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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  

Salam sejahtera untuk kita semua 

 

emakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19 sejak dinyatakan sebagai 

pandemi dunia oleh WHO pada bulan Maret 2020 telah mendorong lahirnya 

berbagai inovasi khususnya di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat. 

Permasalahan pelik seputar keberadaan dan penanggulangan pandemi 

menjadi tantangan tersendiri yang terus dicoba dicari pemecahannya. 

Kontribusi dalam penanganan pandemi tidak hanya datang dari pemangku kebijakan 

dan tenaga kesehatan semata, namun juga dari akademisi termasuk mahasiswa.  

 

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNYA sehingga 

sivitas akademika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) 

dapat menyusun serta menerbitkan e-book yang berjudul “Aspirasi Intelektual 

Pemimpin Masa Depan Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19”. E-book ini digagas 

oleh dr. Adang Bachtiar, MPH, DSc, pengajar Departemen Administrasi Kebijakan 

Kesehatan  FKM UI, yang melibatkan 65 orang mahasiswa Program Studi Magister 

Kajian Administrasi Rumah Sakit FKM UI. Dalam penyusunannya, tim penulis 

melakukan penelaahan terhadap konsep-konsep terkini Ilmu Kesehatan Masyarakat 

terkait pandemi COVID-19 berikut aplikasi dan perkembangannya di rumah sakit di 

Indonesia. Kajian ini kemudian diperkaya dengan pengalaman mereka selama bekerja 

di rumah sakit. Beragamnya latar belakang instansi dan wilayah kerja ke-65 mahasiswa 

ini membuat karya mereka unik dan kaya warna. 

 

E-book ini diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan bagi siapa saja yang 

ingin mempelajari Ilmu Kesehatan Masyarakat terkait pandemi COVID-19, khususnya 

tentang perkembangan dan aplikasinya di seluruh rumah sakit di Indonesia. Terbitnya 

e-book juga bertujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam memahami Ilmu 

Kata Sambutan Dekan 

 Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Universitas Indonesia 
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Kesehatan Masyarakat terkait dengan pandemi COVID-19 yang perkembangannya 

meluas dan sampai saat ini belum terkendali.  

 

FKM UI mengucapkan terima kasih kepada dr. Adang Bachtiar, MPH, Dsc yang 

selalu memiliki semangat berkarya tinggi dan berkontribusi bagi kemajuan Kesehatan 

Masyarakat di Indonesia. Apresiasi tinggi kami berikan pula pada seluruh mahasiswa 

yang terlibat. Sungguh kerja keras dan kerja cerdas yang diberikan merupakan 

kontribusi tak ternilai dalam upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.  Kami 

berharap kehadiran e-book ini dapat memotivasi sivitas akademika FKM UI lainnya 

untuk menghasilkan karya tulis yang lebih banyak lagi. Dengan mengutip satu kalimat 

bijak “jangan pernah menyerah, karena hal-hal besar membutuhkan waktu”, maka 

Saya berharap upaya ini adalah salah satu jalan yang secara dinamis akan 

meningkatkan pemahaman kita agar nantinya dengan bijaksana memilih cara 

mengendalikan pandemi COVID-19. 

 

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, senantiasa memberi kemudahan 

kepada kita semua untuk menghasilkan karya-karya terbaik bagi perkembangan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat dan pembangunan kesehatan masyarakat di tanah air tercinta, 

Indonesia.  

 

Salam veritas, probitas, iustisia. 

 

 

 

Depok, 18 Desember 2020 

 

Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc 

Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat  

Universitas Indonesia 
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Assalamu’alaikum wa rohmatullahi wa barokatuh 

emoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia dengan selalu 

berPHBS dan banyak bersyukur serta berbagi dengan sesama, Amiin. 

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Alloh SWT 

Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan limpahan karunia-Nya 

sehingga kita semua dalam keadaan sehat wal ‘afiat. 

Sangat menyenangkan dan mengagumkan ketika mendapatkan sodoran naskah 

buku Aspirasi Intelektual Muda dalam Penanganan COVID-19. Buku ini dtiulis oleh 

Mahasiswa Program Pasca Sarjana S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (KARS FKM UI) angkatan 2020. Ruang 

lingkup yang dibahas fokus kepada isu yang sedang kita hadapi sepanjang tahun 2020 

ini yaitu COVID-19 dan holistik sebab meliputi kurang lebih ranah-ranah berikut: 1) 

Rencana Strategis, 2) Manajemen SDM, 3) Manajemen Keuangan, 3) Manajemen 

Risiko, 4) Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien, 5) Manejemen Pemasaran, 6) 

Manajemen Logistik, Sarana Dan Prasarana, 7) Teknologi dan Sistem Informasi, dan 

lain-lain. Semua itu tertuang dalam 65 tulisan mahasiswa yang masing-masing tentu 

memuat rekomendasi-rekomendasi perbaikan konstruktif. 

Produk intelektual muda para mahasiswa S2 KARS Reguler dan PJJ 2020 tersebut 

sangat layak dijadikan sebagai pertimbangan para pemangku kebijakan untuk 

menghasilkan kebijakan berbasis bukti. Harapannya, hal yang seperti ini dapat diikuti 

Kata Sambutan Ketua Prodi   

Kajian Administrasi Rumah Sakit 

S 
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jejaknya oleh mahasiswa-mahasiswa lain juga di seluruh Indonesia. Kemudian, 

terwujudlah Evidence-Based Policy yang nyata adanya, dan efektivitas kebijakan jadi 

semakin terdukung. 

Penghargaan selayaknya juga disampaikan kepada guru saya dr. Adang Bachtiar, 

MPH, BSc. selaku pengampu mata kuliah Intermediate Public Health yang telah 

membimbing dan memberikan inspirasi kepada para mahasisa S2 KARS FKMUI dalam 

menyusun buku ini. 

Terimakasih banyak dan salam sehat penuh semangat untuk teruskan 

melanjutkan langkah-langkah kebaikan dalam menyehat bangsa ini. 

 

 

Depok, 18 Desember 2020 

Dr. Ede Surya Darmawan, SKM, MDM 

        Ketua Prodi KARS FKM UI  

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  

Salam sejahtera untuk kita semua 

Syalom 

Om Swastiastu 

Namo Buddhaya 

 

uji dan syukur terpanjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas 

penerbitan e-book “Aspirasi Intelektual Pemimpin Masa Depan Dalam Menghadapi 

Pandemi COVID-19”. E-book ini menjadi istimewa karena disiapkan dalam 

memberikan pengetahuan, keilmuan, dan solusi terkait pandemi COVID-19. Melalui 

sambutan ini Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. dr. Sabarinah Prasetyo, 

M.Sc selaku dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang telah 

menginisiasi penerbitan e-book ini. Begitu pula kepada penulis yaitu 65 orang mahasiswa pada 

program studi strata-2 Kebijakan dan Administrasi Rumah Sakit telah terlibat secara aktif dalam 

penyusunan e-book ini. 

Penerbitan e-book seperti ini merupakan sebuah tradisi akademik yang sangat bagus, 

karena perlu didukung terus agar tumbuh berkembang di lingkungan Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Indonesia. Kita menyadari bahwa e-book ini akan menjadi media 

penunjang kemajuan ilmu pengetahuan. Pendidikan kaum intelektual adalah outcome based 

menuju pemanfaatan optimal bahkan semasa pergulatan keilmuan di kampus.  

Kelompok sivitas akademika adalah pemimpin bagi bangsanya sehingga pendidikan disruptif 

tidak konvensional wajib dilakukan yaitu bersifat multi disiplin dan team learning dalam kuasai 

masalah kesehatan kekinian dan masa depan. Mampu menawarkan opsi perubahan kepada 

masyarakat melalui pendekatan pentahelix dikala masih dalam kawah pendidikan 

intelektualisme dengan membawa kebaikan Universitas Indonesia sebagai salah satu mercusuar 

bangsa. 

Kata Sambutan Koordinator  

Intermediate Public Health 
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Jumlah publikasi ilmiah, baik yang berbentuk buku maupun artikel jurnal merupakan 

salah satu simbol kemajuan dan aktualisasi menuju kebermanfaatan luas dari sebuah 

perguruan tinggi. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai “MIRACLE” yaitu Managing Public Health 

Policy and Program Efforts; Innovating Approaches – Novelties; Researching Comprehensive 

Evidences For Public Health Decision;, Apprenticing (Obsession) For Perfection To Best Novelty, 

Communitarian (Live With-From-For-By): From Data To Policy; Leading For A Public Health 

Vision (5-Level Benefits); Educating All (Novelty To Welfare). Diharapkan buku ini mampu 

memberikan implementasi mahasiswa atas keilmuan yang diterima dan mampu memberikan 

inovasi serta perubahan kebijakan secara dinamis. 

Oleh karena itu, setiap dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 

memiliki peran dan tanggung-jawab terhadap publikasi buku maupun jurnal ini. Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mencanangkan untuk terus meningkatkan jumlah 

e-book maupun artikel sebagai publikasi ilmiah dosen dari waktu ke waktu. 

 

Selamat Kepada Para Pemimpin Masa Depan, 

Depok, 18 Desember 2020 

 

 

dr. Adang Bachtiar, MPH., ScD 

Ketua Majelis Pakar IAKMI 

Dewan Pakar IDI 

Ketua TKMKB-JKN Nasional 

Koordinator Intermediate Public Health FKM-UI 
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Salam sejahtera untuk kita semua, 

Syalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan 

 

embaca sekalian. Merebaknya pandemi Coronavirus disease (COVID-19) telah memberikan 
tekanan yang sangat besar pada sistem kesehatan di seluruh dunia, termasuk di 
Indonesia. Lebih dari enam bulan setelah pandemi, kasus terus meningkat dan belum 
menunjukkan titik puncak. Menurut angka resmi, terdapat lebih dari 350.000 kasus positif dan 
lebih dari 10.000 kematian akibat COVID-19 dari Maret hingga akhir Oktober. Dengan jumlah 
yang masih terus meningkat, terdapat kebutuhan mendesak untuk menilai kesiapan untuk 
beberapa bulan mendatang. 

Dalam situasi krisis pandemi COVID-19, perumusan dan pengambilan keputusan berat kerap 
memiliki efek samping. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai aspek teknikalitis dari 
penyebaran COVID-19 di Indonesia agar lebih jauh dapat menggiring kebijakan dan percepatan dalam 
melaksanakan kebijakan mitigasi. Kewenangan yang tumpang tindih terkadang menjadi kendala utama 
penanganan COVID-19 secara efektif di Indonesia. Berbagai undang-undang yang tumpang tindih telah 
digunakan untuk menangani krisis, termasuk undang-undang tentang wabah penyakit menular (UU No. 4 
tahun 1984), penanggulangan bencana (UU No. 24 tahun 2007), dan karantina kesehatan (UU No. 6 
tahun 2018). Kebingungan yang timbul telah menimbulkan kesulitan untuk pendelegasian wewenang dan 
koordinasi diantara para pelaku di tingkat mana pun. Sistem komando yang lebih jelas tentu akan 
memungkinkan untuk koordinasi dengan lebih baik berbagai Kementerian, Badan, dan pemangku 
kebijakan lain yang terlibat. 

Untuk meminimalisasi efek samping yang mungkin terjadi sebagai akibat pengambilan keputusan 
tentu diperlukan adanya transparansi dan kolaborasi dari seluruh pihak dan jajaran pemangku kebijakan 
yang terlibat secara langsung pada upaya penanganan dan pengendalian pandemi ini. Kesiapsiagaan 
menghadapi bencana kesehatan dalam skala ini bergantung pada beberapa faktor, antara lain manajemen 
tepat waktu oleh Pemerintah, data dan informasi yang akurat dan dapat diakses, serta 'lonjakan kapasitas' 
fasilitas dan tenaga kesehatan. Beruntungnya bahwa sistem kesehatan Indonesia telah berkinerja lebih 
baik di beberapa bidang ini daripada yang lain.  

Data sementara memperlihatkan bahwa pertumbuhan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia 
mengikuti pola pertumbuhan eksponensial. Dalam pola pertumbuhan semacam ini diperlukan pemahaman 
untuk menghindari dikotomi antara pertimbangan ekonomi dan pertimbangan perlindungan 
‘kemanusiaan’. Beberapa negara memperlihatkan contoh bahwa jalan moderat diantara kedua 
pertimbangan itu bisa menjadi pilihan yang baik. 

Skenario penularan di beberapa negara telah bergeser dari “kelompok kasus” menjadi “penularan 
komunitas” secara luas, seperti yang didefinisikan oleh WHO sebagai organisasi kesehatan dunia, yang 
tentu saja semakin membebani sistem kesehatan. Harus diakui bersama bahwa kurangnya data yang 
andal dan akurat telah sangat membatasi kemampuan Indonesia dalam menanggapi pandemi. 

Saat Jakarta, sebagai Ibukota Negara Indonesia, bangkit dari Pembatasan Sosial Berskala Besar 
(PSBB) ke masa “transisi” maka seyogyanya fasilitas kesehatan harus mempersiapkan persediaan pasokan 
medis, saluran distribusi dan tenaga kerja, termasuk dengan merekrut lebih banyak relawan, untuk 
mengantisipasi lonjakan kasus lainnya. Protokol "normal baru" untuk mencegah penyebaran penyakit 
harus terus dipromosikan secara intensif hingga ke tingkat akar rumput. Melihat pengalaman Indonesia 
dengan pandemi sejauh ini, upaya lebih lanjut juga harus dilakukan untuk memperjelas sistem komando 
tanggap bencana, mengatasi kekurangan staf dan peralatan di sektor kesehatan, dan memperkuat 
infrastruktur data yang tersedia untuk digunakan dalam pembuatan kebijakan.  

Pemerintah saat ini berupaya meningkatkan koordinasi antar pelaku dan instansi serta memperkuat 

infrastruktur data serta standar, pertukaran informasi, juga sumber daya manusia. Hal ini yang diharapkan 
dapat memungkinkan integrasi data yang lebih baik dalam pembuatan kebijakan dan meningkatkan 
koordinasi serta kolaborasi di antara para pemangku kebijakan. Pandemi COVID-19 belum berakhir, dan 
sistem kesehatan harus segera diperbaiki, karena virus tidak akan menunggu. 

Kata Pengantar  

P 



 

 

xi 

 

Pada akhirnya, hal ini mendorong kami sebagai mahasiswa Pascasarjana Program Studi Kajian 
Administrasi Rumah Sakit – Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Angkatan 2020 untuk 
mengambil peran dan melibatkan diri secara aktif pada titik ini dengan segenap pemikiran sesuai dengan 
kompetensi keilmuan yang kami miliki dan dalam batas kewenangan sesuai kapasitas yang dimungkinkan.  

Dengan bangga kami persembahkan rangkaian tulisan sebagai buah pikir kami, 

“ASPIRASI INTELEKTUAL PEMIMPIN MASA DEPAN  
DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19” 

Tulisan ini merupakan pemetaaan langkah, rencana kesiapan, dan kebaruan dari beberapa Rumah 
Sakit yang tersebar di Indonesia untuk mulai berbenah dan pulih dari pandemi COVID-19 dengan tetap 
mempertimbangkan tingkat penyebaran virus terkini, kapasitas kesehatan, dan daya lenting daerah. 

Rumah Sakit, sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang berperan langsung dalam penanganan virus 
Corona ini tentu harus mematangkan dan memantaskan dirinya agar tetap dapat memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada masyarakat. 

Untuk mendukung proses perencanaan dan pengembangan strategi Rumah Sakit sebagai respon 
dalam menghadapi COVID-19 yang tepat sasaran dan holistik, maka kami membagi tulisan ini ke dalam 
sembilan tema besar untuk dapat menangkap pola pikir kami, yaitu rencana strategis, manajemen sumber 
daya manusia, manajemen keuangan, manajemen risiko, manajemen mutu dan keselamatan pasien, 
manajemen pemasaran, manajemen logistik dan sarana prasarana, pemanfaatan teknologi dan sistem 
informasi, serta lainnya. Kami berinisiatif untuk melakukan studi penilaian cepat tahap pemulihan dini 
yang menyasar pada tema tersebut. Melalui proses asesmen ini, sejumlah temuan akan dihasilkan yang 
kemudian akan dijadikan sebagai bahan acuan dan rekomendasi bagi penyusunan strategi respon Rumah 
Sakit pada masa pemulihan mendatang.  

Dalam kesempatan ini, izinkan kami memberikan salam hormat kepada Prof. Dr. 
dr. Sabarinah Prasetyo, M.Sc selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia atas 
segala perkenannya kepada kami menyampaikan aspirasi dan mengambil peranan penting untuk 
membawa Rumah Sakit di Indonesia melangkah lebih baik dari titik ini. Yang kami hormati, 
Dr. Ede Surya Darmawan, S.KM., M.DM, selaku Ketua Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit 
– Fakultas Kedokteran Masyarakat Universitas Indonesia, yang telah memberikan pemahaman 
kepemimpinan yang ideal agar kami mampu menjadi nahkoda yang tangguh dalam membawa kapal kami 
pada eranya nanti.  Serta yang kami banggakan dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc, selaku Koordinator 
Mata Kuliah Kesehatan Masyarakat Intermediet, atas inspirasi, tantangan, serta kepercayaan yang 
senantiasa diberikan kepada kami sepanjang mata kuliah ini sehingga kami merasa mampu dan berarti 
bagi negara Indonesia tercinta. 

Selain itu, tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada seluruh Tim 
Pengajar Mata Kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat yaitu Cicilya Candi, MKM, dr. Aqsha Azhary Nur, 

MPH, dan Nadilah Salma, SKM dan seluruh pihak yang telah terlibat secara aktif selama proses 
pengumpulan aspirasi ini. Meskipun di tengah situasi pandemi dengan berbagai tantangan dan 
keterbatasan yang harus dihadapi, namun aspirasi ini dapat terkumpul dan diselesaikan dengan baik dan 
tepat waktu. Semoga hasil studi yang akan didapatkan dari aspirasi ini, yaitu berupa rekomendasi 
multisektor dapat dilakukan untuk mendukung Rumah Sakit dengan respon yang lebih strategis, tepat 
sasaran, dan menjadi jawaban dari setiap kebutuhan yang akan berkembang.  

Akhir kata, semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Selamat datang adaptasi 
kebiasaan baru. Semoga kita semua dapat saling menjaga dan bekerja sama membawa Indonesia bangkit 
dan menjadi lebih baik dengan keadaan yang baru. Kami, dilahirkan sebagai bagian dari masyarakat, dan 
dengan semangat kebersamaan ini akan siap memberikan manfaat bagi sekeliling kami, karena pandemi 
COVID-19 bukan akhir dari segalanya. Sejatinya, inilah awal dari sebuah kebaikan baru bila kita mampu 
memaknai dengan cermat dan mengambil langkah yang strategis. 

Hard times are blessing in disguise. Let’s go and let life strengthen you. 
With pandemic COVID-19, the world’s change agents embrace change. 
 

Depok, 18 Desember 2020 – Tim Penulis 
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ANALISIS RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT 

PADA ERA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2021 

Oleh: 

Adi Brando M Sagala, S.Kep, Ners 

 

Latar Belakang 

Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 pertama kali di Indonesia diumumkan 

pada tanggal 2 Maret 2020 sebanyak 2 orang. Jumlah itu terus bertambah dan 

terdistribusi hampir di seluruh kecamatan. Per tanggal 24 November, data sebaran di 

Indonesia sebagai berikut: positif 506.302 orang, sembuh 425.313 orang, meninggal 

16.111 orang, dan kasus positif harian lebih dari 4.442 orang, kasus sembuh harian 

4.198 orang, kasus meninggal harian 96 orang. Data ini menunjukkan peningkatan tren 

kasus baru positif harian sebanyak 14 % bila dibandingkan dengan 14 hari sebelumnya.
1 

Hua
2 

dalam studinya membagi Novel Coronavirus (COVID-19) berdasarkan 

karakteristik epidemiologi menjadi lima kelompok, yaitu: Undetected but infectious: 

86%, Mild case-no hospital: 11,4%, Pneumonia: 1,93%, Critical care: 0,36%, COVID 

fatality: 0,32%. 
 

Gambaran di atas menunjukkan bahwa hanya sekitar 3% dari kasus positif 

COVID-19 yang membutuhkan pelayanan di rumah sakit. Namun, tingginya penularan 

COVID-19 di Indonesia berdasarkan data tren harian menyebabkan kebutuhan 

pelayanan rumah sakit bagi pasien COVID-19 yang terus meningkat. 
 

Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan berperan penting dalam penanganan 

pandemi COVID-19. Rumah sakit berperan dalam pencegahan primer, sekunder dan 

tersier dengan sasaran pasien, keluarga pasien, tenaga kesehatan di RS, tenaga non 

kesehatan di RS dan masyarakat sekitar.  Tantangan yang dihadapi rumah sakit saat ini 

adalah memberikan pelayanan bagi kasus COVID-19 dan pelayanan rutin non COVID-

19. 
 

Pandemi COVID-19 memberi dampak negatif pada rumah sakit. Risiko penularan 

di rumah sakit menuntut manajemen menciptakan alur pelayanan, fasilitas, dan metode 

pelayanan, serta prosedur pelayanan. Tujuan perubahan ini untuk mengurangi dan 

mencegah penularan di dalam lingkungan rumah sakit. Kebijakan yang diambil untuk 

menciptakan hal-hal diatas membutuhkan penyesuaian anggaran bagi rumah sakit. 
 

CHAPTER 1 
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Peningkatan biaya operasional diantaranya untuk mengadakan Alat Pelindung 

Diri (APD) bagi petugas RS, cairan desinfektan, suplemen, dan alat skrining COVID-19 

di rumah sakit. Perubahan cash flow RS dipengaruhi oleh penurunan pendapatan rumah 

sakit. Rumah sakit mengalami penurunan kunjungan pasien non COVID-19, penurunan 

jumlah tindakan pembedahan, penurunan jumlah klaim BPJS, keterlambatan klaim 

BPJS, dispute klaim BPJS. Selain itu, petugas RS mengalami peningkatan beban 

psikologis dan risiko infeksi COVID-19.
3,4 

 

Rumusan Masalah 

Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 8 bulan berdampak 

negatif terhadap rumah sakit. Sehingga, tata kelola rumah sakit dituntut menyesuaikan 

rencana strategis terhadap perubahan lingkungan eksternal dan internal. Rencana 

strategis yang sudah disusun secara berkala untuk periode 5 tahunan dirasakan sudah 

tidak sesuai. Evaluasi harus segera dilakukan oleh direksi rumah sakit demi 

keberlangsungan pelayanan pada era pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang 

diatas, penulis merumuskan masalah bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap 

rencana strategis rumah sakit?; Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian 

rencana strategis rumah sakit di era pandemi COVID-19?; Apa dampak ketidaksesuaian 

rencana strategis rumah sakit di era pandemi COVID-19? 
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Problem Tree  

 

 

Gambar 1. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Manajemen strategis adalah kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan 

untuk merumuskan dan menerapkan strategi khusus dalam rangka mencapai keunggulan 

kompetitif yang sesuai antara organisasi dan lingkungannya. Menurut Ayuningtyas
5
, 

fokus manajemen strategis adalah pengintegrasian manajemen, pemasaran, keuangan/ 

akuntansi, produksi/ operasi, riset dan pengembangan, serta sistem informasi komputer 

untuk mencapai tujuan informasi. Duncan
6
 menyebutkan model manajemen strategis 

terdiri dari: 

1. Pemikiran strategis (strategic thinking) 

Suatu proses berfikir yang menjadi dasar model manajemen strategis. Proses ini 

terdiri dari pemahaman perubahan yang terjadi, dampak dari perubahan, dan 

kemampuan respon. Kegiatan yang terjadi dalam pemikiran strategis yaitu: 

kesadaran, antisipasi, analisis, interpretasi, sintesis, dan refleksi. 

2. Perencanaan strategis (strategic planning) 

Perencanaan berlangsung dalam jangka waktu tertentu berdasarkan analisis situasi 

organisasi, perumusan strategi, dan rencana implementasi.  
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3. Momentum strategis (strategic momentum) 

Kegiatan memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan kembali implementasi 

rencana kegiatan agar sesuai dengan tujuan organisasi. Evaluasi dilaksanakan secara 

periodik dan terus menerus, serta sewaktu berdasarkan dinamika lingkungan internal 

atau eksternal organisasi. 

 

Balanced Scorecard adalah suatu model untuk mengukur kinerja organisasi. 

Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang dapat menghasilkan produk bermutu, 

meraih kepuasan pelanggan, memenuhi kebutuhan konsumen, dan cost effective. 

Porporato
7
 dalam studi menyatakan bahwa penerapan Balanced Scorecard bermanfaat 

pada organisasi sektor kesehatan dengan memperhatikan target indikator perbaikan 

kinerja. Balanced Scorecard terdiri dari 4 perspektif yang saling berhubungan sebab dan 

akibat, yaitu: 

1. Perspektif keuangan. 

Perspektif keuangan memberikan gambaran keberhasilan keuangan kepada 

Stakeholder. Aspek yang sering digunakan adalah: pertumbuhan pendapatan, 

penghematan biaya, dan pemanfaatan aktiva. Kinerja keuangan juga dapat 

menggambarkan kinerja non keuangan seperti kepuasan pelanggan yang 

dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas yang kompeten. 

2. Perspektif proses bisnis internal. 

Identifikasi proses-proses penting untuk mencapai tujuan pelanggan dan tujuan 

finansial. Setiap bisnis memiliki rantai bisnis dalam menciptakan nilai bagi 

pelanggan sehingga mempengaruhi tujuan keuangan. Model proses bisnis internal 

terdiri dari inovasi, operasi, dan layanan purna jual. 

3. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 

Perspektif yang menggambarkan kemampuan organisasi dalam mengembangkan 

sumber daya manusia, organisasi, dan informasi.  Tujuan perspektif pembelajaran 

dan pertumbuhan menjadi faktor pendorong tercapainya hasil terbaik bagi ketiga 

perspektif lainnya. 

4. Perspektif pelanggan. 

Perspektif ini memungkinkan organisasi mengidentifikasi dan menetapkan 

proposisi nilai bagi pelanggan/ pasar sasaran. Nilai-nilai ini merupakan faktor 
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pendorong untuk peningkatan kepuasan dan perluasan cakupan pelanggan. 

Indikator – indikator dalam perspektif pelanggan, yaitu: pangsa pasar, retensi, 

akuisisi, kepuasan, dan profitabilitas pelanggan. 

 

Penurunan jumlah tenaga di RS 

Keberlangsungan organisasi tergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan 

menurut Alanezi, Kamil, & Basri dalam Handayani
8
. Pelayanan yang berkualitas akan 

meningkatkan kepuasan pasien. Kualitas layanan diberikan oleh orang yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang adekuat. Salah satu model untuk 

menganalisis pelayanan berkualitas adalah model SERVQUAL menurut Bescer
8
 

pelayanan diukur dalam 5 dimensi, yaitu: 

a. Tangible: penampilan fisik pelayanan, peralatan, dan staf 

b. Reliability: kemampuan melaksanakan pelayanan adekuat dan cara yang etis 

c. Responsiveness: kemampuan pemecahan masalah customer secara cepat 

d. Assurance: pengetahuan, sikap ramah dari karyawan 

e. Empathy: sikap peduli terhadap pelanggan. 

Tenaga merupakan salah satu faktor internal yang dinalisis dalam menyusun 

rencana strategis rumah sakit. Analisis melibatkan perwakilan manajer dan karyawan. 

Ayuningtyas
5
 menyebutkan beberapa cara pengukuran dengan menghitung rasio, 

mengukur prestasi, dan membandingkan dengan periode sebelumnya, serta rata-rata 

organisasi.  

Pada era pandemi COVID-19, tenaga kesehatan dihadapkan dengan memberikan 

pelayanan COVID-19 dan Non COVID-19. Penularan COVID-19 yang tinggi dan tren 

yang terus meningkat menyebabkan tenaga kesehatan merupakan profesi yang paling 

rentan terinfeksi. Alur pelayanan di rumah sakit memang sudah menerapkan pemisahan 

alur pelayanan pasien dengan COVID-19. Dimulai dari skrining di pintu masuk oleh 

tenaga non kesehatan dengan pengukuran suhu, anamnesa dan bahkan rapid test bagi 

pasien yang dicurigai atau akan menjalani tindakan invasive. Penggunaan APD sebagai 

tindakan pencegahan primer bagi tenaga kesehatan harus terus diawasi dan dievaluasi 

oleh tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) rumah sakit. Namun, 

kenyataannya penularan terhadap tenaga kesehatan masih tetap terjadi. Sejumlah dokter 

dan perawat yang terinfeksi meninggal. Sekitar 159 dokter dan 114 perawat meninggal 
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tercatat sampai awal November 2020.
9
 Berbagai faktor penyebab penularan COVID-19 

kepada tenaga kesehatan, yaitu: penggunaan APD yang kurang tepat; tertular di luar 

rumah sakit seperti transportasi umum dan lingkungan rumah; penularan akibat 

tindakan yang menimbulkan aerosol. 

Peningkatan beban kerja, ketakutan terhadap tertular COVID-19, APD yang 

kurang memadai, perubahan lingkungan kerja menyebabkan peningkatan stres pada 

tenaga kesehatan di rumah sakit.
10,11

 Beberapa rumah sakit mengalami pengurangan 

jumlah karyawan karena terinfeksi COVID-19, pengurangan karyawan, dan bahkan 

banyak karyawan yang mengundurkan diri karena merasa takut dan tidak aman si 

lingkungan kerja rumah sakit. 

 

Penurunan pendapatan RS 

Pendapatan merupakan faktor internal yang menjadi bahan analisis dalam 

menetapkan rencana strategis rumah sakit. Analisis keuangan akan menghasilkan 

gambaran nyata posisi kekuatan organisasi rumah sakit. Pemasukan pendapatan rumah 

sakit bersumber jenis pembayaran mandiri dan asuransi. Kekuatan sumber daya 

keuangan memungkinkan rumah sakit untuk menjamin dan memberikan mutu 

pelayanan serta kesejahteraan karyawan kondisi keuangan akan menentukan rencana 

anggaran keuangan rumah sakit berdasarkan situasi terkini dan proyeksi masa depan. 

Rumah sakit terus mengalami penurunan profit margin dan penurunan pemasukan 

rutin seperti yang ditunjukkan oleh Kaufman
14

 dalam artikelnya. Survei yang diadakan 

oleh Markplus
12

 menunjukkan 71,8% masyarakat enggan mengunjungi rumah sakit 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ditambah lagi kebijakan pemerintah 

mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB). PSBB ditetapkan oleh pemerintah 

Kementerian Kesehatan berdasarkan laporan dari Pemerintah Daerah mengenai data 

kasus COVID-19. Mayoritas rumah sakit mengalami kerugian. penurunan volume 

kunjungan pasien adalah faktor utama disamping permasalahan dispute klaim BPJS. 

Penurunan jumlah pasien tidak hanya dialami oleh rumah sakit yang menjadi rujukan 

penanganan COVID-19 di suatu wilayah tetapi berimbas juga pada rumah sakit swasta 

besar dan kecil. Bahkan penurunan pendapatan rumah sakit diasumsikan oleh seorang 

direktur rumah sakit sebanyak 30-50% dibandingkan periode yang sama di tahun 

sebelumnya.
12
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Rumah sakit membatasi beberapa pelayanan yang dianggap berisiko tinggi 

terhadap penularan COVID-19 seperti, pelayanan kesehatan gigi, pelayanan THT, 

tindakan pembedahan. Keselamatan pasien dan petugas kesehatan merupakan faktor 

utama dalam memberikan pelayanan. Upaya yang dilakukan dengan mengurangi risiko 

kontak dengan pasien yang dicurigai menularkan COVID-19. Pada awal Pandemi, 

pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan mengeluarkan edaran bagi 

seluruh rumah sakit agar tidak melakukan praktik rutin kecuali pelayanan emergensi
13

. 

Akibatnya, masyarakat menjadi cemas, petugas kesehatan membatasi pelayanan, dan 

pasien regular dengan penyakit kronis tidak bisa mendapatkan pelayanan rutin.  

 

Peningkatan biaya operasional RS 

Biaya operasional rumah sakit dapat dibedakan menjadi biaya rutin dan non rutin. 

Biaya operasional rutin rumah sakit berupa gaji karyawan, pembelian obat, pembelian 

alat kesehatan rutin, pemeliharaan alat, penddikan dan pelatihan sumber daya manusia. 

Sedangkan operasional tidak rutin, salah satunya mengenai penanganan kejadian 

khusus, seperti bencana alam atau wabah penyakit. 

Penularan COVID-19 yang tinggi dan penetapan status pandemi COVID-19 

mewajibkan rumah sakit mencegah penularan di dalam lingkungannya. Perlindungan 

utama pada area pelayanan pasien COVID-19. Petugas kesehatan dilengkapi dengan 

APD lengkap, ruangan didesain agar menghindari paparan ke area lain, fasilitas 

penunjang dilengkapi untuk merawat pasien COVID-19, serta pemeriksaan rapid test & 

Polymerase Chain Reaction (PCR).  

Study oleh Kaufman
14

 menyebutkan bahwa rumah sakit menghadapi 

kemungkinan efek jangka panjang akibat COVID-19. Perubahan kondisi keuangan 

mengakibatkan rumah sakit harus melakukan evaluasi anggaran keuangan. Besarnya 

biaya operasional dalam pelayanan COVID-19 menghambat pelayanan rutin terhadap 

masyarakat. Ketidakstabilan kondisi keuangan rumah sakit membutuhkan peran 

pemerintah yang lebih besar dalam mendukung pelayanan kuratif. Penurunan mutu 

pelayanan diperkirakan menimbulkan dampak buruk bagi status kesehatan suatu daerah 

bahkan bangsa. Pelayanan kesehatan rutin yang tidak adekuat menyebabkan 

peningkatan angka morbiditas dan mortalitas non COVID-19. 
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Perubahan potensi pendapatan RS 

Rencana strategis rumah sakit disusun secara berkala untuk periode 5 tahun. 

Rencana jangka pendek dijabarkan dalam rencana tahunan dengan target-target yang 

terukur sesuai dengan target 5 tahunan. Menetapkan rencana strategis membutuhkan 

analisis situasi, penetapan tujuan, dan penetapan rencana kegiatan 
5
. Tujuan rumah sakit 

berbeda dalam setiap rencana strategis. Prinsipnya ada perkembangan/ pertumbuhan 

rumah sakit baik dari kualitas maupun kuantitas pelayanan. Strategi yang ditetapkan 

berdasarkan analisis situasi terbagi menjadi 5, yaitu: strategi direksional, strategi akses 

pasar, strategi kompetitif, dan strategi implementasi
5
.  

Pertumbuhan rumah sakit dapat diukur melalui laporan keuangan yang lebih baik, 

peningkatan jumlah layanan, peningkatan kepuasan pasien dan kepuasan karyawan. 

Namun, penurunan jumlah kunjungan pasien dalam era pandemi COVID-19 tidak 

memungkinkan rumah sakit untuk melakukan diversifikasi pelayanan. Sehingga, 

potensi kenaikan pendapatan rumah sakit tidak dapat tercapai.
14

  

 

Perubahan anggaran RS 

Pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengubah impementasi 

rencana strategis rumah sakit. Peran pimpinan rumah sakit dalam menjaga 

keberlangsungan organisasi sangat penting. Organisasi diharapkan mampu melakukan 

analisis situasi yang tepat serta merumuskan rencana yang tepat. Strategi adaptif 

merupakan proses yang menentukan arah perkembangan rumah sakit dengan alternatif 

perluasan, penyempitan, atau menetap
5
.   

Kondisi keuangan RS mayoritas mengalami penurunan profit margin dalam 

jangka waktu yang belum bisa diprediksi.
14

 Hal ini akan menghambat pertumbuhan 

rumah sakit. Analisis anggaran dilakukan dalam proyeksi waktu yang lebih sempit. 

Anggaran rumah sakit diprioritaskan pada perlindungan tenaga kesehatan dan pasien 

serta menunda pembangunan gedung baru/ pelayanan baru/ pembelian alat-alat yang 

canggih dan mahal. 

 

Indikator mutu tidak tercapai 

Mutu pelayanan dapat diukur dengan berbagai cara, diantaranya dengan kepuasan 

pasien dan indikator mutu rumah sakit. Penerapan teknologi informasi memberikan data 
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yang cepat mengenai mutu layanan rumah sakit sehingga memberikan dasar yang baik 

dalam pengambilan keputusan.
15

 Faktor penting yang mempengaruhi mutu layanan 

adalah sumber daya manusia. Tenaga kesehatan saat ini mengalami beban yang 

meningkat. Dokter dan perawat mengalami perubahan kerja dan risiko penularan 

COVID-19 di tempat kerja. Beberapa studi menjelaskan hubungan antara stres 

psikososial dan kinerja layanan di fasilitas kesehatan.
16,17,18

 

Rencana strategis rumah sakit sebelum pandemi COVID-19 sudah jelas tidak 

relevan dengan kondisi terkini. Analisis mengenai kekuatan dan kelemahan dalam 

model SWOT analysis akan sangat membantu menetapkan posisi rumah sakit dalam 

penetapan rencana strategis.  

Sumber daya manusia di rumah sakit adalah aset utama organisasi. Terlambat 

mengambil tindakan dan menetapkan tindakan yang tidak tepat menimbulkan kerugian 

bagi rumah sakit. Permasalahan di area sumber daya manusia semakin bervariasi dan 

berdampak besar bagi rumah sakit, seperti: burn out, tingkat kecelakaan kerja 

meningkat, dan penurunan kepuasan kerja.
19,20

 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Stakeholder dapat dibedakan menjadi stakeholder utama (primary stakeholders) 

dan stakeholders lainnya/ pendukung (secondary stakeholder). Stakeholder utama 

meliputi: pemegang saham (shareholder), pemasok (suppliers), pelanggan (customers), 

pekerja (employees), pesaing (competitors), pemerintah. Stakeholder pendukung terdiri 

dari komunitas, kelompok aktifis lingkungan, atau kelompok sosial.  

Peran Stakeholder sangat penting karena mempengaruhi kinerja dan pertumbuhan 

rumah sakit. Selain peran mempengaruhi rumah sakit, Stakeholder juga akan 

mendapatkan dampak dari kinerjanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analysis 

Stakeholder.  

Proses analisis dilakukan dengan melibatkan perwakilan masing-masing 

stakeholder dan manajemen rumah sakit. Pengumpulan data dilakukan dengan metode 

Focus Group Discussion (FGD) dengan tujuan menggali lebih dalam dan luas informasi 

yang berkaitan dengan masing-masing peran Stakeholder. Setelah itu, dilakukan 

pemetaan karakteristik penting. Karakteristik penting yang perlu dipetakan dalam 

analisis stakeholder yaitu: 
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1. Kekuatan (power) 

Stakeholder dianggap dapat mempunyai kekuatan memaksakan kehendak dalam 

hubungan dengan rumah sakit. 

2. Urgency 

Menunjukkan seberapa cepat rumah sakit berespon terhadap permintaan/ tindakan 

Stakeholder. 

3. Hak kekuasaan. 

Stakeholder memiliki legitimasi sesuai dengan regulasi rumah sakit 

 

 

Gambar 2. Kuadran Stakeholder 

Dalam peta ini terdapat 3 tingkat prioritas stakeholder, yaitu Prioritas I 

(Stakeholder dalam kuadran A), Prioritas II (Kuadran B dan C), dan Prioritas III 

(Kuadran D).  

Analisis stakeholder terkait identifikasi karakter stakeholder (stakeholder primer, 

kunci, pendukung), analisis dampak (reaksi dan respon; menolak atau mendukung 

gagasan / potensi solusi); interest grid, influence grid, impact grid, salience model 

people (masyarakat, pasien, keluarga pasien) adalah stakeholder utama, sehingga harus 

dilibatkan dalam potensi solusi dan stakeholder analysis. Langkah analisis stakeholder 

dapat dibagi menjadi beberapa tahapan
21

, yaitu: 

1. Identifikasi 

Stakeholder diidentifikasi menjadi penerima manfaat, dampak, kelompok 

pendukung, kelompok penghambat, dan hubungan antar Stakeholder. 
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2. Kaji kepentingan dan dampak potensi 

Stakeholder yang telah diidentifikasi dikaji mengenai harapan, manfaat, sumber 

daya, dan kepentingan terhadap rumah sakit/kegiatan. 

3. Kaji pengaruh dan kepentingan  

Kaji Stakeholder terhadap kekuasaan dan statusnya, derajat/level lembaga, pengaruh 

informal, dan relasi kekuasaan. Stakeholder dikelompokkan dalam kategori 

berdasarkan tingkat power dan interest. Penentuan urutan dapat dilakukan 

berdasarkan diskusi dengan memberikan nilai 1-4 pada masing-masing Stakeholder. 

Matriks power dan interest dapat membantu visualisasi analisis langkah ini. 

4. Tentukan strategi pelibatan Stakeholder 

a. Stakeholder pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi. 

Stakeholder dilibatkan sepenuhnya di seluruh tahapan program/proyek.. 

b. Stakeholder pengaruh tinggi namun tidak terlalu berkepentingan. 

Stakeholder ini bukan merupakan target utama. Namun sangat mungkin menjadi 

penentang. Strategi yang dilakukan dengan selalu memberikan informasi. Risiko 

yang mungkin timbul adalah konflik terbuka. 

c. Stakeholder yang berpengaruh rendah dan kepentingan tinggi 

Stakeholder membutuhkan upaya khusus untuk meningkatkan keyakinan agar 

kebutuhan mereka sejalan dengan tujuan program. 

d. Stakeholder yang berpengaruh rendah dan kepentingan rendah. 

5. Buat pemetaan dengan menggunakan matriks power dan interest Stakeholder dalam 

penetapan rencana strategis rumah sakit. 

a. High Power High Interest (manage closely) 

Kelompok Stakeholder yang terdiri dari: Dewan Pengawas rumah sakit, BPJS, 

Komite Medis, Komite Keperawatan, Komite PPI, Komite Peningkatan Mutu 

dan Keselamatan Pasien (PMKP), dokter, perawat, tim case mix, karyawan 

rumah sakit, dan pasien, serta pemasok logistik rumah sakit. 

b. High Power Low Interest (keep satisfied) 

Kelompok Stakeholder yang terdiri dari: pemerintah pusat, pemerintah daerah, 

pemilik rumah sakit, organisasi profesi, badan sertifikasi, dan institusi 

pendidikan. 
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c. High Interest Low Power (monitor) 

Kelompok Stakeholder yang terdiri dari: pers, lembaga/organisasi 

kemasyarakatan. 

d. Low Interest Low Power (keep informed) 

Kelompok Stakeholder yang terdiri dari: masyarakat sekitar rumah sakit,  

 

Tabel 1. Rancangan Potensi Solusi  

No Masalah Potensi solusi Stakeholder 

1. Penurunan jumlah 

tenaga kesehatan 

1. Mengkaji ulang kebutuhan 

tenaga berdasarkan jenis 

pelayanan yang 

diselenggarakan. 

2. Menghitung ulang beban kerja 

karyawan. 

3. Mempertimbangkan data 

kesehatan pegawai dalam 

penempatan/penugasan. 

4. Mengkaji area dan jenis 

pelayanan yang bersiko tinggi 

penularan COVID-19. 

5. Rekrutmen tenaga kesehatan 

sesuai kebutuhan dan 

kemampuan keuangan. 

6. Melibatkan tenaga kesehatan 

yang masih menjalani 

pendidikan spesialisasi. 

1. Pemerintah Pusat 

2. Pemerintah 

Daerah  

3. Institusi 

Pendidikan 

4. Pemilik RS 

5. Direksi RS 

6. Komite RS: PPI, 

Medis, Perawat, 

PMKP 

2.  Penurunan 

pendapatan RS 

1. Identifikasi rencana 

pengembangan gedung, 

fasilitas, atau pelayanan baru. 

2. Evaluasi strategi 

pengembangan berdasarkan 

prediksi income dan cost 

1. Pemilik RS 

2. Direksi RS 

3. Komite RS: PPI, 

Medis, Perawat, 

PMKP 

4. Tim case mix 
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No Masalah Potensi solusi Stakeholder 

3. Identifikasi layanan yang masih 

dapat memberikan keuntungan 

di masa pandemi COVID-19 

4. Lakukan branding pelayanan 

aman bagi pasien di RS melalui 

media sosial 

5. Meningkatkan layanan apotek 

dengan sistem antar 

6. Meningkatkan promosi 

mengenai jenis pelayanan dan 

tata cara pelayanan aman di 

rumah sakit. 

7. Meningkatkan komunikasi 

kepada pasien loyal di rumah 

sakit 

8. Menerapkan pelayanan 

telemedicine sesuai regulasi 

9. Menerapkan system 

pembayaran non tunai bagi 

pasien, seperti: ATM, mobile 

banking, dan internet banking 

10. Peningkatan dan dukungan tim 

case mix 

5. BPJS 

6. Pasien 

7. Pers 

8. Masyarakat 

sekitar RS 

 

3. Peningkatan biaya 

operasional RS 

1. Hitung ulang kebutuhan 

anggaran APD secara berkala 

2. Perubahan rencana strategis 

dan rencana anggaran per tahun 

3. Pengajuan penjadwalan ulang 

pembayaran logistik rumah 

sakit 

4. Mengurangi kegiatan 

1. Direksi RS 

2. Pemilik RS 

3. Pemasok logistik 

RS 

4. Bagian penelitian 

dan Pendidikan 

RS 
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No Masalah Potensi solusi Stakeholder 

pertemuan tatap muka dalam 

bentuk rapat 

5. Mengurangi kegiatan 

Pendidikan dan pelatihan 

karyawan 

6. Meningkatkan kegiatan 

pelatihan in house training 

7. Memanfaatkan teknologi 

informasi sebagai alat 

komunikasi, pelatihan, dan 

pengambilan keputusan 

 

Kesimpulan 

Keberhasilan suatu organisasi ditentukan salah satunya oleh perencanaan yang 

baik. Perencanaan strategis ditetapkan setelah melakukan analisis situasi. Analisis 

bertujuan untuk mengetahui posisi organisasi. Analisis SWOT dan Balance scorecard 

merupakan instrumen yang lazim digunakan. Faktor internal dan eksternal menjadi 

dasar langkah penyusunan rencana strategis berikutnya. Penetapan tujuan rumah sakit 

dalam rencana strategis ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun. Indikator dan target 

dijabarkan dalam rencana tahunan. Setiap organisasi tentu memiliki visi yang semakin 

luas dan lebih baik dari sebelumnya. Langkah terakhir adalah penetapan rencana 

tindakan untuk mencapai tujuan rumah sakit dalam 5 tahun yang akan datang. 

Pandemi COVID-19 tidak pernah menjadi pertimbangan dalam penyusunan 

rencana. Dampak yang ditimbulkan bagi rumah sakit sangat berat. Rumah sakit 

menderita kerugian akibat situasi ini. Belum dapat diperkirakan mengenai akhir 

pandemi. Sehingga rumah sakit dituntut untuk terus menerus melakukan penyesuaian 

rencana tindakan (adaptif strategic) dalam kondisi yang berubah-ubah. 

Ketidaksesuaian rencana strategis di rumah sakit pada era pandemi COVID-19 

disebabkan beberapa faktor yang menjadi perhatian saya sebagai mahasiswa, yaitu: 
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 Penurunan jumlah tenaga kesehatan 

Tenaga kesehatan mengalami peningkatan beban kerja, stress psikososial,merasa 

tidak aman bekerja di rumah sakit karena risiko penularan COVID-19. 

Akibatnya, banyak rumah sakit mengalami kekurangan tenaga kesehatan yang 

memberikan pelayanan. Dampaknya adalah perubahan analisis situasi faktor 

internal dalam penyusunan rencana strategis. Sedangkan dampak langsung yang 

mungkin dirasakan bagi pasien yaitu penurunan kualitas pelayanan. 

 Penurunan pendapatan rumah sakit 

Masyarakat sebagai pengguna jasa enggan mengunjungi rumah sakit. Dikuatkan 

oleh edaran pemerintah pusat mengenai pengurangan pelayanan rutin rumah 

sakit kecuali tindakan emergensi. Rumah sakit mengurangi jenis pelayanan dan 

waktu pelayanan. Akibatnya pendapatan rumah sakit menurun sekitar 30-50%. 

Sumber pendapatan dari pembayaran mandiri terus berkurang. Sementara, 

masalah dispute claim BPJS belum juga menemukan solusi.  

 Peningkatan biaya operasional rumah sakit 

Prinsip utama pelayanan rumah sakit adalah keselamatan pasien dan tenaga 

kesehatan. Sehingga rumah sakit harus menyediakan anggaran yang jauh lebih 

besar untuk menyediakan APD, desinfektan, perubahan alur layanan pasien. 

Tujuannya untuk mencegah penularan COVID-19 di area rumah sakit.  

 

Rencana Tindak Lanjut 

Pertemuan berkala antara Direksi, pemilik RS, Dewan Pengawas, dan Dinas 

Kesehatan dalam rangka kordinasi dan evaluasi berkala penerapan Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. 

 Bekerjasama dengan fasilitas kesehatan sekitar dalam rangka penguatan sistem 

rujukan pasien COVID-19 dan surveilans. 

 Bekerjasama dengan media pers, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat 

sekitar mengenai penerapan protokol kesehatan di rumah sakit. 

 Tingkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan/professional kesehatan dalam 

hal transfer ilmu pengetahuan terkait penatalaksanaan COVID-19. 

 Tingkatkan kerjasama dengan perkumpulan perumahsakitan untuk memperluas 

pemahaman tentang tata kelola rumah sakit pada era pandemi COVID-19. 
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IMPLEMENTASI PENDEKATAN PENTAHELIX DALAM 

MENURUNKAN BEBAN OPERASIONAL PELAYANAN  

GIGI DAN MULUT DI RSUD TANJUNG 

PADA MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

drg. Aldilla Youthiana Oktavanny 

 

Latar Belakang 

Pandemi virus corona COVID-19 telah berdampak kepada aktifitas masyarakat 

dalam memeriksakan kesehatan gigi. COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang 

saluran pernafasan akut Hal ini terjadi karena COVID-19 memiliki kemampuan 

transmisi yang tinggi dapat menginfeksi saluran nafas bagian bawah, menyebabkan 

pneumonia dengan gejala mulai dari ringan sampai berat dapat menyebabkan gagal 

nafas hingga kematian. Seperti yang diketahui bahwa aktivitas dokter gigi sangat 

berhubungan erat dengan produksi aerosol terbesar dan hasil berbagai penelitian 

menunjukkan bahwa jumlah virus SARS-Cov-2 sangat banyak ditemukan di naso-

orofaring dan saliva
1
. Produksi aerosol dan droplet inilah yang menjadi pangkal 

perluasan penyebaran COVID-19 pada praktek dokter gigi.
1,2 

Sampai 20 Mei 2020 sudah lebih dari 55 tenaga medis yang terdiri dari 38 dokter 

dan 17 perawat yang meninggal dunia akibat terpapar virus corona dari pasien. Hal ini 

membuat Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Seluruh Indonesia (PB PDGI) 

mengeluarkan Surat Edaran No.2776, tentang Pedoman Pelayanan Kedokteran Gigi, 

pertanggal 17 Maret 2020, yang menghimbau para praktisi kedokteran gigi tentang 

bagaimana pelayanan yang harus dilakukan dalam menghadapi masalah pandemi 

COVID-19 ini. Seiring dengan berjalannya waktu Pemerintah dalam hal penanganan 

pandemi virus COVID-19 menerapkan kehidupan normal baru atau adaptasi kebiasaan 

baru yang dikenal dengan sebutan era New Normal. 
2 

PB PDGI dalam hal ini memberikan kesempatan kepada dokter gigi seluruh 

Indonesia untuk memulai praktek kembali dengan berbagai ketentuan yang harus ditaati 

yang tujuannya dimaksudkan untuk melindungi dokter gigi dan tenaga kesehatan 

pendukung agar tidak tertular COVID-19 serta menghindarkan adanya infeksi silang di 

ruang tempat praktek. Oleh karenanya peningkatan protokol kesehatan yaitu menjaga 

CHAPTER 1 
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higiene tangan, higiene pernafasan, pembatasan jarak fisik, peningkatan daya tahan 

tubuh serta pengetahuan tentang pola penularan COVID-19 menjadi sangat penting 

untuk dipahami dan menjadi kewajiban dokter gigi di Indonesia. Merujuk pada berbagai 

sumber, tata kelola ruang praktek, alur dan tata cara pengerjaan pasien serta alat 

pelindung diri (APD), menjadi hal yang wajib untuk ditaati dan dilaksanakan secara 

ketat sehingga dapat mengurangi dan menurunkan risiko dokter gigi, perawat gigi, 

pasien, keluarga dan lingkungan sekitarnya terhadap transmisi COVID-19.
2 

Penerapan Protokol kesehatan di bidang kedokteran gigi memunculkan berbagai 

permasalahan diantaranya tingginya biaya operasional poli gigi dan mulut, adanya 

perubahan tata ruang, perlunya alat kesehatan gigi tambahan, dan pemakaian APD yang 

lebih baik
.2 

Penerapan Protokol kesehatan di bidang kedokteran gigi dan mulut di era pandemi 

ini memunculkan berbagai problematika. Dampak yang tidak dapat dihindari dan paling 

krusial diantaranya adalah beban operasional poli gigi rumah sakit yang semakin tinggi 

dalam pelayanan pasien selama masa pandemi. Mengingat poli gigi sendiri dalam 

operasionalnya sangat berisiko dalam tindakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut 

karena alasan aerosol dan droplet dimana faktor tersebut menjadi faktor utama dalam 

penularan virus COVID-19. Dalam melayani pasien di era pandemi COVID-19 perlu 

dilakukan manajemen pasien dan tindakan yang dapat mencegah terjadinya infeksi 

nosokomial. Pasien yang datang ke poli gigi juga perlu dibatasi utuk menghindari 

penyebaran virus antar pasien. Dalam pelayanan pasien, tetaplah kita menganggap 

bahwa semua pasien adalah pasien berisiko tanpa gejala, sehingga prosedur pelayanan 

dalam poli gigi rumah sakit harus menggunakan alat perlindungan diri level 3, dimana 

hal ini tidak pernah dilakukan sebelumnya.  

Penyesuaian petugas dalam penggunaan alat perlindungan diri perlu waktu dan 

usaha yang tidak mudah karena mobilitas para petugas di poli gigi yang cukup tinggi, 

serta kondisi petugas yang kontak erat dengan pasien memaksa petugas mencari jenis 

alat pelindung diri yang nyaman dan berkualitas baik untuk digunakan pada pelayanan 

pasien di poli gigi. Alat pelindung diri yang dimaksud sangat vital dalam mencegah 

risiko penularan virus COVID-19. Petugas poli gigi diantaranya wajib menggunakan 

masker KN95/ N95, kacamata google, face shield, gown, hazmat, penutup kepala, 

handscoon, penutup sepatu, atau dikategorikan APD level 3, terutama bila petugas 

harus melakukan tindakan yang mengandung aerosol.
3 
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Selain diperlukan alat-alat tambahan, tata kelola poli gigi dan mulut juga perlu 

dilakukan perbaikan ventilasi udara. Berikut pedoman WHO dalam panduan ruang 

praktek dokter gigi:
2,3 

1. Pembagian zonasi kuning yaitu ruang receptionist/ front office, ruang tunggu 

pasien, dan ruang staf. Zona merah adalah ruang yang dipergunakan untuk 

praktik (menghasilkan aerosol), dan dekontaminasi (doffing-melepas APD).  

2. Arah alur pergerakan pasien dan pergerakan tenaga medis harus 

teridentifikasi jelas, diatur dengan sign/ tanda khusus yang dapat dipahami 

dengan baik. Alur pergerakan pasien dari mulai masuk fasilitas pelayanan 

kesehatan harus di atur agar selalu menjaga jarak dan kepadatan. Alur 

pergerakan tenaga medis baik dokter gigi, dan asisten yang beraktivitas di 

dalam ruang praktik harus dibuat khusus dan terdapat jalur ke ruang ganti 

atau dekontaminasi yang dibuat tidak bertemu dengan petugas atau ruang 

tunggu pasien secara langsung. Pertahankan sirkulasi udara dengan 

menggunakan udara alami melalui jendela yang sering dibuka dan gunakan 

exhaust blower independen untuk mengekstraksi udara ruangan keluar ruang 

bertemu udara terbuka sehingga terjadi dilusi. 

3. Hindari penggunaan kipas angin atau AC yang diletakkan di langit-langit atau 

depan dental unit/ kursi gigi yang arah anginnya mengarah dari pasien ke 

operator saat melakukan prosedur.  

4. Sistem ventilasi yang memberikan pergerakan udara dari arah aliran yang 

bersih (area kerja atau area tim tenaga kesehatan gigi) ke yang terkontaminasi 

(area perawatan pasien klinis) harus dipasang dan dirawat dengan baik. 

5. Letakkan kipas angin atau tipe AC yang tepat dengan posisi di belakang 

operator dan biarkan aliran udara menuju pasien. Kipas dengan aliran yang 

kuat ditempatkan sedemikian rupa untuk menciptakan aliran udara dari 

belakang operator dan menjauh posisi baik operator ataupun asisten.  

6. Apabila menggunakan AC pastikan gunakan AC yang menggunakan aliran 

udara dari luar. Apabila yang digunakan ternyata AC split maka diperlukan 

pemasangan filter dan dipastikan tidak menyedot angin dari dalam ruangan. 

AC harus sering diservis, dan filter dibersihkan.  
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7. Arah aliran udara sejajar dengan petugas dari bersih ke kotor dengan 

mengatur letak posisi outlet udara masuk dan outlet (exhauster) udara kotor 

keluar, berfungsi mengarahkan atau menolak aerosol mengenai langsung ke 

petugas.  

8. Posisi dental unit juga diatur dengan posisi kepala pasien berada pada arah 

masuk aliran udara bersih, yang terletak di belakang dokter gigi ke arah 

pasien dan dihisap dengan exhauster yang diletakkan 20 cm dari lantai 

sebagai penghisap aliran udara kotor.  

9. Pengurangan kontaminasi mikroorganisme dari aerosol yang dihasilkan oleh 

peralatan diatas dapat dilakukan dengan menggunakan hepa filter atau high 

volume evacuator (HVE). HVE adalah suction yang dapat menghisap udara 

sampai dengan 2,83m
3  

permenit. Dengan menggunakan HVE, aerosol dapat 

terhisap sehingga kontaminasi dapat berkurang sampai 90%. Tetapi 

penggunaan HVE ini harus menggunakan bantuan asisten atau perawat gigi.
4
 

Ini berarti tambahan operasional untuk kelengkapan alat dalam pelayanan poli 

gigi. 

Pada pemakaian mata bur contra angle high speed telah dibuat generasi terbaru 

yang didesain agar percikan aerosol dari mata bur tidak langsung tersebar, tetapi aliran 

turbin dapat berbalik, sehingga meminimalkan aerosol yang terhambur dari matabur 

sehingga secara otomatis mengurangi paparan aerosol. Dalam hal ini maka petugas poli 

gigi mulai mengajukan permintaan barang untuk contra angle yang lebih 

meminimalkan risiko aerosol sehingga secara tidak langsung hal itu juga berpengaruh 

terhadap peningkatan operasional poli gigi rumah sakit umum daerah. Dalam juknis 

pelayanan gigi di era pandemi disebutkan, salah satu petunjuk tekhnis pada tindakan 

pelayanan gigi diwajibkan tentang pemakaian rubber dam pada tindakan konservasi gigi 

untuk meminimalkan droplet serta aerosol sehingga mengurangi kontaminasi terhadap 

saliva dan darah. Penggunaan rubber dam dapat mengurangi partikel airborne sampai 

dengan 98,8%.
5 

Namun penggunaan rubber dam sangat terbatas, tidak dapat digunakan pada 

tindakan restorasi sub gingival, preparasi tahap akhir pembuatan crown, dan pada 

perawatan periodontal seperti root planning, bedah periodontal, atau scaloling 

menggunakan ultrasonic scaller. Pemakaian rubber dam pada pasien sebetulnya sudah 
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dilakukan oleh klinisi di luar negeri sejak lama, tidak hanya itu, pemakaian gown pun 

sudah mereka lakukan, tetapi di negara Indonesia pemakaian rubber dam masih 

dianggap sebagai hal yang menyulitkan, karena selain harganya yang mahal, diperlukan 

penguasaan tehnik dalam pemasangannya, apabila tehnik pemasangan rubber dam 

kurang baik, maka waktu pengerjaan pasien akan semakin lama dan pasien akan merasa 

kurang nyaman sehingga berdampak pada waktu pelayanan pasien. Demikian pula 

dengan pemakaian gown, di Indonesia belum tersosialisasikan dalam pemakaian gown, 

sehingga dapat dibayangkan, menjumpai masa pandemi ini memaksa para petugas poli 

gigi untuk mempelajari dan dituntut untuk banyak sekali melakukan penyesuaian dalam 

melakukan pelayanan poli gigi, mulai dari mempelajari tehnik-tehnik pemasangan 

rubber dam, hingga alat pelindung diri yang menjadi wajib pakai. Akibatnya rumah 

sakit mengalami kesulitan keuangan bahkan menyebabkan keuangan rumah sakit kolaps 

yang bisa berujung rumah sakit bangkrut.
6
 Maka dari itu diperlukan langkah – langkah 

strategis dalam menjawab problematika tersebut. 
 

Pembuatan problem tree akan sangat bermanfaat dalam memecahkan masalah, 

Problem tree adalah solusi untuk mengurai pokok masalah mulai dari pokok 

permasalahan peningkatan operasional poli gigi dan mulut rumah sakit, menganalisis 

akar masalah, menganalisis penyebab-penyebab mengapa operasional poli gigi rumah 

sakit terjadi serta efek yang ditimbulkan dari peningkatan operasional poli gigi rumah 

sakit tersebut. Penyusunan kerangka problem tree yang dipakai disini dalam mengurai 

masalah peningkatan operasional poli gigi rumah sakit daerah dilakukan dengan 

pendekatan kolaborasi model pentahelix, kolaborasi sangat dibutuhkan dalam rangka 

bersama-sama mengatasi masalah peningkatan operasional poli gigi dan mulut rumah 

sakit karena masing-masing elemen memiliki kompetensi tersendiri.
6,7

  

Kajian pentahelix mencangkup kolaborasi pada 5 sektor. Pendekatan pentahelix 

dalam peningkatan operasional poli gigi rumah sakit harus dilakukan secara selaras dan 

berkesinambungan. Sektor kesehatan pada poli gigi rumah sakit sebagai sektor utama 

yang sangat krusial terdampak pandemi virus COVID-19 karena dinilai sebagai 

pemeran utama yakni sebagai  subjek, pelaku pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, juga 

sekaligus sebagai objek atau dampak pandemi.
8 

Pendekatan pentahelix meliputi: sektor Pemerintah, Perguruan tinggi (akademisi) 

Komunitas (masyarakat) Industri (bisnis) dan Pers (media). Hal penting disini tidak 
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hanya mengurai atau melihat sebab dan akibat dari suatu permasalahan dari peningkatan 

operasional poli gigi rumah sakit daerah, tapi diharapkan dengan menggunakan 

pendekatan pentahelix, maka pemangku kebijakan akan mampu merekonstruksi ide agar 

kebijakan-kebijakan yang akan diambil dapat didengar oleh pemerintah daerah pada 

khususnya atau sampai pada lingkup pusat pada umumnya. Selain itu, peningkatan 

operasional poli gigi rumah sakit daerah juga dapat dipecahkan bersama-sama dengan 

usaha dan intervensi dari sektor pentahelix pula, yaitu dari masyarakat, sektor media, 

sektor akademisi, sektor media, dan sektor pemerintah, selain dari sektor internal rumah 

sakit itu sendiri.
4,5 

Peran pemerintah dalam rangka menekan penyebaran dampak pandemi COVID-

19 salah satunya adalah mengeluarkan regulasi-regulasi selama masa pandemi. Usaha 

pemerintah diantaranya dengan mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan 

diperuntukkannya adalah untuk belanja penanganan kesehatan, insentif tenaga 

kesehatan pusat maupun daerah, pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa 

yang diperlukan dalam penanganan pandemi COVID.
6
 Usaha pemerintah ini dilakukan 

dalam rangka  mendorong seluruh petugas kesehatan pada umumnya, termasuk petugas 

poli gigi pada khususnya untuk dapat terus melakukan pelayanan di tengah pandemi. 

Usaha pemerintah dalam pemberian fasilitas pajak terhadap barang dan jasa yang 

digunakan pada penanganan COVID-19 ini, secara tidak langsung merupakan usaha 

pemerintah dalam menyediakan APD agar tidak sampai terjadi kekosongan APD di 

masa selanjutnya.
6 

Peran akademisi, berperan dalam memberikan pandangan dan analisis 

berdasarkan data di lapangan mengenai tingkat perkembangan dan juga formula tepat 

apa yang tepat dalam mengatasi peningkatan operasional poli gigi dan mulut rumah 

sakit melalui berbagai penelitian, analisis, serta pengembangan sumber daya manusia.
6 

Peran masyarakat, segala kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat selalu 

akan ada tantangan dalam implementasinya. Pada pandemi virus COVID-19, 

tantangannya terkait dengan keberlanjutan dari partisipasi masyarakat. dalam hal ini, 

respon masyarakat pelayanan gigi dan mulut diantaranya, masyarakat masih belum 

sepenuhnya menyadari pemakaian masker, seringkali didapati petugas, masyarakat tidak 

jujur dalam memberikan informasi tentang kondisi dirinya yang sesungguhnya, 

misalnya pasien tidak jujur untuk mengakui bahwa dia baru saja dari luar daerah, pasien 
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merasa kurang sehat, dan hal-hal lain yang mengarah pada kondisi terinfeksi virus 

COVID-19.
7
 Hal ini menimbulkan kekhawatiran petugas poli gigi dalam melakukan 

pelayanan gigi dan mulut, karena petugas merasa tidak mampu mengidentifikasi pasien. 

Komitmen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengikuti protokol COVID-19, 

terhadap keluarga dan lingkungan perlu dibangun secara terus menerus melalui 

hubungan yang baik dan rasa saling percaya antara pemerintah atau otoritas kesehatan 

setempat dan masyarakat bahwa upaya yang dilakukan akan menguntungkan satu sama 

lain.
8 

Dalam bidang industri bisnis. Sesuai prinsip ekonomi, makin langka suatu produk, 

maka makin tinggi permintaan barang Sebagian pengusaha justru menjadikan pandemi 

COVID-19 menjadi ajang mumpung. Contohnya kelangkaan masker, kelangkaan hand 

sanitizer, handskun, dan langkanya APD lain makin membuat pengusaha berlomba-

lomba menimbun dan menaikkan harga masker dan hanskun, padahal hal itu 

berlawanan dengan anjuran pemerintah, dampaknya pada pelayanan gigi dan mulut 

adalah, keterbatasan masker tetap terjadi, kualitas gown, dan hazmat yang tidak baik, 

sehingga risiko penularan akan meningkat.
8 

Peran media berperan besar dalam mempercepat dan memperkuat informasi yang 

disampaikan kepada masyarakat. Media mainstream diharuskan mendatangkan sumber-

sumber terpercaya dan mampu mengklarifikasi isu-isu hoax di masyarakat. Dewan pers 

telah berkomitmen untuk mensinergikan informasi sahih yang ada bisa dilakukan 

dengan cepat dan akurat kepada masyarakat. program jurnalisme perubahan perilaku 

gencar dilakukan dewan pers dan media. Fellowship tersebut bertujuan sebagai upaya 

menjadikan jurnalis sebagai garda depan perubahan perilaku masyarakat guna 

mencegah penularan COVID-19, mentaati kode etik jurnalistik tentang perkembangan 

pandemi dan menjadi solusi jangka pendek masalah industri pers nasional yang 

berdampak langsung kepada kesejahteraan wartawan.
8 

Pendekatan pentahelix dalam pencegahan dan mengatasi pandemi COVID-19 

harus dilakukan secara selaras dan berkesinambungan. Sektor kesehatan sebagai sektor 

utama terdampak COVID-19 (sebagai pemeran utama sebagai subjek; pelaku 

pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, juga sekaligus objek/ dampak pandemi; 

kesejahteraan morbiditas dan mortalitas tenaga kesehatan) harus menjadi ‘panglima’ 

dan bersanding dengan sektor lainnya. Kepentingan sektor non-kesehatan seyogyanya 

sejalan dengan kepentingan sektor kesehatan.
8
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Rumusan Masalah 

Terdapat peningkatan operasional yang terjadi pada poli gigi selain dari segi alat 

pelindung diri yang awalnya tidak pernah diperhitungkan sebelumnya melainkan 

terdapat tambahan alat-alat lain yang dapat menurunkan risiko transmisi penyebaran 

virus COVID-19, diantaranya suction aerosol, hepafilter, yang dapat menghisap partikel 

aerosol yang dihasilkan dari putaran contra angle handpiece, high speed, low speed 

mikromotor, air syringe, maupun dari ultrasonic scaller. Selain itu mulai dipikirkan 

pula canula dental untuk tambahan alat suction yang didesain sedemikian rupa agar 

aerosol dapat ditangkap secara maksimal melalui alat suction dari dental unit.
9,10 

Biaya operasional yang meningkat apabila ditelusuri dan dilihat secara sepintas 

saat kita akan melakukan suatu analisis sebab akibat masalah, umumnya akan terasa 

membingungkan dan rancu karena seringkali tidak jelas batasan-batasan 

permasalahannya, terlebih lagi akan membingungkan bila kita sebagai seorang 

pemegang kebijakan diharuskan untuk segera menentukan rencana solusinya.
10,11 

Kondisi pandemi COVID-19 ini mengharuskan semua sistem dalam pelayanan 

rumah sakit harus terintegrasi dan memiliki koordinasi, menjaga kualitas mutu layanan 

dalam mengatasi permasalahan yang terjadi akibat dampak dari pandemi COVID-19 ini. 

Poli gigi Rumah sakit sudah harus melakukan perubahan dalam pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut agar pasien tetap berminat berobat ke poli gigi RS tersebut dengan mutu 

dan kulitas layanan tetap terjaga. Pihak manajemen juga harus melakukan reformasi 

pada tata kelola poli gigi Rumah sakit dari aspek Sumber daya manusia, sistem, 

organisasi rumah sakit dengan menggunakan 5M fungsi–fungsi manajemen yaitu man, 

money, methode, mechine, dan material. 

Rumah sakit tidak mampu untuk melakukan penyelesaian terkait pandemi 

sendirian. Dibutuhkannya peran serta masyarakat, pemerintah daerah dan pusat, media 

dan juga peran mahasiswa yang dinamakan dengan metode penyelesaian masalah 

pentahelix. Maka dari itu, penulis ingin melakukan analisis mengenai bagaimana 

implementasi pendekatan pentahelix dalam menurunkan beban operasional pelayanan 

gigi dan mulut di RSUD Tanjung pada masa pandemi COVID-19 ? 
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Problem Tree 

 

 

Gambar 3. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Berdasarkan problem tree diatas, maka penyebab dari biaya operasional poli gigi 

dan mulut yang tinggi bila dilihat dari faktor internal rumah sakit diantaranya adalah 

pada poli gigi terdapat risiko droplet saat pasien membuka mulut, risiko aerosol dari 

penggunaan high speed, risiko aerosol dari ultrasonic scaler dan risiko aerosol dari 

threeway syring. Adanya kajian perlunya alat tambahan hepa filter dan canula dental, 

adanya risiko-risiko tinggi pada tindakan dipelayanan gigi dan mulut tersebut 

menimnbulkan munculnya alat-alat tambahan yang perlu dipenuhi, sehingga 

mengakibatkan tambahan biaya operasional pada pelayanan gigi dan mulut RSUD. 

Selain pada tindakan pelayanan terdapat juga kondisi-kondisi yang membuat pada masa 

pandemi ini memperberat biaya operasional, diantaranya akibat masker dan handskun 

yang langka, sedangkan permintaannya yang cukup tinggi.
12 

Dikaitkan dengan pentahelix, dikaji dari sisi pemerintah, maka dampak dari 

kebijakan pemerintah yang terlalu lambat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) dan terlalu cepat memberlakukan new normal tidak disinkronkan dengan 

kesiapan Rumah sakit. Dari sisi media, media gagal dalam mengawal informasi yang 

mendidik masyarakat untuk ikut pro aktif, media gagal mensortir berita yang tidak 

benar, dari sisi akademisi, timbulnya juknis-juknis pelayanan dalam menghadapi 

pandemi COVID-19. Dari sisi pengusaha, belum maksimalnya pembatasan aktivitas di 

tempat umum, masih belum ketat terhadap kesiap siagaan COVID-19, protokol 

COVID-19. Dari sisi masyarakat, masyarakat tidak terdidik dalam penggunaan 

APD.
12,13 

Akibat dari biaya operasional yang tinggi dari sisi internal rumah sakit 

diantaranya berpengaruh terhadap pembatasan tindakan di pelayanan gigi dan mulut, 

efek dari pembatasan tindakan memberikan dampak pada keuntungan rumah sakit, 

keuntungan rumah sakit yang menurun, maka otomatis menurunkan kemampuan rumah 

sakit dalam memberikan penghasilan kepada petugas, sehingga memaksa rumah sakit 

untuk melakukan efisiensi pegawai, atau merumahkan petugas. Jumlah petugas yang 

dikurangi, memaksa petugas lain untuk menambah beban kerja untuk memaksimalkan 

pekerjaanya, ini dapat menimbulkan stres pada petugas, dengan meningkatnya stres 

maka kondisi psikis petugas akan melemahkan sistem imun sehingga meningkatkan 

risiko terjadi penularan infeksi pada petugas. Selain meningkatkan terjadinya risiko 
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infeksi, risiko terjadinya malpraktek atau kecelakaan kerja juga meningkat, apabila 

risiko ini meningkat, maka secara otomatis pelayanan menurun, dapat dikatakan bahwa 

secara keseluruhan pelayanan dalam rumah sakit akan menurun, menurunnya pelayanan 

dalam rumah sakit dapat mengakibatkan menurunnya reputasi rumah sakit, sehingga 

semakin lama akan berdampak pada menurunnya kunjungan pasien ke rumah sakit. 

Penurunan pelayanan petugas yang juga berdampak pada risiko malpraktek juga dapat 

meningkatkan risiko terhadap reputasi rumah sakit yang dapat berdampak pula pada 

risiko tuntutan hukum dari masyarakat terhadap rumah sakit. Apabila semua hal ini 

tidak segera diarikan solusinya maka risiko terbesarnya adalah rumah sakit bisa 

mengalami kebangkrutan.
3,4 

Dari sisi pemerintah dapat berisiko terjadinya krisis keuangan akibat pendapatan 

devisa nasional menurun, tidak ada aktivitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi 

menurun, lapangan kerja menjadi langka, dan terjadi peingkatkan kemiskinan. Dari sisi 

media terjadi missleading informasi meningkat, pemberitaan hoax mempengaruhi 

logika dan kesadaran, informasi edukatif terhadap kepatuhan protokol kesehatan 

menurun, sehingga menghasilkan masyarakat yang tidak patuh pada anjuran pemerintah 

dan petugas kesehatan. Dari sisi pengusaha yang dapat terjadi adalah pembatasan ekspor 

dan impor, risiko terjadinya krisis keuangan, melakukan efisiensi dengan merumahkan 

karyawan. Dari sisi masyarakat akibatnya salah satunya adalah berdampak pada 

kesehatan, masyarakat berisiko untuk terinfeksi berkali-kali, sehingga dapat 

menimbulkan potensi penularan virus berkali-kali pula, hal ini dapat mengakibatkan 

kejadian infeksi terus meningkat, stres, depresi, kunjungan ke RS menurun, dan angka 

pengangguran akan meningkat. Dari sisi akademisi, adanya pandemi COVID-19 ini 

memaksa para akademisi untuk melakukan analisis dan melakukan intervensi  kebijakan 

nasional kepada  pemerintah mengenai pengendalian dan penanganan COVID-19 yang 

meskipun terkadang antara kebijakan pemerintah dengan saran akademisi tidak sejalan 

karena kebijakan pemerintah kadang kala tidak sesuai dengan peta permasalahan di 

masyarakat yang mengakibatkan transmisi tidak terkendali dan penanganan akan 

semakin sulit.
15,16
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Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Potensi solusi juga harus disusun berdasarkan skala prioritas (potensi solusi 

terpenting). Untuk menentukan skala prioritas ini dapat menggunakan teknik kuadran 4. 

Perlu juga dilakukan analisis respon dari stakeholder (mendukung dan menolak usulan 

potensi solusi kita). Dengan melakukan analisis di awal kita bisa melakukan mapping 

dan pendekatan personal. Intinya semua pihak harus dirangkul dan berkomunikasi 

dengan baik. Orang (masyarakat, pasien, dan keluarga pasien) merupakan stakeholder 

utama sehingga wajib dilibatkan pada potensi solusi dan analisis stakeholder.
17 

Tabel 2. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No. Akar 

Permasalahan 

Potensi Solusi Stakeholder yang 

dilibatkan 

1 PEMERINTAH   

1. Sistem Pelayanan 

Kesehatan kurang 

efektif 

1. Penguatan sistem pelayanan 

kesehatan, melalui koordinasi yang 

intens antar Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-

19 dengan Kementerian 

Kesehatan. 

2. Kemenkes membuat mekanisme 

rujukan penanganan pasien 

COVID-19. 

3. Membuat protap screening suspect 

dan penanganan pasien COVID-

19. 

4. Dukungan APD yang memadai. 

5. Koordinasi Pemerintah Pusat 

melalui pemerintah Daerah 

menetapkan RS rujukan 

penanganan COVID-19. 

6. Koordinasi Pemerintah Pusat 

melalui Pemerintah Daerah  dalam 

penyediaan fasilitas layanan 

pengujian dan pengiriman. 

1. Kemenkes 

2. Gugus Tugas 

Percepatan 

Penanganan 

COVID-19 

Propinsi dan 

Kabupaten. 

3. Dinas 

Kesehatan 

tingkat 

Propinsi dan 

Kabupaten/ 

Kota. 
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7. Kebijakan jaminan kesehatan yang 

paripurna terhadap 5 upaya 

pencegahan COVID-19. 

8. Kebijakan terhadap pengamanan 

sosial/ bantuan sosial terhadap 

masyarakat  yang berdampak 

langsung dan tidak langsung akibat 

pandemi ini, agar mencegah 

kemiskinan lebih lanjut. 

 2. Tim Satgas 

COVID kurang 

maksimal dalam 

pelacakan  

1. Advokasi untuk peningkatan rasio 

lacak isolasi sesuai ketentuan WHO (1 

kasus positif dilakukan tracing 10-30 

orang). 

2. Advokasi untuk mengurangi tes 

mandiri yang tidak efektif 

3. Tambahkan tenaga pelacak kontak 

terlatih disetiap fasilitas pelayanan, 

untuk mengatasi pelacakan yang 

mengalami penurunan. 

1. Kemenkes  

2 Pemprov 

Setempat  

3 Dinkes 

2 MEDIA   

1. Kurang dapat 

memilah dalam 

informasi media 

1. Kominfo lebih aktif dan kreatif 

dalam penyampaian informasi dan 

pembuatan iklan layanan 

masyarakat 

2. Memanfaatkan perangkat daerah 

dan tokoh masyarakat 

3. Influencer sebagai duta penyampai 

informasi (anti-HOAX) 

4. Berkoordinasi dengan operator 

telekomunikasi agar situs 

www.COVID19.go.id dapat 

diakses secara gratis; 

5. Bersama operator seluler 

1. Kominfo  

2. Pers 

 

https://www.covid19.go.id/
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membangun call center khusus 

COVID-19 (112, 117, 119); 

6. Melakukan sosialisasi hidup bersih 

dan sehat, dengan melakukan 

kerjasama dengan Asosiasi Game 

Indonesia untuk menggelar lomba 

cipta game #DirumahAja; 

7. Bersama Kementerian BUMN, 

Kementerian Kesehatan, serta 

BNPB, mengembangkan aplikasi 

Peduli Lindungi sebagai upaya 

tracing, tracking, dan fencing, 

demi mencegah dan memutus 

COVID-19; 

8. Mendorong gerakan Physical 

Distancing atau kegiatan dengan 

memberikan dukungan pada sektor 

platform digital (termasuk 

pendidikan); 

9. Mendukung KSP dalam 

mengembangkan aplikasi 10 

Rumah Aman yang berbasis 

pendekatan komunitas. 

10. Mendukung kampanye PHBS 

(Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) 

di sekolah (tenaga pendidik dan 

siswa). 

3 AKADEMISI   

1. Kurang 

dilibatkannya ahli 

kesehatan 

masyarakat 

Memberdayakan pakar Public Health 

dalam pembuatan kebijakan 

 

1. Kemenristek  

2. Kampus & 

Laboratorium 

(Eyckman, 
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LIPI, Lab UI, 

Lab ITB, Lab 

Unair) 

4 PENGUSAHA   

1. Aktivitas di 

tempat umum 

(bandara, kantor, 

pasar), dan tempat 

khusus (asrama, 

laboratorium, 

perumahan, 

fasyankes). 

 

1. Kebijakan pemerintah dalam 

mendukung para pengusaha 

dalam hal pembebasan pajak 

usaha bagi pengusaha, 

flesksibilitas transaksi bagi 

pengusaha sehingga 

pengangguran hingga kemiskinan 

dapat dicegah. 

2. Kebijakan untuk aktivitas 

penyaluran logistik (jalur pasok) 

dapat disesuaikan terhadap 

keberadaan titik jalur pasokan 

yang diperbolehkan. 

3. Dalam hal mobilisasi orang, maka 

diperlukan advokasi serta 

pengawasan pembatasan akses 

masuk ke Indonesia. 

4. Dalam hal mobilisasi orang, 

bahwa penerapan hasil PCR 

sebagai syarat keluar masuk area-

area di Indonesia, atau bila 

diperlukan adanya bukti legalisir 

hasil PCR oleh Dinkes setempat 

untuk mencegah pemalsuan. 

Pemprov, Pemda 

setempat 

5 

 

 

MASYARAKAT   

Tidak terdidik 

dalam 

memberikan 

Kerjasama dengan tokoh-tokoh 

masyarakat dalam penyebarluasan 

informasi 

1. Pemda 

2. Pemuka adat, 

Kader 
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informasi terkait 

kesehatannya.  

 

1.  

Masyarakat,  

3. LSM, 

Babinkamtibmas 

6 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR 

INTERNAL RS 

 

1. Melengkapi peralatan praktek gigi 

dan mulut dengan alkes tambahan 

2. Memperbaiki tata ruang, aliran 

udara dan penambahan exhaust fan 

pada ruang pelayanan gigi dan 

mulut 

3. Permintaan spesifikasi APD yang 

lebih nyaman 

4. Perbaikan jadwal jaga petugas 

dalam efisiensi petugas kesehatan 

5. Mengaktifkan skrining berkala bagi 

petugas pelayanan gigi dan mulut 

serta seluruh petugas risiko tinggi 

dengan indikasi 

6. Menggunakan aplikasi teledentistry 

dalam pelayanan poli gigi RS 

1. Koordinasi 

dengan Kabag. 

Pelayanan 

medis.  

2. Koordinasi, 

advokasi 

dengan bidang 

mutu RS 

3. Koordinasi 

dan advokasi 

ke bendahara 

sarana dan 

prasarana 

4. Kebijakan dari 

direktur 

keuangan  

5. Koordinasi, 

advokasi 

advokasi ke 

direktur RS 

 

 

Kesimpulan 

Dalam menghadapi peningkatan operasional poli gigi dan mulut di RS, maka 

dibutuhkan kerjasama pentahelix dari berbagai pihak dalam pengendalian kunjungan. 

Diperlukan kerjasama baik dari sektor pemerintah dalam pemberian kebijakan untuk 

memprioritaskan sektor kesehatan agar mampu menghadapi dampak pandemi COVID-

19. Peran media dalam rangka turut mendidik masyarakat. Diperlukan juga peran serta 

masyarakat dalam kepedulian menjaga diri dan lingkungan sekitar. Peran akademisi 
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dalam memberikan feedback bagi pembuat kebijakan. Peran pengusaha dalam untuk 

turut menjaga aktivitasnya di tempat umum. Dengan terberdayakannya seluruh sektor, 

dapat memberikan ruang bagi rumah sakit khususnya poli gigi dan mulut untuk 

memperbaiki tata ruang serta segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memulai 

operasional poli gigi dan mulut serta memulai penggunaan aplikasi teledentistry dalam 

pelayanan poli gigi RS juga diupayakan, dalam rangka efisiensi pelayanan poli gigi dan 

mulut. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Dilakukan advokasi kepada para pemegang kebijakan pada eksternal RS secara 

berkala, duduk bersama para pemegang kebijakan, dalam pengendalian 

kunjungan pasien rumah sakit pada umumnya dan kunjungan pada poli gigi 

pada khususnya. 

2. Dilakukan tatakelola internal rumah sakit atas kebijakan Stakeholder RS, 

khususnya poli gigi dan mulut diantaranya perbaikan tata ruang, aliran udara 

dan penambahan exhaust fan pada ruang pelayanan gigi dan mulut, melengkapi 

alat kesehatan tambahan,  

3. Melakukan sosialisasi teledentistry. 

4. Melakukan skrining berkala untuk petugas risiko tinggi. 

5. Melakukan pengaturan jadwal jaga petugas dengan efisien. 
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PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA  

RS SWASTA DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020:  

PENDEKATAN BALANCED SCORECARD 

 SEBAGAI PENGUKURAN KINERJA 

Oleh: 

dr. Balgis Alzagladi 

 

Latar Belakang 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak global hampir pada seluruh sektor, 

termasuk rumah sakit. Berdasarkan data, update data COVID pada 25 November 2020 

yaitu jumlah kasus terkonfirmasi positif adalah 511.836 kasus dengan kasus meninggal 

sebanyak 16.225, atau 3,2% dari kasus terkonfirmasi.
1
  

Jumlah kasus COVID-19 diperkirakan masih akan terus bertambah, dan bertahan 

hingga 2 tahun mendatang. Berbagai sektor terimbas dengan pandemi COVID-19 ini 

termasuk sektor kesehatan dalam hal ini rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2 

Rumah sakit berperan penting dalam penanggulangan pandemi COVID-19, yang 

juga harus berusaha bertahan karena jumlah pasien yang turun, baik di rawat jalan, IGD, 

dan rawat inap, tentunya ini bukan hal mudah khususnya untuk RS swasta. 

Dampak terhadap turunnya pasien rumah sakit terhadap kinerja rumah sakit 

tentunya berdampak negatif. Kinerja adalah sekumpulan proses yang mendorong 

seorang manajer untuk mengambil tindakan yang tepat pada hari ini sehingga mampu 

menghasilkan performansi organisasi di masa yang akan datang (yakni efektivitas dan 

efisiensi organisasi).
3
 

Kinerja rumah sakit dapat diukur dengan beberapa metode, namun saya 

memfokuskan diri terhadap perhitungan kinerja menggunakan Balanced Scorecard 

sesuai dengan yang digunakan ditempat penelitian. 

 

Rumusan Masalah 

Angka kunjungan pasien turun dimulai awal pandemi COVID-19 (Maret 2020). 

Pasien takut ke RS karena risiko terkena infeksi COVID-19 di RS.  Pandemi COVID-19 

CHAPTER 1 
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berdampak pada penurunan tajam pendapatan elektif dan rawat jalan, telah menciptakan 

tantangan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi rumah sakit. Ancaman 

terhadap stabilitas keuangan rumah sakit dapat menyebabkan hasil negatif pada 

revenue. Rumah sakit menjadi tidak aman secara finansial. Tantangan finansial 

mungkin menyulitkan rumah sakit untuk mempertahankan staf yang sesuai dengan 

kapasitas rumah sakit. Banyak rumah sakit telah melakukan efisiensi tenaga kesehatan.
4 

Turunnya pasien tentu saja pada akhirnya berdampak pada turunnya kinerja dan 

revenue rumah sakit. RS telah melakukan upaya untuk mengatasi hal tersebut, 

diantaranya dengan telekonsultasi online, upaya menjadikan RS aman, termasuk 

menjaga staf di RS dari infeksi COVID-19. Namun apakah hasil dari upaya tersebut 

bisa mengejar turunnya kinerja RS belum diketahui.
4
 

Kinerja pada suatu RS dapat diukur salah satunya dengan balaced scorecard, 

yaitu dengan melihat 4 perspektif: Perspektif Keuangan, perspektif Pelanggan, 

Perspektif Proses Bisnis Internal (PBI), dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

(PP).
5
 Balanced Scorecard (BSC) dalam pengukuran kinerja telah banyak digunakan, 

termasuk di rumah sakit. Pada tulisan ini saya akan memaparkan kinerja salah satu RS 

swasta di Kabupaten Bekasi pada tahun 2020 sehingga dapat terlihat bagaimanakah 

pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kinerja rumah sakit (RS) dengan menggunakan 

pendekatan Balanced Scorecard sebagai pengukuran kinerja? 
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Problem Tree  

Problem tree dari rumusan masalah diatas sebagai berikut: 

 

 

Gambar 4. Problem Tree 

 

Melihat permasalahan diatas, dan kaitan dengan stakeholder, serta berdasar 

problem tree yang telah saya buat, semua stakeholder di RS terpengaruh dalam 

permasalahan ini, yaitu: pasien, dokter, karyawan RS, manajemen dan direksi RS, 

pemilik dan investor, Dinas Kesehatan setempat, hingga masyarakat sekitar. 

 

Penjelasan Problem Tree 

Jumlah pasien yang turun baik dari IGD, rawat jalan, maupun rawat inap akan 

menyebabkan menurunnya pendapatan dari penunjang seperti obat, pemeriksaan 

laboratorium, radiologi, dan lainnya. Pendapatan dari sewa kamar juga turun, sehingga 

kinerja RS menurun juga.  

Turunnya jumlah pasien ini sebagai akibat dari utilisasi dan optimalisasi yang 

juga turun. Utilisasi adalah jumlah jam pemakaian ruangan poliklinik, sedangkan 

optimalisasi adalah jumlah pasien dalam per dokter praktek. Utilisasi yang sedikit 
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karena dokter yang masih takut untuk praktek. Sedangkan optimalisasi yang kurang 

adalah karena pasien yang masih takut ke RS.  

Penurunan tajam pendapatan dari pasien elektif dan rawat jalan, telah 

menciptakan ancaman terhadap stabilitas keuangan rumah sakit. Rumah sakit menjadi 

tidak aman secara finansial. Tantangan finansial mungkin menyulitkan rumah sakit 

untuk mempertahankan staf yang dibutuhkan sesuai kapasitas rumah sakit. Banyak 

rumah sakit telah melakukan efisiensi tenaga kesehatan.
4
 

Pada sisi lain, karena pencegahan COVID-19 di masyarakat tidak optimal, jumlah 

pasien COVID-19 terus meningkat, bahkan tenaga kesehatan di RS beberapa juga 

terkena COVID-19 sehingga masyarakat dan dokter makin takut ke RS. Staf RS yang 

sakit tentunya akan meningkatkan biaya RS sebagai penanggung biaya kesehatan 

karyawan. Kebutuhan APD yang meningkat juga menyumbang besarnya biaya RS. 

Turunnya pendapatan dan naiknya biaya menyebabkan profit RS menurun, risiko 

pengurangan karyawan untuk efisiensi, risiko pasien menjadi tidak terlayani, yang bila 

berlanjut dan tidak segera diantisipasi bisa menyebabkan RS terancam kolaps.
4
  

Kinerja adalah istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan sebagian atau 

seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode. Kinerja 

perusahaan sebagai keberhasilan perusahaan secara keseluruhan dalam mencapai 

sasaran-sasaran strategik yang telah ditetapkan melalui inisiatif strategik pilihan.
4
 

Kinerja perusahaan diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk meraih tujuannya 

melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif dan menggambarkan 

seberapa jauh suatu perusahaan mencapai hasilnya setelah dibandingkan dengan kinerja 

terdahulu previous perfomance dan kinerja organisasi lain benchmarking, serta sampai 

seberapa jauh meraih tujuan dan target yang telah ditetapkan.
5
 

Kinerja mewakili kemampuan suatu entitas untuk mencapai satu atau beberapa 

hasil yang diinginkan dengan memperhatikan kualitas tindakan dan kualitas pencapaian 

(yaitu, hasil yang berkelanjutan).
6
 Oleh karena itu, visi dan definisi baru tentang kinerja 

dalam pelayanan kesehatan mengharuskan pengendalian aktivitas dan sumber daya 

yang digunakan oleh sistem kesehatan untuk mencapai hasil tersebut (manajemen 

kinerja) harus beradaptasi.
7
 

Balanced Scorecard merupakan metode penilaian kinerja perusahaan dengan 

mempertimbangkan empat perpektif untuk mengukur kinerja perusahaan yaitu: 
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perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan 

perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
8,9 

Konsep Balanced Scorecard pertama kali dipopulerkan oleh Robert S. Kaplan, 

seorang profesor dari Harvard Business School dan David P. Norton dari kantor 

akuntansi publik KPMG. Kedua orang tersebut adalah dari U.SA. Pada Tahun 1990. 

Pada tahap eksperimen awal, Balanced Scorecard merupakan kartu skor yang 

dimanfaatkan untuk mencatat skor hasil kinerja eksekutif. Melalui kartu skor, skor yang 

hendak diwujudkan eksekutif di masa depan sebagai dibandingkan dengan hasil kinerja 

sesungguhnya. Hasil perbandingan ini dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas 

kinerja eksekutif. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja 

eksekutif diukur secara berimbang dari dua perspektif: keuangan dan non keuangan, 

jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Oleh karena eksekutif akan 

dinilai kinerjanya mereka berdasarkan kartu skor yang dirumuskan secara berimbang, 

eksekutif diharapkan akan memutuskan perhatian dan usaha mereka pada ukuran kinerja 

nonkeuangan dan ukuran jangka panjang.
8,10

 

Konsep ini menawarkan sebuah sistem evaluasi kinerja yang: 1) Seimbang 

(balanced) – mengukur dari empat perspektif yang berbeda. Tidak sekedar mengukur 

kinerja finansial (pendapatan, biaya, profit), tapi juga mengikutsertakan perspektif non-

finansial (pembelajaran, operasi binis, dan pelanggan) yang penting dalam mendukung 

kinerja finansial tersebut. 2) Terintegrasi – Merupakan evaluasi kinerja yang berbasis 

strategi, dirancang untuk mengelola dan membantu seberapa jauh strategi organisasi 

diterapkan dan sebaik apa hasil-hasil yang telah dan sedang dicapai. 3) Memiliki 

indikator kinerja yang mengukur kinerja masa lalu (langging) dan indikator kinerja 

yang memprediksi kinerja masa depan (leading). 4) Selaras (aligned) – Diturunkan 

secara runut dan sistematis dari tingkat korporasi hingga ketingkat departemen, bahkan 

karyawan.
9,10,11

 

Tujuan yang ditetapkan dalam implementasi Balanced Scorecard akan membantu 

dalam memberi pedoman dalam penentuan tujuan-tujuan dan ukuran scorecard, 

mendapatkan komitmen dari partisipan proyek, mengklarifikasi kerangka kerja bagi 

pelaksanaan dan proses manajemen yang harus dilaksanakan setelah penyusunan 

scorecard awal, membentuk organisasi yang berfokus pada strategi.
12
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Balanced Scorecard (BSC) dalam pengukuran kinerja telah banyak digunakan, 

termasuk di rumah sakit. Pada tulisan ini saya akan memaparkan kinerja RS Swasta di 

Kabupaten Bekasi tahun 2020 sehingga dapat terlihat pengaruh pandemi COVID-19 

terhadap kinerja RS. Berikut indikator-indikator dalam setiap perspektif pada BSC yang 

digunakan di RS tersebut sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dan Pertumbuhan 

a. Σ Pencapaian EBITDA (Laba Usaha + Penyusutan) dalam 1 triwulan 

(TW) pengukuran 

Σ Karyawan pada bulan terakhir dalam 1 TW pengukuran 

b. Σ Turn over Karyawan tetap / undur diri dalam 1 TW pengukuran 

Σ Karyawan tetap pada bulan terakhir dalam 1 TW pengukuran 

c. Σ Drop out karyawan kontrak dalam 1 TW pengukuran 

Σ Karyawan kontrak pada bulan terakhir TW 

d. % Karyawan dalam kategori actively not engaged pada survei saat ini 

%Karyawan dalam kategori activelly not engaged pada survei 

sebelumnya 

e. Σ Staf klinis dengan capaian jam diklat 10 jam 

Σ Staf klinis di dalam TW pengukuran 

Σ Staf non klinis dengan capaian jam diklat 5 jam 

Σ Staf non klinis di dalam TW pengukuran 

 

2. Proses Bisnis Internal (PBI) 

a. ∑ Pasien RWI rata-rata per TW 

∑ TT yang ditetapkan 

% Capaian BOR 

% Sasaran BOR 

b. Length of Stay (LOS) Rawat Jalan (RWJ) 

Length of Stay (LOS) Rawat Inap (RWI) 

c. Σ Pasien RWI dari IGD ( level I, II dan III ) dalam 1 TW pengukuran 

Σ Pasien IGD (level I, II dan III ) dalam 1 TW pengukuran 

d. Kecepatan Proses Billing Pasien Rawat Inap (Asuransi) 

e. Length of Stay (LOS) IGD Rawat Inap 
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3. Pelanggan 

a. ∑ Pasien RWJ yang puas terhadap pelayanan di RWJ 

∑ Pasien RWJ yang disurvei sesuai kelas, dalam 1 TW pengukuran 

b. ∑ Pasien RWI yang puas terhadap pelayanan di RWI 

∑ Pasien RWI yang disurvei sesuai kelas dalam 1 TW pengukuran 

c. ∑ Pasien IGD yang puas terhadap pelayanan gadar 

∑ Pasien IGD yang disurvei sesuai kelas dalam 1 TW pengukuran 

d. ∑ Pasien post partum, paska tindakan & RI yang datang kontrol kembali 

∑ Seluruh pasien post partum, paska tindakan dan rawat inap dalam 1 

TW pengukuran 

e. ∑ Pasien baru RWJ 

∑ Pasien RWJ dalam 1 TW pengukuran 

 

4. Keuangan 

a. ∑ Laba usaha + Penyusutan Triwulan RS 

∑ Pendapatan RS dalam 1 TW 

b. ∑ Laba usaha + Penyusutan Triwulan RS 

∑ Target EBITDA RS, dalam 1 TW 

c. ∑ Profit margin persediaan farmasi 1 triwulan 

∑ Pendapatan penjualan persediaan farmasi, dalam 1 TW 

d. ∑ Aktiva lancar 1 Triwulan 

∑ Hutang lancar, dalam 1 TW 

e. ∑ Piutang BPJS >120 hari kalender TW 

∑ Piutang BPJS, dalam 1 TW 

 

BSC di RS swasta di Kabupaten Bekasi pada triwulan (TW) I tahun 2020 

(Januari, Februari, Maret) dimana belum dipengaruhi banyak oleh pandemi COVID-19 

adalah sebagai berikut:  

 Sumbu X (perspektif keuangan) bernilai 100 

 Sumbu Y (perspektif PBI) bernilai 77 

 Sumbu O (perspektif PP) bernilai 88 

 Sumbu Z (perspektif pelanggan) bernilai 77. 
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Secara umum BSC tampak baik dengan nilai diatas 80, kecuali untuk sumbu Y. 

Setelah terjadi pandemi COVID-19 yang sangat besar dampaknya pada TW II 

tahun 2020, BSC rumah sakit adalah sebagai berikut: 

 Sumbu X (perspektif keuangan) turun menjadi 60 

 Sumbu Y (perspektif PBI) turun menjadi 76 

 Sumbu O (perspektif PP) tetap bernilai 88 

 Sumbu Z (perspektif pelanggan) naik menjadi 88 

Terdapat penurunan tajam pada perspektif keuangan di Balanced Scorecard TW II ini. 

Disisi lain, sejak bulan Agustus 2020, terdapat lonjakan pasien COVID-19. 

Beberapa RS mulai kesulitan menangani pasien COVID-19, sebagian besar karena 

keterbatasan ruang isolasi COVID-19 dan berkurangnya tenaga kesehatan akibat ikut 

terkena COVID-19.  Tentunya hal ini juga berpengaruh terhadap Stakeholder di RS. 

Tentunya perlu pengukuran yang objektif terhadap keberhasilan dari solusi yang 

kita lakukan, yaitu dengan mengukur kembali kinerja RS dengan menggunakan BSC di 

TW III tahun 2020 sebagai berikut: 

 Sumbu X (perspektif keuangan) naik menjadi 87 (sebelumnya 60) 

 Sumbu Y (perspektif PBI) tetap dinilai 76 

 Sumbu O (perspektif PP) naik menjadi 96 (sebelumnya 88) 

 Sumbu Z (perspektif pelanggan) naik menjadi 91 (sebelumnya 88) 

Pada BSC TW III tahun 2020, sumbu X (perspektif keuangan) naik menjadi 87 

(sebelumnya 60), sumbu Y (perspektif PBI) tetap dinilai 76, sumbu O (perspektif PP) 

naik menjadi 96 (sebelumnya 88), dan sumbu Z (perspektif pelanggan) naik menjadi 91 

(sebelumnya 88). Kesimpulannya adalah terdapat perbaikan pada besaran nilai BSC di 

TW III tahun 2020. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Potensi solusi adalah rancangan kegiatan yang dapat menjadi alternatif solusi 

untuk permasalahan tertentu. Potensi solusi didapatkan dari problem tree yang 

sebelumnya telah dibuat dengan rinci, sehingga tampak sebab akibat dari suatu 

permasalahan, lalu dapat ditarik benang merah potensi solusi yang dapat dilakukan 

untuk permasalahan tersebut. Sehubungan problem tree akan menghasilkan identifikasi 
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sebab akibat masalah yang banyak, tentunya potensi solusi yang dibuat disesuaikan 

dengan hal tersebut dengan memprioritaskan potensi solusi yang memiliki efek besar, 

reliable untuk dilaksanakan, dan erat kaitannya dengan stakeholder, khususnya 

Stakeholder primer dan kunci. 

Adapun delapan langkah dalam melakukan analisis stakeholder menurut WHO 

adalah sebagai berikut:
13

  

1. Planning the process  

2. Selecting and defining a policy  

3. Identifying key Stakeholders  

4. Adapting the tools  

5. Collecting and recording the information  

6. Filling in the Stakeholder table  

a. Grup 1: Leadership/ high power  

b. Grup 2: Leadership/ medium power  

c. Grup 3: No leadership/ medium-high power  

7. Analyzing Stakeholder table  

8. Using the information  

Stakeholder dapat dikelompokkan ke dalam 3 grup, yaitu: 1) Grup 1, adalah grup 

yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat, 2) Grup 2, adalah grup yang 

memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang sedang, 3) Grup 3 adalah grup yang tidak 

memiliki kepemimpinan, namun memiliki pengaruh sedang/kuat.
13

 

Dengan mengetahui problem tree dan Stakeholder yang terpengaruh tersebut, 

maka dapat dibuat potensi solusi sehingga Stakeholder dapat merasakan dampak positif 

dari solusi yang diberikan. Potensi solusi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Menciptakan suasana RS aman dari COVID-19. 

RS aman COVID-19 akan menjadikan pasien tidak takut ke RS dan 

karyawan RS terjaga dari infeksi COVID-19. Stakeholder yang akan 

terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan ini adalah pasien, dokter, tenaga 

kesehatan (nakes), karyawan RS lainnya, manajemen hingga direksi RS. 

Beberapa poin penting solusi ini adalah:  

1) Skrining masuk pasien dan pengunjung RS 

2) Pemisahan alur pasien COVID-19 dan non COVID-19 
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3) Ketersediaan dan kepatuhan penggunaan APD (alat pelindung diri) 

4) Suasana RS mendukung gerakan 3M (memakai masker, mencuci tangan, 

dan menjaga jarak) 

 

b. Analisis epidemiologi COVID-19  

Berdasarkan analisis epidemiologi dimana diperkiraan kasus akan tetap 

naik, dan COVID-19 diperkirakan akan tetap ada hingga 2 tahun ke depan, maka 

dilakukan rekayasa ruangan, yaitu penambahan ruang rawat isolasi dan ICU 

isolasi, beserta SDM-nya. 

Sesuai uraian permasalahan, jumlah pasien COVID-19 bertambah, 

kebutuhan rawat pasien COVID-19 bertambah, maka RS dapat melakukan 

transformasi layanan rawat inap, menjadikan beberapa ruang rawat inap menjadi 

ruang rawat isolasi. Di RS dilakukan penambahan ruang rawat COVID-19, yang 

semula 14 bed pada awal masa pandemi, meningkat menjadi 36 bed pada bulan 

Agustus 2020, dan menjadi 54 bed pada bulan Oktober 2020. Tentunya 

penambahan ruang rawat inap COVID-19 ini dengan memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

1) Alur pasien 

2) Persyaratan ruang isolasi (adanya anteroom & ruang tekanan negatif 

pada pasien dengan potensi aerosol, dll) 

3) Staf yang bertugas di ruang rawat inap COVID-19 (pengetahuan tentang 

penyakit, cara memakai dan melepas APD,dll) 

 

c. Produk layanan unggulan RS 

RS harus melakukan identifikasi layanan yang tidak terpengaruh 

signifikan oleh pandemi, yaitu dengan cara melihat populasi atau data kunjungan 

pasien pada periode sebelum pandemi, dibandingkan dengan data kunjungan 

pasien saat pandemi. Layanan apa saja yang tidak mengalami penurunan 

signifikan dapat dijadikan layanan unggulan RS untuk menjaga kunjungan 

pasien.  

Menurut data rekam medis RS tahun 2020, dua layanan yang tidak 

mengalami penurunan signifikan pada masa pandemi yaitu hemodialisa dan 



48 

 

 

obgyn, disusul oleh paru dan bedah vaskuler. Sehingga layanan ini dapat 

diprioritaskan dan dijaga kunjungannya. Selain itu, RS juga menciptakan 

layanan baru sesuai dengan kebutuhan pandemi, yaitu: 

 

1) Layanan medical check up 

2) Pemeriksaan Rapid test dan PCR swab 

3) Layanan Fit to work untuk pasien pasca infeksi COVID-19 

4) Poli anak sehat 

5) Klinik vaksin 

 

Solusi diatas dapat digambarkan dalam tabel solusi sebagai berikut: 

Tabel 3. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Apa yang 

dilakukan 

Siapa yang melakukan Stakeholder 

terkait 

Keterangan 

1. RS Aman COVID-19  

 Promosi RS aman Marketing, IT, 

keuangan. 

Grup 2 via medsos, 

spanduk, dll 

 Skrining pasien Pelayanan medis, 

sekuriti, dan perawat 

skrining. 

Grup 1, 2, & 

3 

Termogun dan 

form skrining 

 Alur pasien COVID 

dan Non COVID 

Pelayanan medis, Tim 

Pinere, PPI RS. 

Grup 1, 2, & 

3 

 

 Ketersediaan dan 

kepatuhan APD 

Penunjang medis 

(Farmasi), tim mutu 

RS, PPI RS. 

Grup 2 & 3  

 Suasana 3M di RS Pelayanan medis, tim 

mutu RS, PPI RS, 

Penunjang umum, 

marketing, IT, 

keuangan. 

Grup 2 & 3 Ketersediaan 

sarana dan 

media edukasi 

2. Menambah SDM dan Ruang rawat isolasi  

 Ketersediaan SDM Pelayanan medis, Grup 2 & 3  
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keperawatan, Tim 

Pinere, PPI RS. 

 Menambah ruang/ 

modifikasi ruang 

isolasi 

Pelayanan medis, tim 

mutu RS, PPI RS, 

Penunjang umum. 

Grup 2 & 3  

3. Produk Layanan Unggulan di era pandemi  

 Identifikasi dan 

jadikan layanan yang 

tidak terpengaruh 

signifikan thd 

pandemi sebagai 

produk unggulan: 

Hemodialisa dan 

Obgyn 

Pelayanan medis, 

rekam medis, direksi 

RS. 

Grup 2 & 3 Analisis data 

kunjungan 

pasien sebelum 

dan saat 

pandemic 

 Peningkatan utilisasi 

dan optimalisasi 

layanan unggulan 

Pelayanan medis, 

marketing. 

Grup 2 & 3  

 Layanan baru sesuai 

kebutuhan pandemi:  

 Layanan 

medical 

check up 

 Pemeriksaan 

Rapid test 

dan PCR 

swab 

 Layanan Fit 

to work 

untuk pasien 

pasca infeksi 

COVID-19 

 Poli anak 

sehat 

 Klinik vaksin 

Pelayanan medis, 

penunjang medis 

(farmasi dan 

laboratorium), 

keperawatan, 

marketing. 

Grup 2 & 3  
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Kesimpulan 

Kinerja RS Swasta Kabupaten Bekasi di saat awal pandemi mengalami 

penurunan, dan mulai membaik di TW III tahun 2020. Diperlukan pengukuran kinerja 

untuk menilai kinerja RS, salah satunya dengan menggunakan Balanced Scorecard. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Tentunya perlu pengukuran yang objektif terhadap keberhasilan dari solusi yang 

dilakukan, yaitu dengan mengukur kembali kinerja RS dengan menggunakan BSC di 

TW IV tahun 2020. Berikut rencana tindak lanjut untuk melengkapi tulisan ini: 

1) Pembuatan BSC triwulan IV tahun 2020 dan di tahun 2021 

2) Analisis BSC setiap triwulan 

Perbandingan trend BSC tahun 2019 dengan 2020 (sebelum dan setelah pandemi) 
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MODEL KETAHANAN DAN RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT 

SYARIAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Chyntia Olivia Maurine Jasirwan, PhD, SpPD-KGEH 

 

Latar Belakang 

Dunia telah menghadapi pandemi Severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2 (SARS-CoV-2) hampir 12 bulan sejak ProMed (Program for Monitoring Emerging 

Disease) melaporkan kasus coronavirus  di Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 

2019 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 namun dampak dan bentuk penyakitnya lebih 

berat daripada epidemi SARS pada tahun 2003.
1
 Pertambahan jumlah kasus dan tingkat 

kematian yang tinggi akibat kasus ini akhirnya World Health Organization (WHO) pada 

tanggal 11 Maret 2020 memutuskan COVID-19 sebagai pandemi.
2-4

 Dua kasus pertama 

yang muncul di Indonesia diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Presiden 

Republik Indonesia.
5
 Setelah hampir 1 tahun berlalu, jumlah kasus terakhir yang 

dilaporkan oleh WHO per tanggal 10 Desember 2020 menunjukkan angka 

68.165.877 kasus terkonfirmasi COVID-19, termasuk 1.557.385 kasus yang meninggal. 

Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia sendiri per tanggal 10 Desember 

2020 menunjukkan angka 592.900 kasus dan di antaranya 18.171 kasus yang 

meninggal.
6
  

 COVID-19 yang sampai saat ini telah menyebar ke 218 negara di dunia, 

membawa dampak ke berbagai aspek kehidupan manusia. Sektor utama yang 

mengalami dampak adalah kesehatan, sosial, ekonomi, dan industri. Sektor industri 

yang mengalami dampak dari pandemi COVID-19 terbagi menjadi beberapa sektor 

meliputi: sektor pelayanan kesehatan berbasis institusi (rumah sakit, puskesmas, klinik, 

dan lain-lain), pelayanan berbasis rumah (perawat orang tua, perawat bayi, dan lain-

lain),  sektor tempat kerja, transportasi umum, media dan budaya, kehutanan, pelayanan 

masyarakat, industri automotif, industri makanan, garmen, penerbangan, pendidikan, 

maritim, pariwisata, agrikultur, dan pangan.
7
  

 Sebelum wabah pandemi COVID-19, Indonesia sendiri sudah menghadapi 

tantangan terkait kapasitas pelayanan kesehatan. Hal ini mengacu pada data yang 

disampaikan oleh Kementrian Kesehatan pada bulan Januari 2020 bahwa Indonesia 

CHAPTER 1 
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hanya memiliki  kapasitas tempat tidur rumah sakit sekitar 321.544 untuk melayani 

populasi sekitar 270 juta jiwa. Hal ini berarti hanya terdapat 1,2 tempat tidur rumah 

sakit untuk setiap 1000 orang populasi. Tentu saja hal ini sangat rendah bila 

dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam. 

Rasio antara dokter dengan populasi adalah 0,38 dokter per 1000 populasi, yang juga 

lebih rendah dari setengahnya kapasitas yang dimiliki oleh Vietnam dan Thailand, serta 

seperempat lebih rendah dari kapasitas Malaysia dan Filipina.
8
  

 Ketahanan sistem kesehatan agar dapat berfungsi baik sangat tergantung pada 

beberapa faktor, namun yang paling utama adalah sumber daya manusia terlatih, 

fasilitas yang terpelihara dengan baik, infrastruktur yang memadai, serta ketersediaan 

alat pelindung diri (APD) serta obat-obatan yang memadai.
9
  

Selain permasalahan di atas, COVID-19 juga telah mengganggu keberlangsungan 

pelayanan penyakit-penyakit non infeksi (penyakit-penyakit kronik), sehingga 

mendorong WHO untuk mengeluarkan panduan agar mulai melakukan pelayanan 

kesehatan pada penyakit-penyakit kronik secara bertahap. Data survei yang diadakan 

oleh WHO di 155 negara selama 3 minggu pada bulan Mei, dampak yang luas 

terhentinya pelayanan pada penyakit-penyakit non infeksi serta penyakit kronik terjadi 

terutama di negara-negara dengan pendapatan rendah. Kasus-kasus seperti keganasan, 

penyakit kardiovaskuler, dan diabetes sangat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan 

serta obat-obatan sejak pandemi COVID-19. Sebagaian negara yang disurvei (lebih dari 

53%) menghentikan total atau sebagian pelayanan hipertensi, 49 % pelayanan diabetes 

dan komplikasi dari diabetes, 42 % pengobatan kanker, serta 31 % kegawatdaruratan di 

bidang kardiovaskuler. Pelayanan rehabilitasi juga turut terganggu di dua pertiga negara 

(63%) negara, padahal rehabilitasi sangat dibutuhkan pada proses pemulihan pasien 

yang baru sembuh dari COVID-19 yang berat.
10

  

Keadaan terhentinya beberapa pelayanan kesehatan lain selain COVID-19 terjadi 

karena rekomendasi awal WHO untuk meminimalkan pelayanan non darurat pada masa 

pandemi. Selain itu alasan utama lainnya dikurangi atau pembatalan pelayanan 

kesehatan lain termasuk pembedahan, karena menurunnya transportasi umum, 

berkurangnya tenaga kesehatan karena dialihkan dan difokuskan untuk pelayanan 

COVID-19. Satu dari 5 negara (20 %) menyatakan masalah utama karena terhentinya 

suplai obat-obatan, diagnostik, dan teknologi lainnya.
10
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Pada masa awal pandemi, hampir semua fasilitas kesehatan, mulai dari pelayanan 

primer, sampai pelayanan tersier swasta dan pemerintah, melakukan berbagai persiapan 

dan perubahan, serta melakukan berbagai strategi untuk dapat bertahan pada masa 

pandemi. Rumah sakit termasuk rumah sakit swasta berkewajiban yang sama dalam 

memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan 

pelayanannya.
11

  

Keterlibatan rumah sakit swasta dalam upaya turut menanggulangi kasus COVID-

19 tentu turut mempengaruhi operasional rumah sakit. Kemampuan rumah sakit swasta 

untuk dapat berperan serta dalam penanggulangan COVID-19 tentu memerlukan dana 

yang cukup untuk menyiapkan berbagai fasilitas yang diperlukan dalam merawat 

pasien-pasien COVID-19. Pengeluaran rutin operasional rumah sakit ditambah 

pengeluaran terkait persiapan untuk menerima kasus COVID-19 seperti menyiapkan 

fasilitas ICU, mengubah ruang rawat menjadi ruang isolasi COVID-19 dengan standar 

tertentu, mengatur pemisahan zona rumah sakit untuk kasus COVID-19 dan kasus 

umum, menyiapkan APD yang cukup, menyediakan fasilitas untuk tes Polymerase 

Chain Reaction/ PCR (bagi rumah sakit yang mau melakukan tes mandiri), ditambah 

dengan pemasukan dari rawat jalan untuk kasus non COVID-19 yang menurun, 

penurunan jadwal operasi, serta menurunnya perawatan pasien non COVID-19, 

tentunya akan menimbulkan dampak terganggunya arus kas rumah sakit apabila rumah 

sakit tidak mampu menerapkan strategi yang tepat.
12, 13

  

Model rumah sakit swasta yang dirumuskan dalam makalah ini merupakan rumah 

sakit swasta syariah tipe B yang baru berdiri 2 tahun dan juga memiliki misi untuk 

menjadi rumah sakit pendidikan. Penulis akan mencoba menganalisis model ketahanan 

rumah sakit tersebut dan rencana strategi yang tepat untuk menghadapi masa pandemi 

yang masih berlangsung dan juga untuk menghadapi masa paska pandemi.
14

 

  

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pengaruh COVID-19 terhadap ketahanan rumah sakit swasta 

syariah? 

2. Bagaimanakah pengaruh COVID-19 terhadap bisnis inti rumah sakit? 

3. Apakah terdapat perbedaan antara rencana strategis rumah sakit dengan 

kenyataan pada masa pandemi COVID-19? 

4. Apakah rencana bisnis rumah sakit selanjutnya demi keberlanjutan rumah sakit? 
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Problem Tree  

 

 

 

 

         
14-16

        
14, 17, 18

              
14, 19

                   
14, 20, 21

   

       
14

 

 

 

       
14, 22

 

           
23-25

              
26

                   
24

             
4, 27

     
14, 24, 28

     

 

 

        
4, 24, 29

                         
30

            
10, 31

 

                                         
32

               
33

                    
34

                
12

             
24

 

   
4, 11

       
35

           
32, 35

         

 

        

                   
14

                              

          
11

         

                         

                         

       

Gambar 5. Problem Tree 

 

 

Penjelasan Problem Tree 

Transformasi Organisasi Rumah Sakit 

Organisasi rumah sakit merupakan organisasi dinamis yang kompleks dengan visi 

dan misinya yang multipel dan seringkali mengalami konflik dan secara konstan dapat 

berubah sesuai kebutuhan seiring dengan perubahan lingkungan eksternal maupun 

internal.
23

 Rumah sakit merupakan industri di bidang pelayanan kesehatan yang unik 

dan berbeda dari bisnis ataupun industri-industri besar lainnya yang tidak memerlukan 

suatu sistem dengan tuntutan yang penuh konflik dalam operasionalnya. Industri rumah 

sakit memiliki tujuan yang jelas dan pelayanan yang khusus tertuju pada konsumennya. 

Selain itu rumah sakit terkait dengan sekelompok pemangku kepentingan yang terdiri 

dari dokter, perawat, kelompok seminat kesehatan lain, pemerintah, rekan dari 

komunitas, asuransi, dan tentu saja yang paling penting adalah pasien.
36

 

Organisasi rumah sakit beroperasi sebagai sistem yang kompleks dengan prioritas 

utama pada aspek keuangan kesehatan, kualitas pelayanan terbaik, pelayanan yang 
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unggul, serta pengembangan sumber daya manusia. Namun kapasitas yang dimiliki oleh 

rumah sakit ini terkadang tidak cukup untuk mengantisipasi perubahan-perubahan 

drastis yang terjadi terkait perubahan cuaca yang ekstrim, fluktuasi terkait prevalensi 

suatu penyakit infeksi (pandemi atau epidemi), atau berbagai perubahan yang drastis 

dan cepat dalam praktik klinik.  Faktor-faktor ini terkadang sulit dikendalikan dengan 

utilitas perusahaan dan penyedia layanan kesehatan. Keadaan ini akan meningkatkan 

penggunaan layanan kesehatan rumah sakit dan akan membawa keuntungan. Namun 

keadaan ini juga dapat meningkatkan secara bermakna pengeluaran tak terduga. 

Perkiraan utilitas perusahaan yang akan digunakan dapat mengacu pada data masa lalu, 

namun rumah sakit dituntut dapat berinovasi lebih luas sehingga dapat berhasil 

melewati kondisi yang labil ini. Untuk mencapai keberhasilan adaptasi dalam perubahan 

situasi seperti ini memerlukan pemimpin dan staf yang visioner, budaya yang 

mendukung visi, dan sistem yang menyediakan sarana dan indikator yang jelas dalam 

mencapai visi organisasi.
23

 

Prinsip objek strategis rumah sakit biasanya mencakup 3 komponen penting, 

yaitu: keuangan (sesuai anggaran), pelayanan (volume pelayanan yang memadai agar 

memastika pemasukan yang seimbang dan memenuhi anggaran atau bahkan mencapai 

target), pengalaman (meyakinkan pasien mendapatkan pelayanan yang berkualitas baik 

dan aman. Ketiga komponen ini saling terkait erat dan berada dalam keseimbangan. 

Organisasi akan mengalami masalah apabila terjadi ketidakstabilan dari salah satu 

komponen, yang pada akhirnya akan menyebabkan ancaman pada keselamatan pasien.
36

 

Dunia pelayanan kesehatan saat ini menghadapi kondisi VUCA (volatile, 

uncertainty, complexity dan ambiguity) karena dihadapkan pada disruption in 

healthcare. Disruption sendiri menurut Clayton M Christensen adalah perubahan 

mendasar yang sifatnya destruktif, menggantikan seluruh cara kerja yang lama dengan 

pembaruan yang mendasar. Kondisi disruption ini merupakan pembaruan berbasis 

teknologi yang membuat sesuatu lebih mudah, lebih murah dan lebih memenuhi 

kebutuhan pelanggan yang juga berkembang secara dinamik. Era industri 4.0 

sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2011 di Jerman, dan mulai digalakkan dalam 

bidang Kesehatan di Indonesia pada tahun 2018. Pandemi COVID-19 ini datang secara 

tiba-tiba dan menimbulkan disrupsi besar-besaran pada semua sektor kehidupan. 

Kondisi ini menjadi gambaran era VUCA yang sebenarnya dan memaksa dunia 
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kesehatan untuk melakukan akselerasi adaptasi bahkan sampai transformasi. 

Kemampuan sistem kesehatan di seluruh dunia dalam beradaptasi dan mempertahankan 

performa untuk keberlanjutannya seakan teruji dalam masa pandemi ini.  Semua aspek 

dalam organisasi mengalami perubahan besar-besaran meliputi operasional, logistik, 

kemampuan manajemen organisasi dengan moral-etika, tenaga kesehatan dan semua 

yang terkait dengan tenaga kesehatan, organisasi tenaga kesehatan terlatih untuk kondisi 

darurat, perubahan fasilitas untuk akomodasi pasien, pengadaan APD, manajemen 

informasi dan komunikasi, pengawasan sistem pelayanan kesehatan yang terus-

menerus, ketersediaan pelayanan kesehatan bagi populasi khusus pada era adaptasi 

kebiasaan baru, dan berbagai perubahan-perubahan lainnya.
37

  

Rumah sakit yang dijadikan model studi kasus ini merupakan rumah sakit swasta 

tipe B yang baru beroperasi 2 tahun dengan membawa visi rumah sakit yang 

berlandaskan Islam dengan pelayanan yang bermutu tinggi dan berstandar Internasional. 

Rumah sakit ini memiliki tujuan utama saat awal berdiri menjadi rumah sakit 

pendidikan kedokteran. Rencana strategis dan perencanaan bisnis awal yang dibuat pada 

tahun 2018 merupakan perencanaan 5 tahun sampai 2023. Pandemi COVID-19 yang 

terjadi tepat di tahun kedua rumah sakit ini berdiri, menjadi tantangan dan ujian yang 

berat bagi rumah sakit baru yang sedang mencoba memetakan target pasarnya serta 

membuat branding pada konsumen. Pandemi COVID-19 menjadi suatu tantangan yang 

menguji kesiapan dan kemampuan rumah sakit untuk tetap mempertahankan visi, misi, 

dan tujuan mulianya, namun harus melakukan transformasi arah dan prioritas strategis 

rumah sakit demi menyesuaikan dengan keadaan yang ada saat ini. 
14

 

Transformasi merupakan perubahan yang bersifat radikal dan menetap dalam 

pelayanan kesehatan, pola perilaku kerja tenaga kesehatan, dan bagaimana pasien 

menyikapi peningkatan pelayanan dan luaran yang berkelanjutan, terukur, yang 

berfokus pada pasien. Transformasi merupakan proses dinamik dan berulang yang akan 

berlangsung sepanjang tahun dan merupakan siklus terus menerus dari proses 

identifikasi, transformasi, melekat, dan evaluasi.
22

 

Sasaran strategis rumah sakit ini disusun menggunakan pendekatan Balanced 

Scorecard (BSC). Metode Balanced Scorecard (BSC) memperluas sasaran strategis 

yang sudah disusun dalam perencanaan strategis rumah sakit dalam 4 perspektif yang 

masing-masing terdiri dari tujuan strategis yang relevan, indikator dan pengukuran 
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untuk mencapainya. BSC memberikan arahan yang berfokus pada pencapaian tujuan 

strategis di masa yang akan datang (leading indicators) dan juga hasil (lagging 

indicators) untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi dari pengukuran yang telah 

dicapai sebelumnya.
14

  

BSC melakukan pengukuran finansial bukan dalam jangka waktu singkat sebagai 

indikator kinerja tunggal, namun memiliki beberapa fungsi tambahan lainnya yaitu :
14

 

 Menerjemahkan strategi menjadi aksi, dan menjadikan strategi tersebut 

menjadi tanggung jawab setiap orang. 

 Mengelola aset tak berwujud seperti loyalitas konsumen, inovasi, dan 

kemampuan tenaga kerja. 

 Meningkatkan fungsionalitas silang tanpa mengubah struktur bisnis. 

 Lebih baik mengukur atau mengevaluasi segala sesuatu yang kecil namun 

kritis daripada sesuatu yang banyak dan penting saat itu juga, bukan setelah 

hal tersebut terjadi. 

 Menciptakan sistem manajemen harian sebagai navigasi bisnis yang 

berlangsung dari hari ke hari. 

Salah satu kunci untuk keberhasilan dari BSC adalah melakukan integrasi antara 

berbagai strategi bisnis yang ada, jenis indikator yang ada (keseimbangan antara aspek 

financial dan non-financial), melakukan modifikasi secara berkelanjutan terhadap 

berbagai jenis measurement feedback. Untuk itu dilakukan integrasi antara target 

kualitatif dengan kuantitatif terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam BSC. Pada 

keempat perspektif dalam BSC akan dianalisis dan ditentukan berbagai tujuan, ukuran, 

target, dan inisiatif program strategis yang telah ditentukan berdasarkan visi dan misi 

yang telah diformulasikan sebelumnya. Keempat perspektif tersebut meliputi :
38

  

a. Perspektif finansial 

Penerapan BSC membantu terwujudnya tujuan finansial yang merupakan 

tujuan jangka panjang perusahaan. Tema strategis yang dibahas dalam 

perspektif ini meliputi : bauran dan pertumbuhan pendapatan, penghematan 

biaya/ peningkatan produktivitas, pemanfaatan aktiva/ strategi investasi.
39

 

b. Perspektif pelanggan 

Perspektif ini berkaitan dengan identifikasi pasar atau konsumen yang akan 

menjadi target. Perspektif pelanggan berfungsi sebagai alat pengenalan dan 
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untuk mengukur proposisi nilai yang merupakan faktor pendorong (lead 

indicator) peningkatan ukuran konsumen yang lain. Berbagai ukuran 

pelanggan yang dapat dijadikan tolok ukur proposisi nilai adalah : pangsa 

pasar (gambaran proporsi bisnis yang dijual), retensi pelanggan, akuisisi 

pelanggan (ukuran keberhasilan unit bisnis menarik pelanggan baru), 

kepuasan pelanggan (ukuran tingkat kepuasan atas kinerja tertentu), dan 

profitabilitas pelanggan (ukuran keuntungan bersih dari pelanggan).
39

 

c. Perspektif proses bisnis internal 

Perspektif ini berfungsi menilai proses-proses internal yang terdiri dari 

inovasi, operasi, dan layanan purna jual. Tujuan-tujuan pada perspektif ini 

dirumuskan setelah tujuan finansial dan tujuan pelanggan dan dapat 

dipergunakan untuk mencapati tujuan finansial dan tujuan pelanggan 

tersebut.
39

  

d. Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran 

Tujuan dalam perspektif ini adalah untuk mempersiapkan sumber-sumber 

daya untuk mencapai tujuan dari ketiga perspektif sebelumnya. Terdapat 3 

kategori dalam perspektif ini yaitu : kapabilitas pekerja, kapabilitas sistem 

informasi, serta motivasi, pemberdayaan, dan keselarasan.
39

 

 

Pendapatan Meningkat dari Klaim Kasus COVID-19 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berdasarkan Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 dalam rangka 

kesinambungan pelayanan di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Corona 

Virus Disease 2019 
40

, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 

2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, untuk 

pembiayaan pasien yang dirawat dengan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu termasuk 

infeksi COVID-19 dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal 

Pelayanan Kesehatan. Klaim pembiayaan ini berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah 

sakit yang menyelenggarakan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging 
41

 tertentu. Saat ini 

telah ditetapkan rumah sakit rujukan PIE dan Rumah sakit lain pemberi pelayanan 

penyakit infeksi tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan. Mengingat adanya 

kecenderungan ekskalasi kasus COVID-19 yang tinggi dan memerlukan perawatan di 
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rumah sakit sehingga menyebabkan kapasitas rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan 

tidak mampu menampung kasus COVID-19, maka untuk mendorong keterlibatan 

seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan COVID-19 

agar pelayanan kesehatan terhadap pasien COVID-19 dapat optimal. Selain itu beberapa 

kasus COVID-19 diperberat oleh adanya komorbid/ penyakit penyerta yang tidak 

mampu dikelola oleh rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan.
30

 

Mengacu pada peraturan tersebut, rumah sakit swasta ini berkomitmen untuk turut 

serta dalam merawat kasus COVID-19. Soft opening rumah sakit ini memang sudah 

dilakukan 2 tahun lalu (Oktober 2018), namun diresmikan dalam grand opening Juli 

2019. Secara praktis rumah sakit ini baru berusia 9 bulan sejak grand opening pada saat 

penyakit COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi bulan Maret 2020. 

Dalam dunia industri rumah sakit, persaingan yang terjadi terhadap peminatan 

pasien untuk memilih rumah sakit swasta sebagai sarana pelayanan kesehatan dapat 

dipengaruhi oleh sikap pasien terhadap rumah sakit, citra, merek, persepsi nilai, persepsi 

kualitas rumah sakit.
42-44

 

Keterlibatan rumah sakit swasta baru ini dalam penanggulangan COVID-19, di 

satu sisi memberikan tantangan tersendiri, namun di sisi lain memiliki nilai tambah 

membuat lebih banyak konsumen yang mengenal rumah sakit ini. Upaya ini 

memberikan kesempatan untuk menciptakan citra yang baik dari rumah sakit 

(branding). Kapasitas perawatan kasus COVID-19 yang selalu penuh dapat menambah 

pendapatan bagi rumah sakit. 

 

Pendapatan dari Kasus Non-COVID-19 yang Semakin Jauh dari Target 

Selain faktor pemasaran rumah sakit yang masih belum optimal, penyebab lain 

jumlah kasus non-COVID-19 yang rendah adalah karena masa pandemi ini sendiri. 

Pada masa awal pandemi, WHO, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), memberikan himbauan 

kepada para tenaga medis untuk mengurangi jam pelayanan pasien untuk mengalihkan 

fokus pelayanan ke kasus COVID-19. Selain itu pada tahap awal pandemi, berbagai 

rumah sakit sedang mencoba melengkapi fasilitas yang diperlukan untuk merawat 

pasien COVID-19.  

Pada masa awal pandemi, di beberapa daerah menerapkan pembatasan wilayah 

sehingga transportasi terbatas. Masyarakat mengalami kesulitan untuk berobat ke rumah 

sakit. Selain itu faktor ansietas, stres, dan depresi dengan kondisi yang tidak menentu 
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juga mempengaruhi masyarakat untuk memutuskan menunda dulu pengobatan ke 

rumah sakit.
45

 

Beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan sekaligus dilema bagi rumah 

sakit dan dokter saat memberikan himbauan kepada pasien-pasien non-COVID-19 

untuk menunda berobat ke rumah sakit bila tidak dalam keadaan darurat adalah : 

melindungi pasien-pasien non-COVID-19 dari penularan, melindungi tenaga kesehatan 

dari paparan virus dari pasien-pasien yang tidak diketahui status COVID-19 apakah 

positif atau negatif, mencegah kapasitas ruang rawat menjadi berlebih, dan mengurangi 

beban kerja tenaga kesehatan.
46

 

 

Biaya Operasional Meningkat 

Rumah sakit memiliki peran yang sangat penting dalam sistem kesehatan untuk 

memberikan pelayanan esensial kepada komunitas, khususnya selama krisis. Rumah 

sakit merupakan organisasi yang sangat kompleks dan rentan sehingga memerlukan 

dukungan eksternal dan suplai operasional yang tidak mentoleransi kesalahan dengan 

kapasitas sangat besar dan reaksi yang sangat cepat. Peningkatan volume perawatan 

skala sedang saja terkadang dapat menyebabkan cadangan fungsional rumah sakit 

terganggu.  

Masa pandemi ini memaksa rumah sakit untuk dapat beradaptasi cepat dan 

mengadopsi beberapa strategi dari beberapa situasi seperti: membuat zonasi 

(pembatasan wilayah risiko tinggi, menengah, dan rendah dari infeksi), pembatasan 

daerah terkontaminasi dan non-kontaminasi, melakukan transformasi beberapa area 

untuk diubah menjadi area untuk pelayanan akut (sudah dilengkapi dengan oksigen, 

suction, tekanan negatif, dan lain-lain), melengkapi area operasi dengan tekanan negatif, 

membuat area terpisah antara tempat memakai APD dan melepaskan APD, area baru 

untuk peralatan gawat darurat yang baru, mengubah area yang tidak digunakan misalnya 

lapangan parkir, taman, ataupun pusat-pusat olahraga menjadi area untuk skrining 

pasien COVID-19, membeli berbagai perlengkapan APD. Semua perubahan dan 

persiapan ini memerlukan biaya yang tidak kecil. Rumah sakit-rumah sakit swasta harus 

menyiapkan semua fasilitas tersebut secara mandiri. Hal ini membuat pengeluaran 

rumah sakit menjadi meningkat dari biasanya. Selain itu, karena COVID-19 ini 

merupakan infeksi baru dan belum ada data ilmiah atau penelitian yang baku dan 
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tervalidasi terkait protokol yang efektif dan efisien, terkadang pengalaman dari pandemi 

di masa lalu menjadi rujukan, dan dilakukan uji coba berkali-kali sampai mendapatkan 

protokol yang paling tepat.
12, 32

 

  

Supply Chain Terganggu 

Pandemi COVID-19 membawa dampak krisis kesehatan pandemi yang luas di 

seluruh dunia yang berimplikasi pada Kesehatan masyarakat, ekonomi, stabilitas sosial, 

politik, dan geopolitik. Berbagai sektor mengalami dampak akibat penurunan 

permintaan masyarakat sehingga turut menyebabkan terputusnya rantai suplai barang. 

Sektor yang terlibat adalah transportasi (penerbangan, pelayaran, kapal barang), 

pariwisata ( hotel, restoran, hiburan), minyak, gas, pertambangan, dan metal (penurunan 

permintaan dan harga komoditas), pabrik ( seperti automotif dan teknologi).
47

 

Faktor terbesar penyebab terputusnya rantai suplai barang medis selama pandemi 

COVID-19 ini karena sistem penyediaan barang-barang medis ini bersifat just-in-time 
48

 

yang artinya barang baru akan dikirim bila ada permintaan. Sistem ini sangat rentan 

mengalami disrupsi dalam skala besar.  Pada saat situasi pandemi, kebutuhan 

perlengkapan medis sangat meningkat melebih kapasitas produksi karena berpacu 

dengan kecepatan perluasan infeksi. Selain itu suplai barang-barang medis selama ini 

sangat tergantung dari produksi Cina. Selama pandemi, risiko terputusnya rantai suplai 

barang ini akan sangat menonjol. Barang-barang produksi Cina sulit untuk tergantikan 

karena harga yang murah dan kualitas yang baik. Selain itu Cina juga merupakan negara 

terbesar di dunia yang memproduksi bahan-bahan dasar untuk membuat obat. Meskipun 

negara India juga termasuk negara yang memproduksi obat-obat generik, namun bahan-

bahan dasar obat tersebut sekitar 70 % berasar dari Cina.
49

 

Beberapa masalah crucial lain yang menjadi penyebab terkait rantai suplai barang 

ini menurut Zhu et.al :
49

 

 Transparansi yang kurang terkait rantai suplai barang menyebabkan sulitnya 

mengambil keputusan. 

 Diversifikasi yang kurang (kurang beragam) menyebabkan ketahanan dalam 

rantai suplai barang rendah. 

 Sistem produksi Just-In-Time (penyediaan barang hanya apabila ada 

permintaan) yang tidak berkelanjutan. 
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Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Terbatas 

Data tenaga medis di Indonesia yang wafat menjadi korban COVID-19 sampai 

tanggal 5 Desember 2020 berdasarkan yang dikumpulkan oleh tim mitigasi IDI berkisar 

342 orang. Jumlah ini termasuk kategori tinggi dibandingkan negara-negara lain di 

seluruh dunia.
50

 

Sistem pelayanan kesehatan dan organisasi memerlukan upaya memperkuat dan 

mempekerjakan sumber daya manusia yang unggul, mendesain serta 

mengimplementasikan praktik dan proses yang berkelanjutan untuk mencapai kualitas 

pelayanan kesehatan yang prima dan memastikan interaksi manusia dengan teknologi.
51

 

Upaya penguatan sistem kesehatan yang berkelanjutan akan sangat tergantung dari 

investasi pada sumber daya manusia, pendidikan yang sesuai, penambahan dan 

pengurangan sumber daya manusia, menempatkan tenaga kesehatan pada suatu beban 

kerja tertentu pertama dengan membangun semangat kerja sama dan kolaborasi di 

antara para Tenaga Kesehatan, Sektor Kesehatan, dan Pemerintah.
51

 

 

Key Performance Indicator (KPI) Rumah Sakit Belum Tercapai 

Salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan pencapaian kinerja rumah 

sakit adalah melalui manajemen pelayanan medis. Pelayanan medis yang baik sangat 

erat kaitannya dengan mutu pelayanan rumah sakit. Hal ini salah satu indikator utama 

dalam pencapaian kinerja rumah sakit. Indikator utama terkait aspek pelayanan medik 

dan aspek mutu pelayanan medik selama 5 tahun (2018-2023) ditetapkan di dalam 

rencana strategis rumah sakit. Seluruh tahapan dalam perencanaan kinerja dan sistem 

atau manajemen terkait harus dapat terselenggara sesuai dengan yang direncanakan. 

Pertimbangan mampu kelola (feasible) amat ditentukan oleh ketepatan menyusun 

anggaran untuk pelaksanaan program atau bahkan kegiatan. Perencanaan kinerja harus 

dikaitkan dengan sistem penyusunan anggaran. Pendekatan activity based budgeting 

system (penganggaran berbasis kegiatan) menjadi langkah terakhir dalam perencanaan 

kinerja yang dikaitkan dengan sistem dan manajemen dalam pelaksanaan strategis 

dengan metode BSC.
14,39

 

Rumah sakit ini membuat indikator utama aspek pelayanan medik meliputi : 

akreditasi RS sempurna yang harus selesai 100 % pada tahun 2019, indeks kepuasan 

pasien, BOR rawat inap, kunjugan gawat darurat, kunjungan rawat jalan. Indikator 
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utama aspek pelayanan medik unggulan (center of excellences) terdira dari : acute 

trauma and service, day care surgery, minimal invasive procedure (DSA, CAG, 

Radiology intervention, EVAR), histopathologic center (patologi anatomi, patologi 

klinik, mikrobiologi klinik). Aspek kinerja rumah sakit meliputi area klinis dan area 

manajerial. Kondisi pandemi COVID-19 semakin membuat KPI rumah sakit yang telah 

ditetapkan sulit untuk dicapai sesuai target waktu.
14

  

Konsep performa dalam pelayanan kesehatan mengandung unsur kualitas, 

efisiensi, dan efikasi. Hal ini membuat konsekuensi konsep performa multidimensi 

meliputi berbagai aspek yaitu : praktik berbasis bukti ilmiah, kontinyu, dan integritas 

dalam pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, orientasi pada kebutuhan dan 

ekspektasi pasien. Pemahaman tentang bagaimana cara untuk menjalankan misi menjadi 

lebih penting dan harus diperhatikan sebelum mengejar target indikator performa. 

Performa rumah sakit akan lebih penting bila rumah sakit dapat melihat kenyataan yang 

ada dan mempertimbangkan bahwa indikator performa ini harus dapat beradaptasi 

dengan lingkungan eksternal yang terus mengalami perubahan pada era VUCA ini, 

sehingga KPI atau indikator performa ini seharusnya dapat memenuhi misinya 

walaupun dalam konteks situasi atau kondisi yang baru.
15

 

Situasi baru yang mungkin saja terjadi dan harus selalu dipertimbangkan sebelum 

menentukan KPI misalnya : perubahan kebijakan kesehatan baru atau kecenderungan 

dan orientasi baru (peningkatan tanggung jawab rumah sakit peningkatan perhatian pada 

kualitas pelayanan kesehatan), perubahan permintaan atau kebutuhan akan pelayanan 

rumah sakit atau kompetisi dalam penyediaan pelayanan, perubahan dalam teknologi 

kedokteran, dan sebagainya. Kesuksesan dalam beradaptasi dengan situasi baru ini 

hanya dapat dinilai apabila dilakukan perbandingan performa antara sebelum perubahan 

dan setelah perubahan terjadi.
15

 

 

Tujuan Rumah Sakit Belum Tercapai 

Rumah sakit ini dibangun bertujuan untuk menjadi rumah sakit pendidikan yang 

berfungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara 

terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/ atau kedokteran gigi, pendidikan 

berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
14

 Setelah berjalan 

2 tahun rumah sakit beroperasi, pandemi COVID-19 semakin mempersulit rumah sakit 
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dalam mempersiapkan rumah sakit untuk menjadi rumah sakit Pendidikan. Namun 

upaya awal yang dapat dilakukan adalah menyiapkan sumber daya tenaga medis untuk 

menjadi tenaga pengajar bagi para mahasiswa kedokteran selanjutnya. 

Tujuan suatu organisasi ditentukan setelah menentukan visi dan misi. Tujuan 

perlu ditetapkan untuk melihat kesesuaian arah dan konsistensi visi dan misi karena 

tujuan akan menggambarkan kondisi atau hasil spesifik yang ingin dicapai organisasi. 

Tujuan harus spesifik, dapat diukur, realistis, dan dapat dilakukan atau diwujudkan serta 

menunjukkan hirarki visi-misi-tujuan dalam batas tertentu. Karakteristik tujuan sering 

digambarkan dalam istilah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, 

Timely). Jangka waktu tujuan konsisten dengan masa berlakunya perencanaan strategis 

rumah sakit dan tergantung pada tingkat organisasi, divisi, dan fungsional suatu 

organisasi.
52

  

Sejak awal berdiri, rumah sakit ini dibangun sudah mempersiapkan berbagai 

fasilitas setingkat rumah sakit tersier dan subspesialistik karena salah satu visi rumah 

sakit ingin menjadi rumah sakit bertaraf Nasional. Namun hal ini tentu membawa 

dampak utilitas dari fasilitas yang masih belum optimal. Selain itu kondisi pandemi ini 

merupakan tantangan tersendiri yang mengharuskan rumah sakit beradaptasi cepat.  

  

Upaya Kerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 

(BPJS) Tertunda 

Manajemen BPJS Kesehatan menetapkan visinya 2016-2021 yaitu terwujudnya 

jaminan kesehatan yang berkualitas dan tanpa diskriminasi. Perwujudan kalimat 

berkualitas dan tanpa diskriminasi ini mengacu kepada upaya membuat kebijakan baru 

mengenai akreditasi rumah sakit sebagai persyaratan awal untuk rumah sakit yang 

mengajukan menjadi mitra BPJS Kesehatan. Kebijakan terkait akreditasi telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi RS serta 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 

Kesehatan Nasional. Regulasi ini semakin diperkuat lagi melalui Peraturan Presiden 82 

tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pada pasal 67 Perpres 82 tersebut menyebutkan 

untuk faskes yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS 

Kesehatan, dan ketentuan persyaratan diatur dalam peraturan menteri. Akreditasi rumah 
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sakit juga menjadi salah satu syarat rumah sakit untuk memperpanjang kerja sama 

dengan BPJS Kesehatan.
19

 

Demi mencapai tujuan menjadi rumah sakit pendidikan, maka rumah sakit ini 

dalam upaya meningkatkan volume kunjunan pasien rawat jalan dan rawat inap, maka 

rumah sakit ini merasa perlu menjalin kemitraan dengan BPJS Kesehatan. Sebelumnya 

pada awal tahun 2020, rumah sakit ini telah menjalin kerja sama dengan BPJS 

Ketenagakerjaan setelah peresmia layanan unggulan trauma centre. Untuk memenuhi 

persyaratan kemitraan dengan BPJS Kesehatan, akreditasi rumah sakit telah 

diselenggarakan dan lulus paripurna pada bulan Maret 2020 bertepatan dengan 

penetapan COVID-19 sebagai pandemi oleh WHO dan kasus pertama COVID-19 telah 

masuk ke Indonesia. Menindaklanjuti langkah kerja sama tersebut, beberapa hal 

tertunda setelah masa COVID-19 ini, sehingga harapan untuk segera menjadi mitra 

BPJS Kesehatan sampai akhir tahun 2020 masih belum terwujud. Harapan kerja sama 

ini menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan volume pasien, finansial, dan upaya-

upaya lain mewujudkan visi dan misi rumah sakit.  

 

Tingkat Kepuasan Konsumen Belum Tercapai 

Tingkat kepuasan pasien merupakan luaran yang penting dalam pelayanan 

kesehatan. Hal ini seringkali menjadi prioritas utama dalam menilai kualitas organisasi 

kesehatan. Penilaian kepuasan pasien diukur melalui survey dan persepsi pasien tentang 

pelayanan yang ditawrkan. Di era digital seperti ini, menjadi tantangan tersendiri bagi 

rumah sakit dalam penerapan telemedicine. Pasien merasa kepuasan dalam konsultasi 

tatap muka sulit tergantikan dengan pelayanan dengan cara online.
20

 

Komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien serta hubungan yang baik 

antara dokter dan pasien merupakan poin kritis tersendiri dalam kepuasan pasien. 

Kepuasan pasien akan mendatangkan berbagai keuntungan yang lain. Pasien akan patuh 

dengan pengobatan, rencana tindakan, dan cenderung mengikuti instruksi dokter. 

Keuntungan lain yang didapat apabila pasien merasa puas adalah menurunnya angka 

tuntutan hukum berkaitan dengan malpraktik.
53

 

Kondisi pandemi yang memaksa semua respon cepat dan menjaga jarak, serta 

menggunakan APD yang lengkap, membuat tenaga kesehatan sulit untuk banyak 

meluangkan waktu berkomunikasi dengan pasien dan keluarga pasien. Beban kerja yang 
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berlebih, faktor ketakutan dengan risiko infeksi, membuat timbul jarak antara dokter 

dan pasien. Upaya-upaya ini dicoba dengan melakukan sistem pelayanan digital. Namun 

beberapa masalah yang timbul akibat penggunaan teknologi informasi baru dalam 

pelayanan kesehatan ini harus diidentifikasi dengan baik dan dicari solusinya. Tingkat 

pendidikan pasien, faktor kenyamanan dengan konsultasi tatap muka, serta perasaan 

tidak puas karena “tidak dilakukan pemeriksaan fisik langsung oleh dokter”, dapat 

menjadi potensi-potensi timbulnya perasaan tidak puas dengan tenaga kesehatan dan 

tentu akan berdampak pada rumah sakit.  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Stakeholder merupakan aktor utama yang dalam proses pengembangan kebijakan 

yang peran dan keterlibatannya dipengaruhi oleh lokasi, posisi dalam struktur 

kekuasaan, nilai dan ekspektasinya.
54

  

Analisis stakeholder merupakan proses yang sistematik untuk mengumpulkan dan 

menganalisis informasi secara kualitatif untuk menentukan kepentingan siapa yang 

menentukan dalam pengembagan dan atau implementasi suatu kebijakan atau program. 

Manfaat analisis ini bagi pembuat kebijakan dan manajer adalah untuk digunakan dalam 

mengindentifikasi aktor kunci dan menilai pengetahuan mereka, kepentingan, posisi, 

aliansi, dan manfaat bagi kebijakan tersebut. Pembuat kebijakan dan manajer dapat 

berinteraksi lebih efektif dengan stakeholder kunci dan meningkatkan dukungan pada 

kebijakan atau program tersebut.
55

 

Langkah-langkah dalam analisis stakeholder terdiri dari 8 proses utama, yaitu : 

1. Perencanaan proses 

2. Menyeleksi dan mendefinisikan kebijakan 

3. Mengidentifikasi stakeholder kunci 

4. Adaptasi alat 

5. Mengumpulkan dan merekam informasi 

6. Mengisi tabel stakeholder 

7. Menganalisis tabel stakeholder 

8. Menggunakan informasi 

 

Pendekatan analisis dalam bentuk kerangka atau model interaksi dinamis antar 

berbagai fokus atau poin analisis. Pemetaan stakeholder ini dapat melalui kekuasaan 
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dan dinamika stakeholder, mempertemukan kekuasaan dan kepentingan dalam satu 

matriks, serta model yang mempertemukan tingkat pengaruh dan pentingnya 

stakeholder.
56

 

 

Tabel 4. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No. Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

1. Biaya operasional 

meningkat 

1. Upaya terus menerus 

mengontrol harga pasar 

untuk barang-barang 

medis yang vital dan 

APD. 

2. Evaluasi rencana strategis 

rumah sakit dan membuat 

rencana bisnis tahunan. 

3. Pencatatan dan 

dokumentasi yang baik 

dari data medik pasien 

untuk klaim asuransi dan 

klaim kasus COVID-19. 

4. Membuat skala prioritas 

pengeluaran 

(penghematan) 

pengeluaran non esensial 

(upaya efisiensi anggaran) 

5. Upaya sosialisasi budaya 

kendali mutu dan kendali 

biaya serta berhemat 

mulai dari hal-hal yang 

kecil di rumah sakit. 

6. Mengevaluasi perjanjian 

pembayaran dengan mitra 

logistik. 

7. Melakukan penelitian 

dalam rangka untuk 

1. Pemerintah pusat 

2. Pemerintah daerah 

3. Yayasan 

4. Badan usaha 

pengelola rumah 

sakit 

5. Direksi Rumah 

Sakit 

6. Staf medis 

7. Karyawan Rumah 

Sakit 

8. Departemen 

Penelitian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan Rumah 

Sakit 

9. Mitra logistik 
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mencari inovasi baru yang 

dapat menekan biaya 

Rumah Sakit. 

2. Jumlah tenaga 

medis dan non 

medis terbatas 

1. Analisis ulang beban kerja 

staf medik dan non medik. 

2. Meningkatkan keahlian 

staf medik dan non medik 

secara berkala dengan 

virtual in house training. 

3. Mempertimbangkan 

proses rekruitmen 

pegawai dengan analisis 

kebutuhan dan keuangan 

dengan tepat.  

4. Meningkatkan perhatian 

terhadap kesehatan 

pegawai melalui 

penguatan program 

kontrol infeksi (termasuk 

penyediaan APD yang 

memadai), membuat 

program inovasi yang 

dapat meningkatkan 

stamina dan kesehatan 

pegawai. 

5. Menggalakkan konsultasi 

telemedicine. 

1. Badan usaha 

pengelola Rumah 

Sakit 

2. Direksi Rumah 

Sakit 

3. Komite PPI 

Rumah Sakit 

4. Departemen 

Penelitian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan Rumah 

Sakit 

5. Staf medik dan 

karyawan Rumah 

Sakit 

 

3. Pendapatan dari 

kasus non-COVID-

19 menurun 

1. Evaluasi rencana strategis 

Rumah Sakit. 

2. Pembuatan bisnis plan 

tahunan dan layanan 

unggulan yang feasible. 

1. BPJS Kesehatan 

2. Berbagai 

perkantoran 

sekitar 

3. Yayasan 



70 

 

 

3. Evaluasi ulang strategi 

marketing Rumah Sakit. 

4. Menindaklanjuti kerja 

sama dengan BPJS 

Kesehatan. 

5. Memperluas kerja sama 

dengan mitra-mitra 

asuransi swasta. 

6. Memperluas kerja sama 

dengan perkantoran. 

7. Pelatihan berkala 

manajemen mutu dan 

keselamatan pasien untuk 

staf medik dan karyawan. 

8. Pelatihan komunikasi 

efektif dengan untuk para 

karyawan front office dan 

customer care.  

9. Sosialiasi dan edukasi 

melalui media tulisan, 

video, seminar awam 

terkait keamanan rumah 

sakit (meyakinkan tentang 

upaya optimal rumah sakit 

dalam pencegahan dan 

pengendalian infeksi 

COVID-19). 

10. Upaya branding Rumah 

Sakit kepada target 

consumer dan fasilitas 

kesehatan tingkat I di 

sekitar melalui 

4. Badan usaha 

pengelola rumah 

sakit 

5. Direksi Rumah 

Sakit 

6. Staf medik 

7. Karyawan Rumah 

Sakit 

8. Departemen 

Penelitian, 

Pendidikan dan 

Pelatihan Rumah 

Sakit 

9. Departemen 

Marketing 

10. Masyarakat 

11. Fasilitas 

Kesehatan sekitar 
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optimalisasi pengelolaan 

website, media-media 

sosial (Instagram, 

facebook, twitter) diisi 

dengan materi-materi 

edukasi dan live doctor. 

11. Menjalin komunikasi 

intensif dengan pasien-

pasien loyal Rumah sakit 

(broadcast acara-acara 

edukasi, promo-promo). 

12. Membuat inovasi layanan-

layanan dengan patient-

centred dan value-based-

care. (meningkatkan 

telemedicine sesuai 

regulasi, virtual training 

untuk pasien atau keluarga 

pasien untuk tema-tema 

tertentu. 

13. Sistem pembayaran non 

tunai. 

4.  Supply chain 

terganggu 

1. Mendorong transparansi 

data rantai suplai barang. 

2. Mendorong pemerintah 

untuk menggiatkan 

produksi barang dalam 

negeri. 

3. Monitor dan lakukan 

pemetaan rantai suplai 

barang yang risiko tinggi 

mengalamai disrupsi. 

1. Pemerintah pusat 

2. Pemerintah daerah 

3. Dinas Kesehatan  

4. Lembaga swadaya 

masyarakat  

5. Masyarakat sekitar 

6. Media 

7. Investor 

8. Mitra logistik 

9. Staf medik 

10. Karyawan 
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4. Membuat prioritas 

pembelian barang-barang 

yang diangkut lewat 

udara. 

5. Mencari beberapa mitra 

rantai suplai barang 

terutama produksi dalam 

negeri. 

6. Memanfaatkan teknologi 

digital untuk penyediaan 

logistik. 

7. Upaya penghematan. 

 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi seluruh dunia terutama para 

pemimpin. Tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk menuju kepada kehidupan 

adaptasi kebiasaan baru meliputi: tahapan memutuskan segera, bertahan, kembali, 

membayangkan kembali, dan reformasi (membentuk kembali). Bagi para pemimpin di 

bidang pelayanan kesehatan (termasuk rumah sakit), pandemi ini merupakan ujian 

ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan dalam industri rumah sakit. 

Ketangkasan dan kecepatan dalam mengambil keputusan bersama tim dalam 

menghadapi krisis pandemi ini memerlukan kolaborasi yang dapat berfungsi dengan 

baik. Upaya untuk merespon pandemi saat awal kemudian mengambil langkah-langkah 

strategis sangat tergantung dari ketahanan rumah sakit yang harus mampu mengalir 

secara fleksibel, mampu menyelesaikan masalah, dan mampu menghadapi tantangan 

untuk keberlanjutan kondisi ekonomi.
57

 

Upaya membangun ketahanan dalam sistem kesehatan dapat mengurangi 

kerentanan terhadap krisis dengan persiapan yang baik, respon yang efektif, sehingga 

dapat mempertahankan diri atau setidaknya hanya mengalami disrupsi kecil dalam 

pelayanan kesehatan utama. Konsep ketahanan dulu lebih mengacu kepada kemampuan 

untuk kembali atau mengelak dari gangguan. Namun definsi ini lebih cocok untuk 



73 

 

 

ketahanan mesin yang dinamika penyebab dan efeknya lebih sederhana. Namun aplikasi 

pada sistem social, ketahanan lebih cocok dinyatakan sebagai sistem adaptasi natural. 

Ketahanan dinilai sebagai kemampuan sistem dalam beradaptasi dan bertransformasi ke 

dalam struktur yang baru. Contoh ketahanan ini dalam bentuk kebijakan, proses dan 

budaya organisasi yang memudahkan organisasi untuk berfungsi dalam menghadapi 

tantangan.
58

  

Berbagai literatur menyebutkan bahwa ketahanan sistem kesehatan selalu 

difokuskan pada keadaan syok katastropik dan akut yang terjadi tiba-tiba dan bersifat 

sementara di alam. Hal ini biasanya terkait dengan wabah suatu penyakit, gangguan 

keamanan, krisis ekonomi, bencana akibat ulah manusia ataupun bencana alam yang 

tidak spesifik, serta reformasi kebijakan yang cepat. Berbagai faktor yang 

mempengaruhi ketahanan organisasi adalah : sumber daya material (finansial, 

teknologi), kesiapan dan perencanaan yang baik, manajemen informasi, jalur kolateral 

(alternatif) dan redundant (berlebih) yang disebut complex adaptive systems (CAS), 

proses tata kelola yang lebih adaptif (tipe desentralisasi, non linier yang biasanya cocok 

dengan CAS akan membentuk dinamika non linier, demokrasi konsultatif, terkoordinasi 

dengan baik), pengalaman dalam kepemimpinan, sumber daya ahli yang memiliki 

motivasi kuat dan berkomitmen mencapai tujuan organisasi dalam jumlah yang cukup, 

jaringan sosial dan kolaborasi.
58

 

Model rumah sakit swasta baru yang membawa nilai Syariah dalam 

operasionalnya yang penulis tampilkan dalam tulisan ini dapat menjadi contoh kasus 

bagaimana upaya suatu organisasi untuk beradaptasi walaupun harus mengalami 

berbagai transformasi di dalam sistem organisasinya. Beberapa faktor yang penulis 

identifikasi sebagai penyebab masalah utama yang ingin diangkat adalah terkait dengan: 

biaya operasional rumah sakit yang meningkat, penurunan pendapatan dari kasus-kasus 

non COVID-19, jumlah tenaga medis maupun non medis yang terbatas, serta supply 

chain yang terganggu. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Melakukan evaluasi rencana strategis bisnis 2018-2023 segera dengan semua 

stakeholder terkait. 
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2. Menyusun rencana bisnis rumah sakit per tahun dan melakukan analisis layanan 

unggulan yang feasible dan sesuai dengan keadaan keuangan. 

3. Memperbaiki sistem marketing rumah sakit. 

4. Menindaklanjuti kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan beberapa asuransi lain. 

5. Membuat perencanaan lebih baik untuk menghadapi kondisi “akut” seperti 

pandemi dengan menerapkan faktor-faktor pendukung ketahanan rumah sakit 

yang lebih baik. 

6. Meningkatkan kapasitas manajer, staf, dan para karyawan melalui in house 

training. 

7. Meningkatkan kerjasama dengan fasilitas-fasilitas kesehatan sekitar. 

8. Melakukan berbagai inovasi dalam manajerial, maupun pelayanan yang bersifat 

adaptif pada era VUCA dan pandemi. 
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ANALISIS KINERJA RSUD SITI AISYAH LUBUKLINGGAU PADA MASA 

PANDEMI COVID-19: PENDEKATAN BALANCED SCORECARD 

Oleh: 

dr. Julius Parlin, SpOG 

 

Latar Belakang 

Indonesia melaporkan kasus Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pertama 

pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, kasus terus meningkat dan menyebar dengan 

cepat di seluruh wilayah Indonesia, hingga dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 

Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
1
 

COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yang pertama kali muncul di Wuhan, 

Desember 2019. Sekuensing genetik menunjukkan bahwa virus ini sangat berkaitan 

dengan virus SARS. Kasus COVID-19 simptomatik adalah seseorang dengan gejala dan 

tanda COVID-19. Transmisi simptomatik merujuk pada transmisi SARS-CoV-2 dari 

orang dengan gejala. Studi epidemiologi dan virologi menunjukkan bahwa transmisi 

utama terjadi dari orang simptomatik ke orang lainnya dengan kontak dekat melalui 

droplet respirasi, dengan kontak langsung dengan orang terinfeksi, atau kontak dengan 

objek atau permukaan yang terkontaminasi. Periode inkubasi COVID-19, waktu 

pajanan terhadap virus (mulai terinfeksi) dan onset gejala, reratanya 5-6 hari, tapi bisa 

lebih dari 14 hari. Selama periode ini, juga dikenal dengan periode presimptomatik, 

beberapa orang yang terinfeksi dapat sangat menular, dari 1-3 hari sebelum onset 

gejala.
2 

Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk 

kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, 

pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan 

pembauan atau ruam kulit.
3
 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

telah menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilakukan salah 

satunya dengan meliburkan tempat kerja. Namun demikian dunia kerja tidak mungkin 

selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu 

pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih 

CHAPTER 1 
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berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal 

mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi 

COVID-19 (New Normal).
4
 Dengan demikian, membangun safety culture dan 

manajemen risiko terkait COVID-19 di tempat kerja merupakan momentum untuk 

penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan kerja.  

Media massa berperan besar saat ini dan dapat memberikan platfrom utuh bagi 

komunikasi kesehatan masyarakat, panduan pendidikan layanan kesehatan 

komprehensif, dan strategi penjarakkan sosial masif namun tetap mempertahankan 

hubungan sosial. Media massa memungkinkan kita mengakses layanan Kesehatan 

secara merata, mengakhiri diskriminasi dan stigmatisasi sosial. Peran media dan 

komunikasi Kesehatan masyarakat harus dipahami dan dieksplorasi lebih jauh, karena 

akan dapat menjadi alat penting dalam memberantas COVID-19 dan wabah di masa 

datang.
5
 

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat, dengan status kepemilikan rumah sakit yakni 

didirikan oleh pemerintah dan pihak swasta.
6
 Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas 

pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang 

sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.
 

Upaya 

Kesehatan semestinya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit telah 

menjadi ketentuan dalam menjalankan fungsinya memberikan layanan Kesehatan 

kepada pasien. Indikator layanan klinik rawat jalan yaitu layanan kesehatan diberikan 

oleh dokter spesialis, ketersediaan layanan medis spesialis dasar, jam buka layanan, 

kepuasan pelanggan dan lainnya. Untuk indikator rawat inap yakni pemberi layanan 

rawat inap oleh dokter spesialis dan perawat D3, DPJP rawat inap, ketersediaan layanan 

rawat inap, jam visite dokter, infeksi pasca operasi, dan lainnya.
7
  

RSUD Siti Aisyah dimiliki oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam Provinsi 

Sumatera Selatan yang memiliki akreditasi rumah sakit tipe C paripurna. Layanan 

Kesehatan yang diberikan adalah layanan rawat darurat, rawat jalan dan rawat inap, 

penunjang medis dan non medis. Dengan Kapasitas lebih dari 100 bed pasien, RSUD 

Siti Aisyah Lubuklinggau sebagai salah satu rumah sakit rujukan PIE COVID-19 yang 

mengambil perannya dalam tatalaksana lanjut melalui ruangan Khusus Isolasi kasus 
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COVID-19 berstandar.  Kunjungan Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah 

Tahun 2019 berkisar 26.002 pasien dan rawat jalan sekitar 9.664 pasien.  

Pengukuran kinerja organisasi bisnis dapat dilihat dari perspektif akuntansi, 

perspektif pemasaran, perspektif operasional. Pada perspektif akuntansi, sistem 

pengukuran dalam organisasi berperan sebagai alat manajemen finansial, informasi 

bisnis keseluruhan, dan sebagai alat motivasi dan kendali. Perspektif pemasaran, 

pengembangan pada orientasi pasar, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, dan 

ekuitas branding sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. 

Pengukuran kinerja operasional, menekankan pada produktivitas, modern manufaktur, 

dan ukuran ekonomi baru dan aliansi inter dan intraoperasionalnya.
8
 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi sebuah 

perusahaan. Pengukuran tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan 

serta sebagai dasar penyusunan imbalan atau insentif pada perusahaan. Salah satu 

metode pengukuran kinerja yaitu Balanced Scorecard, yang awal mulanya 

dikembangkan untuk mengukur kinerja organisasi dengan rangkaian ukuran kinerja. 

Secara umum, perusahaan akan mengukur kinerja berpatokan pada kondisi keuangan 

jangka pendek sebagai berhasil tidaknya kinerja manajemen. Padahal, dalam mengukur 

kinerja suatu perusahaan tidak hanya melihat dari sisi keuangan, tetapi juga non 

keuangan. Balanced Scorecard mencakup strategi non keuangan agar lebih fokus pada 

kesuksesan jangka panjang, sehingga menjadi system manajemen strategis terpadu.
 

Balanced Scorecard menerjemahkan misi dan strategi kedaam berbagai tujuan dan 

ukuran ke dalam empat perspektif: finansial, pelanggan, proses bisnis internal serta 

pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif ini memberi keseimbangan antara 

tujuan jangka pendek dan jangka panjang, antara hasil yang diinginkan dengan factor 

pendorong tercapainya hasil tersebut, dan antara ukuran objektif yang keras dengan 

ukuran subjektif yang lebih lunak.
9,10

 

Penulis ingin melakukan telaah kinerja RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau dengan 

pendekatan Balanced Scorecard. 

 

Rumusan Masalah 

Performa kerja RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau yang dapat dilihat dari indikator 

kinerja keuangan dan kinerja non keuangan pada beberapa tahun sebelum Maret 2020 
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dapat dikatakan tidak perlu dikhawatirkan. Nantinya akhir tahun 2020, Kinerja RSUD 

Siti Aisyah Lubuklinggau akan menunjukkan perbedaan kinerja keuangan dan non 

keuangan secara signifikan. Dari data penulis dapat dari kolektif dari hasil pencatatan 

manual dari Instalasi Kebidanan dan Kandungan dan Kliniik Kebidanan dan Kandungan 

RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau menunjukkan tren penurunan kunjungan pasien, baik 

rawat inap maupun rawat jalan dalam perbandingan bulan Januari – Agustus tahun 2019 

sebanyak 1.505 pasien dan tahun 2020 sebanyak 983 pasien. Data ini menunjukkan 

perbedaan signifikan ini sangat berdampak pada kinerja keuangan maupun kinerja non 

keuangan RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau secara umum.  

Dari pendekatan Balanced Scorecard pada kinerja RSUD dalam masa Pandemi 

COVID-19 ini, akan berdampak dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan dalam 

rencana strategis tahun 2021 dalam rancangan anggaran bisnis rumah sakit. Dengan 

demikian, setiap keputusan dan kebijakan yang diambil akan lebih adaptif terhadap 

perkembangan kasus COVID-19 di Lubuklinggau, Sumatera Selatan secara khusus dan 

Indonesia secara umum. 
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Problem Tree  

 

 

Gambar 6. Problem Tree  

 

Penjelasan Problem Tree 

Impact:  

Dengan penurunan kinerja rumah sakit pada masa Pandemi COVID-19 akan 

berdampak pada empat perspektif yang ada dalam Balanced Scorecard, yakni 

Perspektif keuangan (pendapatan menurun, biaya RS meningkat, profitabilitas 

menurun), Perspektif pelanggan (pelanggan berkurang, penurunan kepuasan pelangan), 

Perspektif bisnis internal (sistem dan prosedur tidak ditaati, tingginya rujukan keluar 

rumah sakit, kelengkapan fasilitas yang belum memadai), Perspektif pembelajaran 

(penurunan kepuasan karyawan, turn over karyawan tinggi, tidak adanya/ tertunda 

pelatihan karyawan, penurunan kemampuan sistem informasi).
9,10,17
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Core Problem:  

Penurunan kinerja RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau di masa Pandemi COVID-19 

diangkat menjadi topik penelitian karena penulis ingin mengetahui sejauh mana dampak 

Pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan RSUD yang dimiliki oleh Pemerintah 

Walikota Lubuklinggau, yang tentunya akan berbeda dari RS Swasta serta bagaimana 

penyikapan kebijakan dan keputusan dalam penyusunan rencana strategis di masa 

datang. Pengukuran kinerja ini secara objektif akan dilakukan dengan metode Balanced 

Scorecard. 

 

Determinants 

Stigmatisasi akan COVID-19 yang terjadi di Masyarakat Indonesia secara luas 

mempengaruhi tingginya penambahan kasus harian, sehingga menyebabkan enggan 

untuk mencari lebih banyak mengenai informasi kebenaran berita hoax terkait COVID-

19.
5
 Dampaknya pasien yang memerlukan pelayanan pengobatan dan konsultasi 

mengenai Kesehatan dan perkembangan penyakitnya akan terhenti karena takut untuk 

berobat ke rumah sakit, hal ini dapat disebabkan oleh framing buruk mengenai COVID-

19 sebagai aib. Kondisi ini jika dibiarkan terus menerus akan menyebabkan penurunan 

jumlah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan yang memang memerlukan 

pengobatan. Secara tidak langsung dampaknya, peningkatan angka kesakitan dan 

kematian untuk kasus non COVID-19 yang disebabkan tidak adekuatnya tatalaksana 

dan tindaklanjut perawatan dan pengobatan.  

 

Inadekuat Kebijakan RS tentang COVID-19 

Tak pelak lagi, pedoman Kemenkes terbaru Tentang Pedoman Pencegahan Dan 

Pengendalian Coronavirus Disease-19 yang merupakan acuan terakhir yang diikuti 

dengan acuan mengenai protokol Kesehatan dan keamanan dalam menghadapi COVID-

19, dipakai dalam tatalaksana penyakit wabah COVID-19 ini. Koordinasi yang 

dirasakan antara Kebijakan Lokal (RSUD) yang lamban menyikapi wabah COVID-19, 

sehingga tidak adekuat, berdampak pada kebijakan, SOP, PPK, Alur pelayanan 

COVID-19 dan COVID-19, serta kelengkapan fasilitas Sarana dan Prasana untuk 

penyediaan fasilitas ruangan isolasi Air borne. Kondisi ini akhirnya berpengaruh pada 

peningkatan beban operasional RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau, sehingga harus 

memikirkan dana tambahan/ dana talangan dalam menjalankan operasional medis dan 

non medis.  
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Kecemasan tenaga Kesehatan akan terpaparnya COVID-19 

Pandemi COVID-19 berpotensi secara bermakna dalam mempengaruhi Kesehatan 

mental tenaga Kesehatan yang menjadi garda depan krisis ini. Studi menunjukkan 

terdapat bukti depresi, kecemasan dan insomsia pada tenaga Kesehatan selama wabah 

COVID-19.
11

 Tingginya kasus harian yang meningkat eksponensial di Kota 

Lubuklinggau, secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kecemasan 

tenaga Kesehatan yang bekerja pada fasilitas pelayanan Kesehatan, seperti praktek 

pribadi, puskesmas, balai pengobatan, klinik utama dan rumah sakit. Dampak yang 

seringkali tak kasat mata, kecemasan, depresi, kelelahan tenaga Kesehatan baik dokter, 

bidan, perawat, analis, dan tenaga non medis lainnya. Jika biarkan hal ini, maka nakes 

akan banyak jatuh sakit, tidak masuk kerja dan terjangkit COVID-19 yang 

mengharuskan isolasi diri. Banyak rumah sakit dan puskesmas menutup layanan 

Kesehatan jika terdapat nakes yang terinfeksi COVID-19. Kondisi ini berdampak pada 

penurunan kinerja RS. 

 

Dispute klaim COVID-19 oleh BPJS 

Tingginya kasus COVID di rumah sakit rujukan yang ada di seluruh ini 

berdampak pada klaim yan dibayarkan oleh BPJS dan Kementerian Kesehatan dalam 

hal ini Pemerintah Republik Indonesia karena COVID-19 adalah Penyakit Wabah yang 

dana pembayarannya dibebankan pada Dinas Kesehatan bukan BPJS. Dispute seringkali 

muncul dispute terjadi karena berkas yang diberikan rumah sakit tidak lengkap dan tak 

sesuai dengan ketentuan. Data yang dibutuhkan salah satunya seperti bukti hasil 

laboratorium.
12

 RSUD Siti Aisyah merupakan salah satu rumah sakit rujukan 

penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu. Pelayanan yang dapat dibiayai 

dalam penanganan pasien COVID-19, antara lain administrasi pelayanan, akomodasi, 

jasa dokter, tindakan di ruangan, pemakaian ventilator, pemeriksaan penunjang 

diagnostik, bahan medis habis pakai. Jika hal ini dibiarkan akan mempengaruhi 

cashflow rumah sakit sehingga berdampak buruk pada kinerja RS. 

 

Dukungan Stakeholders tidak adekuat 

Stakeholders disini dimaksudkan adalah pemerintah, pihak swasta, tokoh 

masyarakat/ komunitas, media dan akademisi (pentaheliks). Perlunya kolaborasi 
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Pentaheliks dalam mitigasi COVID-19 sangat diperlukan. Ketimpangan informasi, 

misinformasi, disinformasi dan hoax serta konspirasi akan COVID-19 dan keyakinan 

Agama memperberat lajunya penekanan kasus COVID-19.
13

 Pemerintah Kota 

Lubuklinggau, awal masa COVID-19 sangat proaktif melakukan Tindakan KIE 

mengenai COVID-19, namun tidak berdampak massif dalam peruabhan prilaku 

penduduknya. Justru yang terjadi adalah masyarakat takut berobat ke rumah sakit, 

karena stigma diCOVID kan dan jika meninggal, akan dikubur secara COVID. Lebih 

baik tidak mengetahui status infeksi COVID-19 tapi tidak serta merta menjalankan 

protokol Kesehatan dan Keamanan COVID-19. Pada akhirnya, kasus harian meningkat 

tajam. Hal ini terlihat dari Dashboard tingginya BOR RS rujukan COVID-19 di Kota 

Lubuklinggau, yang melampaui 100%. Jikalau dukungan stakeholders ini digalang 

secara komprehensif, tidak akan mengakibatkan penurunan kinerja rumah sakit. 

 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)  

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19 yang dimulakan di Ibu Kota Jakarta dengan 14 hari 

buka dan 14 hari tutup pada sebagian besar aktifitas publik, termasuk Kota 

Lubuklingau, sangatlah berdampak roda perekonomian masyarakat kota, tak luput pula 

dampak ekonomi rumah sakit yang berimbas karena ketakutan berobat ke rumah sakit. 

PSBB dianggap solusi untuk mengisolasi secara mandiri, membatasi kegiatan di luar 

rumah, mengurangi kontak dengan orang lain dan prilaku sehat lain tetap dilakukan. 

Namun, PSBB tidak dapat terus menerus diadopsi, karena dampak ekonomi dan psikis 

masyarakat menekan perekonomian lokal yang berujung pada dampak ekonomi 

terhadap fasilitas layanan Kesehatan akibat kurangnya pengetahuan COVID-19. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Rancangan potensi solusi dapat dijadikan alternatif pemecahan masalah. Potensi 

solusi ini ditarik dari problem tree yang telah disampaikan sebelumnya (sebab akibat 

dari permasalahan). Dengan demikian dapat kita keterkaitan potensi solusi dengan 

problem tree. Potensi solusi adalah rancangan kegiatan yang dapat menjadi alternatif 

solusi untuk permasalahan tertentu. Potensi solusi didapatkan dari problem tree yang 

sebelumnya telah dibuat dengan rinci, sehingga tampak sebab akibat dari suatu 
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permasalahan, lalu dapat ditarik benang merah potensi solusi yang dapat dilakukan 

untuk permasalahan tersebut. Penjabaran problem tree akan menunjukkan sebab akibat 

masalah yang banyak, sehingga potensi solusinya pun akan memprioritaskan pada 

dampak terbesar dan feasible untuk dikerjakan, dan terkait dengan stakeholder.  

Analisis stakeholder merupakan proses sistematik mengumpulkan dan 

menganalisis informasi kualitatif untuk menentukan interest mana yang harus 

didahulukan untuk mengembangkan dan atau implementasi kebijakan atau program. 

Analisis stakeholder digunakan untuk mengidentifikasi actor kunci dan menilai 

pengetahuan, ketertarikan, posisi, aliansi dan kepentingan terkait kebijakan sehingga 

dapat berinteraksi lebih efektif dan meningkatkan dukungan pada kebijakan atau 

progam yang ditawarkan.
14

 

Pada proses analisis stakeholder ini, setelah kita mendapatkan siapa-siapa 

stakeholder untuk pemecahan problem tree tadi, kita akan melakukan prioritas 

stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepemimpinannya yang akan dimasukkan 

kedalam kelompok-kelompok.  

Analisis pemangku kepentingan merupakan rangkaian analisis oleh yang 

meliputi:
15

  

1. Identifikasi stakeholder  

2. Membuat pengelompokan dan pengkategorian stakeholder  

3. Menyelidiki hubungan antara stakeholder.  

Metode yang digunakan untuk mengklasifikasikan pemangku kepentingan adalah 

menggunakan matriks kepentingan pengaruh (interest-influence matrix) berdasarkan 

kepentingan atau ketertarikan dan pengaruh stakeholder. Stakeholder dikelompokkan 

menjadi pemain kunci, context setters, subjects dan crowd. Pemain kunci memiliki 

kepentingan dan pengaruh yang tinggi (kuadran I). Context setters memiliki pengaruh 

yang tinggi tapi kepentingannya rendah (kuadran II). Subjects memiliki kepentingan 

yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah (kuadran III), sedangkan crowd adalah 

pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah (kuadran 

IV). Matriks kepentingan-pengaruh dapat menjadi alat untuk memetakan tingkat 

kepentingan dan stakeholder kepentingan terhadap suatu isu berdimensi 2 x 2. Posisi 

kuadran dapat menggambarkan posisi dan peranan yang dimainkan oleh masing-masing 

stakeholder terhadap perumusan potensi solusi.
16
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Dengan mengetahui stakeholders berpengaruh dan problem tree diatas, dengan 

demikian kita dapat membuat potensi solusi. Potensi solusi disini dapat diambil dari 

keempat prespektif balanced scorecard, yakni: 

1. Keuangan: efisiensi biaya pengeluaran, menjaga cashflow rumah sakit (APBD), 

mengembangkan layanan unggulan baru (sentra laparoskopi, medical air 

evacuation), mengembangkan layanan telemedicine, layanan PCR berbayar, 

menekan jumlah dispute klaim, klaim pending kasus COVID-19 dan Non 

COVID-19) 

2. Pelanggan: branding RS Aman dari COVID-19, customer centered care 

(telemedicine, layanan antar pulang pasien, layanan antar obat) 

3. Bisnis Internal: memisahkan layanan COVID-19 dan Non COVID-19 pada unit 

rawat jalan dan rawat darurat, fokus layanan terpadu COVID-19 sedang-berat 

(sarana dan prasarana, infrastruktur, SDM, administrasi, protokol, standar 

prosedur operasional) 

Pembelajaran: pemberian insentif lebih pada nakes, sosialisasi pengetahuan terkait 

COVID-19 bagi karyawan RS, diseminasi informasi promosi kesehatan terkait COVID-

19 melalui Whatssap Group dan virtual meeting. 

 

Tabel 5. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No  Determinants  Impacts  Solution  Stakeholders  

1  Stigmatisasi 

COVID-19 

 Pengetahuan 

rendah tentang 

COVID-19  

 Takut berobat 

jika sakit 

 Penurunan 

pasien rawat 

jalan 

 Penurunan 

pasien rawat 

inap 

Perspektif 

keuangan 

a. Pendapatan 

menurun 

b. Biaya RS 

meningkat 

c. Profitabilitas 

menurun 

1. Efisiensi biaya 

pengeluaran 

2. Menjaga cashflow 

rumah sakit (APBD) 

3. Mengembangkan 

layanan unggulan 

baru (sentra 

laparoskopi, 

medivac) 

4. Mengembangkan 

layanan 

telemedicine 

Kuadran I, 

Kuadran II 

(Walikota, 

Manajemen, 

Nakes RS) 
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5. Layanan PCR 

berbayar 

6. Menekan jumlah 

dispute klaim, klaim 

pending kasus 

COVID-19 dan Non 

COVID-19 

2  Inadekuat 

Kebijakan RS 

tentang 

COVID-19 

 Inadekuat 

Sarana dan 

prasarana RS 

COVID 

 Alur layanan 

rawat inap dan 

rawat jalan 

COVID dan 

Non COVID 

belum terpisah 

 Beban 

operasional RS 

meningkat 

Perspektif 

pelanggan 

a. Pelanggan 

berkurang 

b. Penurunan 

kepuasan 

pelangan 

 

1. Branding RS Aman 

dari COVID-19  

2. Customer centered 

care (telemedicine, 

layanan antar pulang 

pasien, layanan 

antar obat) 

Kuadran II, 

III 

(Manajemen 

RS, Nakes 

RS, Pasien) 

3  Kecemasan 

Nakes terpapar 

COVID-19 

 

 

 Dukungan 

Stakeholders 

tidak adekuat 

Perspektif bisnis 

internal 

a. Sistem dan 

prosedur 

tidak ditaati 

b. Tingginya 

rujukan 

keluar rs 

1. Memisahkan 

layanan COVID-19 

dan Non COVID-19 

pada unit rawat jalan 

dan rawat darurat 

2. Fokus layanan 

terpadu COVID-19 

sedang-berat (sarana 

Kuadran II, 

Kuadran III, 

Kuadran IV 

(Manajemen, 

Nakes RS, 

Pasien, PPI, 

PMKP) 
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 Dispute Claim 

COVID-19 

 PSBB 

c. Kelengkapan 

fasilitas yang 

belum 

memadai 

dan prasarana, 

infrastruktur, SDM, 

administrasi, 

protokol, standar 

prosedur 

operasional) 

  Perspektif 

pembelajaran 

a. Penurunan 

kepuasan 

karyawan 

b. Turn over 

karyawan 

tinggi 

c. Tidak 

adanya/ 

tertunda 

pelatihan 

karyawan 

d. Penurunan 

kemampuan 

sistem 

informasi 

1. Pemberian insentif 

lebih pada nakes 

2. Sosialisasi 

pengetahuan terkait 

COVID-19 bagi 

karyawan RS 

3. Diseminasi 

informasi promosi 

kesehatan terkait 

COVID-19 melalui 

Whatssap Group 

dan virtual meeting 

Kuadran II, 

Kuadran III 

(Manajemen 

RS, Nakes, 

SIMRS IT 

RS) 

 

Kesimpulan 

Penurunan kinerja RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau selama masa pandemi 

COVID-19 ini berdampak besar pada keberlangsungan usaha rumah sakit. Determinant 

pada problem tree seharusnya dapat dikendalikan layaknya seperti tidak ada COVID-19 

sehingga dampak pandemi terhadap rumah sakit akan sangat minimal. 

Rencana Tindak Lanjut 

RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau dimiliki oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau, 

berstatus BLUD serta merta tidak membuatnya lebih baik dari RSUD non BLUD 
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ataupun RSUD Swasta. Dukungan APD, Kebijakan taktis, efektif dan efisien dalam 

Menyusun rencana strategis dalam menghadapi dampak COVID-19 sangat diperlukan. 

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu dengan review kinerja RSUD Siti 

Aisyah Lubuklinggau secara periodik per semester/ tahun dengan menggunakan 

pengukuran kinerja secara objektif dengan pendekatan balanced scorecard. 
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ANALISIS TATALAKSANA PERSALINAN PASIEN TERKONFIRMASI 

COVID-19 DI INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD) PELAYANAN 

OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF (PONEK)  

RUMAH SAKIT BALI MANDARA 

Oleh: 

dr. Ketut Ratna Dewi Wijayanti., Sp.OG, (KFM) 

 

Latar Belakang 

Serangkaian kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya muncul pertama 

kali di Wuhan, China pada Desember 2019. Presentasi kasus adalah mirip dengan 

pneumonia yang disebabkan oleh virus. Analisis sekret saluran nafas bawah 

menunjukkan adanya infeksi coronavirus baru yang kemudian dikenal sebagai severe 

acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau COVID-19 (Corona 

virus disease-19).
1 

World Health Organization mengumumkan COVID-19 sebagai suatu pandemi 

pada 12 Maret 2020. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-

19, dengan kasus dan kematian melampaui China. Berdasarkan data WHO tanggal 8 

Desember 2020, secara global terdapat kumulatif 65.872.391 dengan kematian 

1.523.656 kasus. Corona virus disease-19 pertama di Indonesia dilaporkan pada tanggal 

2 Maret 2020 sebanyak dua kasus. Data 10 Desember 2020 menunjukkan kasus yang 

terkonfirmasi berjumlah 598933 kasus dan 18336 kasus kematian.
1
  

Wanita hamil dan janinnya diduga sebagai populasi berisiko tinggi selama 

pandemi COVID-19. Perubahan fisiologis dan mekanis pada kehamilan meningkatkan 

kerentanan terhadap infeksi pada umumnya, terutama ketika sistem kardiorespiratorik 

terlibat, dan mendorong perkembangan yang cepat menjadi kegagalan pernapasan. 

Hingga saat ini data pengaruh infeksi COVID-19 terhadap kehamilan masih terbatas. 

Data sebelumnya tentang SARS dan MERS menunjukkan bahwa temuan klinis selama 

kehamilan sangat bervariasi, mulai dari tidak ada gejala, penyakit parah, hingga 

kematian. Gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam dan batuk, dengan lebih 

dari 80% pasien yang dirawat di rumah sakit mengalami gejala ini. 
2,3

 

Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang 

cenderung stasioner bahkan meningkat di beberapa Provinsi. Ketika memasuki periode 

CHAPTER 1 
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pandemi COVID-19, akan berpengaruh langsung pada upaya menurunkan AKI di 

seluruh Indonesia. Seluruh institusi kesehatan, baik pemerintah maupun swasta, lebih 

berfokus pada upaya pencegahan dan pengobatan COVID-19. Prioritas utama 

stakeholder pusat hingga daerah adalah bagaimana mencegah peningkatan kasus baru di 

seluruh Indonesia. Dampaknya adalah peningkatan arus rujukan pada kasus persalinan 

dengan COVID-19, karena sebagian besar rumah sakit berfokus pada pasien bukan 

hamil. Rumah sakit ini berupaya melakukan mitigasi dampak COVID-19 ke ibu dan 

janin dengan merujuk ke rumah sakit di atasnya. Akhirnya terjadi penumpukan kasus di 

rumah sakit rujukan Provinsi maupun Rumah Sakit Umum Pusat.
4
 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bali Mandara merupakan salah satu rumah 

sakit yang juga berperan dalam perawatan pasien terduga maupun terkonfirmasi 

COVID-19. Dalam implementasinya, RSUD Bali Mandara menjadi salah satu pusat 

rujukan perawatan pasien terkonfirmasi COVID-19 di Provinsi Bali, selain RSUP 

Sanglah Denpasar dan RS Universitas Udayana. Pelayanan yang diberikan dalam 

kaitannya dengan COVID-19 di RSUD Bali Mandara adalah termasuk penanganan 

pasien hamil terkonfirmasi COVID-19 yang akan menjalani persalinan. Sistem yang 

sudah berjalan terkesan belum melibatkan seluruh sumber daya manusia maupun 

sumber daya alat secara terintegrasi. Pelayanan masih bersifat terkotak-kotak dan 

keputusan manajerial yang belum mengakomodir profesional kesehatan yang ada di 

RSUD Bali Mandara. Satuan kerja yang dibentuk dalam penanganan COVID-19 di 

RSUD Bali Mandara belum memfungsikan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Pelayanan 

Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sebagai salah satu ujung tombak 

pelayanan persalinan terduga maupun terkonfirmasi COVID-19. 

Prediksi WHO tentang pandemi yang masih memanjang hingga dua tahun ke 

depan, menyebabkan pemerintah harus mengambil langkah tepat dan strategis.
1
 

Termasuk di dalamnya bagaimana memfungsikan seluruh profesional di bidang 

kesehatan yang ada di seluruh pusat rujukan COVID-19, khususnya pada RSUD Bali 

Mandara. Cetak biru pelayanan yang berkualitas dan sistem pelayanan yang 

berkesinambungan menjadi kunci untuk memberikan pelayanan optimal persalinan, 

baik yang terduga maupun terkonfirmasi COVID-19.  
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Rumusan Masalah 

Pada bidang kesehatan, Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu 

indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan dan menjadi salah satu komponen 

indeks pembangunan maupun indeks kualitas hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) saat ini 

masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development 

Goals (SDGs) yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 sementara tahun 

2019 AKI Indonesia 305 per 100.000 kelahiran hidup.
5
 

Pandemi COVID-19 dikhawatirkan akan menambah sulit pencapaian target AKI, 

mengingat terjadi pengurangan layanan kesehatan rutin, pembatasan kunjungan bagi ibu 

hamil yang tanpa keluhan untuk mencegah penularan, bahkan berkembangnya informasi 

yang masih diragukan kebenarannya serta tidak jelas sumber informasi untuk layanan 

pemeriksaan dan pertolongan persalinan juga mempengaruhi kedatangan atau 

kunjungan ibu hamil ke pusat layanan Ante Natal Care (ANC) dan ke rumah sakit 

rujukan bagi ibu hamil yang berisiko tinggi.
3,4

 

Rumah Sakit tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota merupakan ujung tombak tata 

laksana pasien terkonfirmasi COVID-19. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan 

persalinan bagi ibu hamil terkonfirmasi COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah Bali 

Mandara yang menjadi salah satu pusat rujukan COVID-19 tampaknya belum 

menerapkan sistem pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK) yang 

terintegrasi dengan seluruh profesional kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit ini, 

seperti misalnya Dokter Obsgin Konsultan Fetomaternal. Terintegrasi adalah dalam 

konteks melibatkan keilmuan yang dimiliki profesional kesehatan terkait tata laksana 

COVID-19 dalam kehamilan untuk selanjutnya dimasukkan dengan sistem operasional 

prosedur yang komprehensif. Dampak dari sistem pelayanan obstetri emergensi 

khususnya dalam hal persalinan yang belum baik ini adalah luaran pelayanan yang tidak 

optimal, di mana akan terjadi kasus rujukan berjenjang yang pada tahapan hilir dapat 

menimbulkan angka kesakitan bahkan angka kematian yang meningkat. Tentu hal ini 

menjadi kontradiksi dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah disusun.
6,7

 

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana tatalaksana pelayanan 

persalinan pasien terkonfirmasi COVID-19 yang di lakukan di IGS PONEK RS Bali 

Mandara. 
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Problem Tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Rumah sakit adalah insitusi pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan dan gawat darurat. Ketentuan tentang pemberian pertolongan dalam 

keadaan darurat telah tegas diatur dalam pasal 51 UU No.29/2004 tentang Praktik 

Kedokteran, di mana seorang dokter wajib melakukan pertolongan darurat atas dasar 

perikemanusiaan18. Menurut pasal 29 UU RI No. 44/ 2009 tentang rumah sakit 

menyebutkan bahwa setiap rumah sakit mempunyai kewajiban memberikan pelayanan 

gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuannya serta membuat, 

melaksanakan, dan menjaga standar pelayanan Kesehatan di rumah sakit sebagai acuan 

dalam melayani pasien.
7,8

 

Rumah sakit di Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan 

gawat darurat 24 jam sehari sebagai salah satu persyaratan ijin rumah sakit. Instalasi 

Gawat Darurat (IGD) sebagai salah satu unit pelayanan rumah sakit yang berfungsi 

melayani pasien gawat darurat medis merupakan high clinical risk areas. Ketersediaan 

tenaga Kesehatan dalam jumlah memadai adalah syarat yang harus dipenuhi oleh IGD, 

termasuk dokter jaga terlatih disamping dokter spesialis lain untuk memberikan 

dukungan tindakan medis spesialistis bagi pasien yang memerlukannya. Dokter 

spesialis yang bertugas harus siap dan bersedia menerima rujukan dari IGD. 

Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai PONEK 24 jam bertugas untuk 

menjalankan sistem jaga on site 24 jam dengan SDM terlatih, memadai, dan pendanaan 

cukup. Penyediaan dokter jaga terlatih di IGD sangat dibutuhkan mengingat fungsi 

rumah sakit sebagai tempat rujukan bagi puskesmas (PKM) dengan tersedianya dokter 

jaga terlatih di IGD diharapkan juga dapat mengantisipasi semua kasus rujukan dari 

PKM di sekitarnya. Pada ruangan IGD dibutuhkan pelayanan yang cepat, tepat dan 

benar serta memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik. Karena pelayanan di 

IGD ini membutuhkan prioritas dan penilaian klinis pasien. Pelayanan pada pasien 

gawat darurat tentu lebih diprioritaskan daripada pasien gawat non darurat. Pasien 

gawat adalah pasien yang mengancam jiwa seseorang yang perlu dievaluasi dan 

penanganan segera. Untuk jalannya pelayanan optimal, harus dilakukan sistem 

pelayanan gawat darurat secara terpadu dimana terdapat komponen-komponen penting 

didalamnya seperti sistem komunikasi, pendidikan, transportasi, pendanaan, dan Quality 
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Control. Dan juga sebuah rumah sakit harus mempunyai kelengkapan dan kelayakan 

fasilitas IGD yang baik sesuai dengan standar pelayanan gawat darurat.
7,9

 

Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai 

kompetensi, prasarana, sarana dan manajemen yang handal. Faktor yang mempengaruhi 

dalam implementasi PONEK adalah pengetahuan, masa kerja, kepemimpinan, imbalan, 

kebijakan dan sikap dapat mempengaruhi kinerja petugas dalam melaksanakan PONEK. 

Meningkatkan pengetahuan dan pengalaman berupa pelatihan manajemen keterampilan 

PONEK bagi petugas PONEK; meningkatkan intensitas pengarahan serta supervisi 

yang evaluatif; pemberian imbalan atau insentif berbasis kinerja; mengusulkan anggaran 

dana; kebijakan melaksanakan PONEK sesuai pedoman. Peningkatkan pembinaan, 

bimbingan dan fasilitasi sarana dan prasarana serta meningkatkan kerja sama dan 

penyebarluasan informasi kegiatan PONEK.
6,7

 

Pengetahuan tentang infeksi COVID-19 dalam hubungannya dengan kehamilan 

dan janin masih terbatas dan belum ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh WHO 

secara spesifik untuk penanganan ibu hamil dengan COVID-19. Berdasarkan data yang 

terbatas tersebut dan beberapa contoh kasus pada penanganan Coronavirus sebelumnya 

(SARS-CoV dan MERS-CoV) dan beberapa kasus COVID-19, dipercaya bahwa ibu 

hamil dengan komorbid memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat, 

morbiditas dan mortalitas dibandingkan dengan populasi umum. Efek samping pada 

janin berupa persalinan preterm pernah dilaporkan pada ibu hamil dengan infeksi 

COVID-19 meski belum jelas apakah komplikasi ini mempunyai hubungan dengan 

infeksi pada ibu. Dalam dua laporan yang menguraikan 18 kehamilan dengan COVID-

19, semua terinfeksi pada trimester ketiga didapatkan temuan klinis pada ibu hamil 

mirip dengan orang dewasa yang tidak hamil. Gawat janin dan persalinan prematur 

ditemukan pada beberapa kasus. Pada dua kasus dilakukan persalinan sesar dan 

pengujian untuk SARS-CoV-2 ditemukan negatif pada semua bayi yang diperiksa.
2,10,11

 

Pada tahap awal wabah COVID-19, banyak institusi kesehatan yang berhasil 

mempertahankan pemberian layanan rutin ketika dihadapkan pada beban kasus COVID-

19 dalam jumlah yang masih terbatas. Seiring melonjaknya permintaan pelayanan dan 

semakin terdampaknya tenaga kesehatan oleh infeksi COVID-19 serta oleh konsekuensi 

tidak langsung dari pandemi ini, muncul kebutuhan untuk mengambil langkah adaptasi 

strategis guna memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki sektor publik dan sektor 
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swasta digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Permasalahan yang 

muncul kemudian adalah tidak semua Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP) & 

Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) memiliki kemampuan yang sama 

dalam sumber daya dan fasilitas kesehatan yang dimiliki untuk mengelola pasien 

dengan COVID-19.
4,9

 

Di berbagai tempat, pemberhentian sementara layanan kesehatan tertentu akan 

mengakibatkan penumpukan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tidak terpenuhi 

dalam jumlah yang besar. Pemberhentian sementara layanan kamar operasi, 

kemungkinan akan menyebabkan banyak kebutuhan kegawatdaruratan yang tidak 

terpenuhi. Di sisi lain, prosedur yang awalnya dipandang sebagai prosedur yang elektif 

dapat segera berubah menjadi kebutuhan yang mendesak, sehingga kebutuhan akan 

tenaga kesehatan, kontak erat dan sumber daya material terkait (seperti meja operasi dan 

alat pelindung diri yang lengkap), pengembalian layanan operasi memerlukan strategi 

yang terkoordinasi dan terencana dengan baik, temasuk strategi pelayanan terhadap ibu 

hamil yang sering kali datang untuk pelayanan gawat darurat persalinan.
4,7,12

  

Dalam pelayanan ibu hamil, pengetahuan tentang infeksi COVID-19 dalam 

hubungannya dengan kehamilan dan janin masih terbatas dan belum ada rekomendasi 

spesifik untuk penanganan ibu hamil dengan COVID-19, sehingga terjadi perbedaan 

respon penanganan wanita hamil. Berdasarkan data yang terbatas tersebut dan beberapa 

contoh kasus pada penanganan Coronavirus sebelumnya (SARS-CoV dan MERS-CoV) 

dan beberapa kasus COVID-19, dipercaya bahwa ibu hamil memiliki risiko lebih tinggi 

untuk terjadinya penyakit berat, morbiditas dan mortalitas dibandingkan dengan 

populasi umum. Sampai saat ini juga masih belum jelas apakah infeksi COVID-19 

dapat melewati rute transplasenta menuju bayi. Meskipun ada beberapa laporan dimana 

bayi pada pemeriksaan didapatkan pemeriksaan positif dengan adanya virus beberapa 

saat setelah lahir, tetapi penelitian ini perlu validasi lebih lanjut tentang transmisi ini 

apakah terjadi di dalam kandungan atau di post-natal. Saat ini tidak ada data yang 

mengarahkan untuk peningkatan risiko keguguran yang berhubungan dengan COVID-

19. Meski dalam laporan kasus dari studi sebelumnya dengan SARS dan MERS tidak 

menunjukkan hubungan yang meyakinkan antara infeksi dengan risiko keguguran atau 

kematian janin di trimester dua.
13-18
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Ketidaksiapan fasilitas kesehatan memberikan layanan menyebabkan risiko 

penularan dari ibu ke bayi maupun kepada tenaga penolong. Alur layanan di Rumah 

Sakit seharusnya disiapkan mengkhusus, strategi dan rekomendasi satgas dan 

rekomendasi perhimpunan obstetri seharusnya menjadi acuan pelayanan untuk 

mencegah risiko morbiditas dan mortalitas apalagi sebagian besar kasus yang masuk ke 

rumah sakit rujukan memerlukan tindakan gawat darurat operasi sesuai rekomendasi 

Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) untuk mengurangi risiko 

penularan ke bayi.
4,19

 

Peran para ahli, dan tenaga kesehatan harusnya menjadi sangat penting dalam 

mengedukasi kesehatan ibu hamil sekaligus bisa ikut serta dalam pengambilan 

kebijakan di level daerah atau lokal sesuai dengan situas dan fasilitas layanan yang 

dimiliki masing-masing pemerintah daerah dan pada level rumah sakit rujukan 

seharusnya tidak ada kendala dalam hal sumber daya manusia dan sarana prasarana 

termasuk alat pelindung diri (APD).
4,19,20

 

Polemik bermunculan dimasyarakat dalam pelayanan kesehatan ibu hamil 

dikarenakan informasi yang masih saling tumpang tindih. Alur pelayanan yang 

disediakan pemerintah perlu disebarluaskan lebih intensif. Pola pengaturan pembiayaan 

pertolongan persalinan hingga masa nifas selesai juga diperlukan dengan tujuan 

kesehatan dan keselamatan ibu hamil, bayi yang dikandung serta tenaga kesehatan yang 

memberikan pelayanan.
4
  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Salah satu kriteria rumah sakit PONEK adalah tersedianya tim yang siap 

melakukan operasi atau tugas meskipun on call. Model akhir menunjukkan terdapat 

hubungan antara ketersediaan tim yang siap melakukan operasi atau tugas meskipun on 

call dengan kinerja rumah sakit pemerintah di Indonesia. Rumah sakit yang tidak 

mempunyai tim siap melakukan operasi atau tugas meskipun on call mempunyai risiko 

2,16 kali untuk memiliki kinerja pelayanan yang kurang optimal dibandingkan dengan 

rumah sakit yang memiliki tim siap melakukan operasi atau tugas meskipun on call. 

Pelayanan obstetri dan neonatal regional merupakan upaya penyediaan pelayanan bagi 

ibu dan bayi baru lahir secara terpadu dalam bentuk Pelayanan Obstetri Neonatal 

Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit dan Pelayanan Obstetri Neonatal 
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Emergensi Dasar (PONED) di tingkat Puskesmas. Rumah Sakit PONEK 24 jam 

merupakan bagian dari sistem rujukan dalam pelayanan kedaruratan dalam maternal dan 

neonatal, yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru 

lahir. Kunci keberhasilan PONEK adalah ketersediaan tenaga kesehatan yang sesuai 

kompetensi,prasarana, sarana dan manajemen yang handal.
6,7

 

Untuk mencapai kinerja pelayanan Kesehatan ibu dan anak (KIA) rumah sakit 

yang optimal, maka diperlukan suatu desain sistem kerja yang bertujuan untuk 

menciptakan nilai bagi pasien dan pelanggan lainnya. Suksesnya operasional rumah 

sakit akan sangat dipengaruhi oleh adanya sistem kerja yang baik, yang mencakup 

seluruh proses di rumah sakit sesuai dengan visi, misi dan tujuan rumah sakit. Sebagai 

bagian dari sistem kerja yang ada di rumah sakit maka adanya ketersediaan tim operasi 

yang siap 24 jam tentunya diharapkan dapat memberikan pelayanan secara 

komprehensif.
9
 

 

Tabel 6. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Rumusan Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

1 Tidak melibatkan SpOG 

dalam pembentukan sistem 

pelayanan COVID-19 

- Tim Penyakit Infeksi New 

Emerging dan Reimerging 

(Pinere) yang tidak 

melibatkan SpOG 

- Anggaran yang terbatas 

1. Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yang 

disusun melibatkan 

Tim Pinere, SMF 

Obsgin, dan 

Manajemen Rumah 

Sakit 

2. Penyusunan Rencana 

Anggaran pelayanan 

obstetri emergensi 

terkait COVID-19 

dengan melibatkan 

keilmuan 

Fetomaternal 

3. Penetapan standar 

pelayanan minimal 

1. Pemerintah 

daerah 

2. DPR Daerah 

3. Manajemen RS 

4. Tim Pinere 

5. SMF Obsgin 
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persalinan pasien 

terkonfirmasi 

COVID-19 

4. Sosialisasi fungsi dan 

tujuan berdirinya 

IGD PONEK di 

sebuah RS, 

khususnya terkait 

pelayanan persalinan 

pada pasien 

terkonfirmasi 

COVID-19 

2 Tidak mengintegrasikan 

PONEK pada pelayanan 

COVID-19 

- Pemahaman PONEK yang 

kurang 

- Pelayanan COVID-19 

yang tersegmentasi antar 

SMF 

- Tim Pinere yang 

cenderung bekerja sendiri 

1. Sosialisasi tujuan dan 

fungsi berdirinya 

IGD PONEK di 

sebuah RS, 

khususnya terkait 

pelayanan persalinan 

pada pasien 

terkonfirmasi 

COVID-19 

2. Supervisi dan 

monitoring dari 

manajemen RS 

terhadap kinerja tim 

Pinere, utamanya 

dalam hal koordinasi 

lintas SMF 

3. Koordinasi rutin antar 

SMF secara online 

(dalam naungan 

Komite Medik) guna 

1. Pemerintah 

daerah 

2. DPR Daerah 

3. Dinas Kesehatan 

Tingkat I dan II 

4. Manajemen RS 

5. Komite Medik 

RS 

6. Seluruh SMF 

terkait pelayanan 

COVID-19 
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membahas sistem 

kerja tata laksana 

pasien terkonfirmasi 

COVID-19 yang 

sudah berjalan 

3 Sistem komunikasi pra 

rujukan yang tidak optimal 

- Pengaturan pola rujukan 

yang tidak sistematik 

- Pelayanan COVID-19 

yang tersegmentasi antar 

SMF 

1. Koordinasi lintas 

instansi, yaitu dengan 

RS Kabupaten/ Kota 

tentang alur rujukan 

2. Pembuatan buku 

pegangan sistem 

rujukan dari daerah 

Kabupaten/ Kota ke 

Provinsi 

3. Membuat aplikasi 

online tentang sistem 

rujukan yang 

berorientasi kepada 

efisiensi dan 

efektivitas kerja 

4. Rapat rutin online 

antar SMF di bawah 

koordinasi Komite 

Medik RS, dan 

monev 

berkesinambungan 

dari pihak 

manajemen RS 

1. Pemerintah 

daerah 

2. DPR Daerah 

3. Manajemen RS 

4. Komite Medik 

RS 

5. Seluruh SMF 

terkait pelayanan 

COVID-19 

6. Tokoh 

masyarakat 

7. Tokoh agama 
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Kesimpulan 

Kinerja rumah sakit di Indonesia dalam penanganan COVID-19 diharapkan 

dapat menerapkan pola pelayanan terintegrasi, khususnya pada tata laksana pasien 

hamil terkonfirmasi COVID-19 yang menjalani proses persalinan. Pelayanan pada 

proses persalinan yang buruk, akan meningkatkan rujukan berjenjang sekaligus akan 

semakin meningkatkan risiko transmisi penyakit pada lingkungan sekitar. Luaran 

akhirnya adalah peningkatan angka kesakitan dan bahkan angka kematian ibu di 

Indonesia. Luaran tidak langsung adalah kualitas generasi penerus yang juga akan 

terdampak dengan kondisi pelayanan persalinan pasien dengan COVID-19 yang buruk. 

Kerjasama terintegrasi antar seluruh stakeholder merupakan kunci untuk dapat 

memberikan pelayanan prima kepada pasien hamil terkonfirmasi COVID-19 yang akan 

menjalani persalinan. Sumber daya manusia berupa Dokter Obsgin Konsultan 

Fetomaternal merupakan salah satu modalitas utama untuk dapat membentuk tim yang 

solid. Termasuk menggunakan konsep IGD PONEK sebagai suatu sistem yang tidak 

terpisahkan dalam tata laksana persalinan pasien hamil terkonfirmasi COVID-19. 

  

Rencana Tindak lanjut  

1. Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) tatalaksana persalinan gawat darurat 

pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19 dengan melibatkan Tim Pinere, 

Dokter Obstetri dan Ginekologi khususnya Konsultan Fetomaternal, Kepala 

Instalasi Gawat Darurat, dan Bidang Pelayanan Medis. 

2. Evaluasi kebutuhan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang diperlukan 

untuk pelaksanaan IGD PONEK, khususnya terkait dengan COVID-19.  

3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP tata laksana persalinan gawat darurat 

pasien terduga atau terkonfirmasi COVID-19. 
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ANALISIS KESIAPAN RUMAH SAKIT SWASTA BARU DI PROPINSI RIAU 

SEBAGAI RUMAH SAKIT AMAN COVID-19 DENGAN  

PENGUKURAN HASIL KINERJA MENGGUNAKAN 

BALANCED SCORECARD 

Oleh: 

dr. Rheine Indira Putrie Sesunan 

 

Latar Belakang 

COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. 

Penyakit ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, propinsi Hubei, negara Cina pada  

Desember 2019. Kemudian pada Februari 2020 dilaporkan terdapat lebih dari 60.000 

kasus konfirmasi di Cina dengan 50.000 kasus berada di Propinsi Hubei.
1 

Pada awal 

ditemukan, penularan diduga berasal dari pasar hewan yang berada di kota Wuhan. 

COVID-19 ditularkan dari orang yang bergejala (simptomatik) dan tidak bergejala 

(asimptomatik) ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet.
2
 Penularan virus 

COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan 

kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang 

terinfeksi (misalnya, stetoskop atau termometer). Transmisi melalui udara dapat 

dimungkinkan dalam keadaan khusus yang terjadi di rumah sakit yaitu pada prosedur 

menghasilkan aerosol seperti intubasi endotrakeal, bronkoskopi, suction terbuka, 

pemberian pengobatan nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien 

ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non invasif, 

trakeostomi, dan resusitasi kardiopulmoner.
2 

Jumlah kasus konfirmasi COVID-19 dunia tersebar pada 220 negara dengan 

jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 67.210.778 dengan kasus meninggal sebanyak 

1.540.777.
3 

 Di Indonesia sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 adalah sebanyak  

586.842 kasus dengan 483.497 kasus sembuh dan 18.000 kasus meninggal.
3
 

Peningkatan kasus COVID dunia yang diikuti dengan peningkatan kasus di Indonesia 

mendapat perhatian khusus bagi Pemerintah Indonesia sehingga dikeluarkan Keputusan  

Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
4
 Selain itu, atas pertimbangan penyebaran 

COVID-19 berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, 

CHAPTER 1 
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meluasnya cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial 

ekonomi yang luas di Indonesia, pada tanggal 13 April 2020 dikeluarkan Keputusan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
5
 Untuk dapat 

menanggulangi peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, pada tanggal 4 

Februari 202 Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 menetapkan Infeksi Corona Virus 

Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya 

memutuskan untuk melakukan penyiapan fasilitas pelayanan kesehatan perawatan dan 

rujukan serta fasilitas penunjang seperti laboratorium dan bahan logistik kesehatan yang 

diperlukan beserta jejaringnya secara terpadu dan berkelanjutan.
6
 Selaras dengan hal 

tersebut, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 

HK.02.02/III/0884/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Jejaring Pelayanan COVID-19 

di Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Non Rujukan Penyakit Infeksi Emerging yang berisi 

permohonan bantuan untuk melakukan perawatan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan 

pasien COVID-19 yang ditujukan kepada 8 Grup RS, yaitu: grup rumah sakit 

Mayapada, Siloam, Hermina, Mitra Keluarga, Eka Hospital, Pondok Indah, RS Islam 

Muhammadiyah dan NU, dan rumah sakit Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
7
 Di 

Propinsi Riau, pada tanggal 16 Maret 2020 melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 

Kpts.568/III/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit 

Infeksi Emerging Tertentu Provinsi Riau menetapkan 44 rumah sakit, salah satunya 

adalah rumah sakit swasta baru.
8
 Kemudian dilakukan perubahan pada tanggal 7 April 

2020 melalui  Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.711/IV/2020 dengan penambahan 

jumlah rumah sakit rujukan menjadi 45 rumah sakit termasuk rumah sakit swasta baru.
9
 

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan analisis kesiapan rumah sakit swasta baru 

sebagai rumah sakit aman COVID-19 dan pengaruh terhadap kinerjanya. 

 

Rumusan Masalah 

Rumah sakit rujukan diharapkan menjadi Rumah Sakit Aman COVID-19 dalam 

hal penyediaan layanan kesehatan pada era pandemi. Dalam refleksi diri ini, penulis 

ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat rumah sakit tidak aman COVID-

19, melakukan analisis kesiapan rumah sakit swasta baru sebagai Rumah Sakit Aman 
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COVID-19, dan melakukan pengukuran hasil kinerjanya selama masa Pandemi 

COVID-19 melalui Balanced Scorecard.  

 

Problem Tree 

 

 

 

Gambar 8. Problem Tree  
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Penjelasan Problem Tree 

Rumah sakit tidak aman COVID-19 dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 

1. Tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19
1,20,21,22

 

Sumber terbanyak penularan pada tenaga kesehatan di rumah sakit adalah 

penularan dari pasien. Hal ini dimungkinkan terjadi karena gejala COVID-19 

sangat beraneka ragam dan dapat sulit dikenali terutama bila asimptomatik.
 
Pada 

gejala yang lebih khas, penularan masih dimungkinkan terjadi apabila tenaga 

kesehatan tidak melakukan kewaspadaan standar dengan menjaga jarak, 

mencuci tangan, dan memakai masker yang sesuai dengan unit kerja. Selain itu, 

infeksi pada tenaga kesehatan juga dapat terjadi dari penularan keluarga, 

terutama apabila terdapat anggota keluarga yang juga merupakan tenaga 

kesehatan, bepergian dengan kendaraan umum, atau memiliki riwayat bepergian 

ke area publik. Data jumlah  tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 di 

rumah sakit swasta baru ini sejak bulan Maret sampai dengan November 2020 

adalah sebanyak 12 dari total 108 tenaga kesehatan atau sebanyak 11,11% (rata-

rata 1,33 tenaga kesehatan per bulan) dengan rincian sebagai berikut:  1 dokter 

spesialis penyakit dalam, 1 dokter spesialis obgyn, 1 dokter spesialis patologi 

klinik, 1 dokter umum kepala instalasi ICU isolasi, 3 dokter umum IGD, 2 

perawat  IGD, 1 perawat IPCN (Infection Prevention Nurse Control), 1 perawat 

poliklinik umum, dan 1 apoteker. Tenaga kesehatan merupakan sumber daya 

terpenting dalam masa pandemi, sehingga melindungi tenaga kesehatan dari 

transmisi dan infeksi adalah kekuatan agar dunia dapat melawan COVID-19. 

 

2. Tidak terpisahnya area COVID-19 dengan non COVID-19
16

 

Sangat penting  untuk melakukan pemisahan area pasien COVID-19 dan 

Non COVID-19 sebagai upaya penyesuaian dan pengembangan model rumah 

sakit untuk menghadapi bencana COVID-19.
 
Tanpa pemisahan zonasi, risiko 

transmisi dan penularan akan semakin meningkat. Saat ini rumah sakit swasta 

baru ini telah melakukan pemisahan/ zonasi IGD COVID-19 dengan jalur masuk 

khusus, lift khusus COVID-19, ruang perawatan khusus COVID-19 di lantai 3 

dan ruang ICU khusus COVID-19 di area yang sama. 
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3. Tidak tersedia kamar operasi emergensi khusus COVID-19
1,2,10,11,12

 

Apabila terjadi kasus trauma, rumah sakit seringkali kesulitan untuk 

mendiagnosa gejala dan tanda COVID-19, selain diagnosa dan tata laksana 

kegawatan pada kasus trauma itu sendiri. Dengan demikian diperlukan 

remodeling kamar operasi bertekanan negatif dengan anteroom.
 
Rumah sakit 

swasta baru ini belum memiliki kamar operasi emergensi khusus COVID-19 

belum tersedia. 

 

4. Salah zonasi rawat pasien
22

 

Masih didapatkan pasien COVID-19 “kelolosan” yang dirawat di ruang 

non perawatan COVID-19. Hal inidisebabkan oleh gejala pada pasien yang 

asimptomatik (Orang Tanpa Gejala) atau gejala utama tidak mengarah pada 

COVID-19. Hal disebabkan oleh kurangnya pembelajaran, pelatihan, sosialisasi, 

dan update tentang COVID-19 dalam hal tanda dan gejala, pemeriksaan 

diagnostik, hingga tata laksana. Selama periode bulan Maret hingga November 

2020, terdapat 3 kasus salah zonasi rawat pasien di rumah sakit swasta baru ini. 

 

5. Alat Pelindung Diri tidak cukup jumlahnya
1,10,20

 

Pada masa awal pandemi, jumlah alat pelindung diri terbatas dan mahal 

harganya. Hal ini disebabkan oleh kasus COVID-19 yang terus meningkat dan 

tidak bersamaan dengan produksi. Rumah sakit swasta baru ini melakukan 

upaya dengan menganalisis dan memenuhi jumlah kebutuhan APD selama 3 

bulan ke depan (per-triwulan) sehingga diharapkan tidak ada kekurangan jumlah 

APD di rumah sakit pada masa depan. 

 

Untuk mempersiapkan sebagai Rumah Sakit Aman COVID-19, rumah sakit 

swasta baru ini menggunakan Daftar Tilik Monitoring Kesiapan Rumah Sakit Terhadap 

COVID-19 berdasarkan WHO tahun 2020 dengan 12 Komponen Kunci.
23

 Hasil self 

assessment adalah sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan dan Manajemen Insiden 

Daftar tilik  : 7 tindakan rekomendasi 

Tercapai  : 5 tindakan rekomendasi 

Persentase Capaian : 5/7 x 100% = 71,42% 
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2. Koordinasi dan Komunikasi 

Daftar tilik  : 6 tindakan rekomendasi 

Tercapai  : 5 tindakan rekomendasi 

Persentase Capaian : 5/6 x 100% = 83,33% 

3. Manajemen Pengawasan dan Informasi 

Daftar tilik  :  6 tindakan rekomendasi 

Tercapai  :  3 tindakan rekomendasi 

Persentase Capaian : 3/6 x 100% = 50% 

4. Komunikasi Risiko dan Keterlibatan Masyarakat 

Daftar tilik  : 4 tindakan rekomendasi 

Tercapai  : 4 tindakan rekomendasi 

Persentase Capaian : 4/4 x 100% = 100% 

5. Administrasi, Keuangan, Keberlangsungan Bisnis 

Daftar tilik  : 8 tindakan rekomendasi 

Tercapai  : 3 tindakan tercapai 

Persentase Capaian : 3/8 x 100% = 37,5% 

6. Sumber Daya Manusia 

Daftar tilik  : 6 tindakan rekomendasi 

Tercapai  : 4 tindakan tercapai 

Persentase Capaian : 4/5 x 100% = 80% 

7. Kapasitas Lonjakan 

Daftar tilik  : 5 tindakan rekomendasi 

Tercapai  : 2 tindakan rekomendasi 

Persentase Capaian : 2/5 x 100% = 40% 

8. Keberlanjutan Layanan Dukungan Penting 

Daftar tilik  : 6 tindakan rekomendasi 

Tercapai  : 4 tindakan rekomendasi 

Persentase Capaian : 4/6 x 100% = 88,67% 

9. Manajemen Pasien 

Daftar tilik  : 4 tindakan rekomendasi 

Tercapai  : 3 tercapai, 1 Tidak Dapat Diukur (TDD) 

Persentase Capaian : 4/4 x 100% = 100% 
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10. Kesehatan Kerja, Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial 

Daftar tilik  : 5 tindakan rekomendasi 

Tercapai  : 2 tindakan rekomendasi 

Persentase Capaian : 2/5 x 100% = 40% 

11. Identifikasi dan Diagnosis yang Cepat 

Daftar tilik  : 6 tindakan rekomendasi 

Tercapai  : 6 tindakan rekomendasi 

Persentase Capaian : 6/6 x 100% = 100% 

12. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 

Daftar tilik  : 16 tindakan rekomendasi 

Tercapai  : 16 tindakan rekomendasi 

Persentase Capaian : 16/16 x 100% =100% 

Rata-rata capaian di sakit swasta baru ini adalah sebesar 74,24% dengan nilai 

capaian terkecil pada komponen kunci Administrasi, Keuangan, Keberlangsungan 

Bisnis sebesar 37,5%. 

Impact atau akibat yang dapat terjadi pada rumah sakit tidak aman COVID-19 

adalah: 

1. Dokter takut praktek ke rumah sakit
13

 

Rumah sakit tidak aman COVID-19 menyebabkan penurunan jam praktek 

dan visitasi dokter ke rumah sakit. Hal ini menyebabkan utilisasi dan 

optimalisasi poliklinik menurun. Akibatnya pasien tidak dapat terlayani, 

morbiditas serta mortalitas pasien non COVID-19 meningkat.
 

Utilisasi poliklinik adalah persentase total jumlah jam pemakaian ruang 

praktek dokter dibagi jumlah ruang praktek dikali jumlah hari kerja dalam 

periode tertentu dikali jam buka praktik. Sedangkan optimalisasi poliklinik 

adalah persentase total jumlah pasien per dokter spesialis dalam periode tertentu 

dibagi jumlah jam praktek periode tertentu dikali indeks. Indeks adalah ukuran 

yang menjadi perhitungan standar jumlah pasien untuk setiap dokter spesialis 

dalam 1 jam praktek. Waktu visite setiap rumah saki tmengacu pada SPO RS, di 

rumah sakit swasta baru ini ditetapkan pada pukul 06.00 – 21.00 WIB dan 

pasien wajib di visite dalam 24 jam tidak terkecuali pada hari libur/ tanggal 

merah dan hari besar. 
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2. Masyarakat takut  ke rumah sakit
13,16

 

Rumah sakit tidak aman COVID-19 akan memberikan perasaan pada 

masyarakat. Hal ini mengakibatkan kunjungan IGD, rawat jalan dan rawat inap 

turun.
19,21

 Hal diikuti dengan penurunan jumlah pemeriksaan penunjang dan 

penjualan farmasi, dimana ketiganya merupakan Profit Centre sebuah rumah 

sakit.
19

 Efeknya terjadi penurunan kinerja rumah sakit yang diikuti penurunan 

pendapatan dan kesulitan finansial rumah sakit.
17,18,19

 

 

3. Jumlah tenaga kesehatan aktif bekerja berkurang
1
 

Apabila rumah sakit tidak aman COVID-19 maka jumlah tenaga kerja 

yang aktif bekerja berkurang, sehingga tenaga kesehatan ruang COVID-19 dan 

non COVID-19 tidak dapat dipisahkan karena keterbatasan jumlah dan 

pembagian jam kerja.
21

 Akibatnya, risiko transmisi antar tenaga kesehatan 

meningkat.
21

  Efeknya akan terjadi penurunan kinerja rumah sakit yang diikuti 

penurunan pendapatan rumah sakit dan kesulitan keuangan.
17,18,19 

 

Rumah sakit swasta baru ini berdiri pada akhir tahun 2019, merupakan rumah 

sakit tipe C dengan 50 tempat tidur. Dalam kurun waktu 3 bulan setelah beroperasional, 

rumah sakit ditunjuk sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Propinsi 

Riau. Dalam pengukuran kinerjanya, rumah sakit menggunakan Balanced Scorecard 

sebagai indikator pengukuran. Balanced Score Card (BSC) adalah suatu sistem 

manajemen strategik yang berbasis pengukuran (measurement) dalam menentukan 

aktifitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi melalui 4 perspektif:
24

 

1. Perspektif Keuangan 

Ukuran keuangan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan 

strategi perusahaan memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan 

keuntungan perusahaan. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-

sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukur, 

pertumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham. Perspektif keuangan menjadi 

perhatian dalam BSC karena ukuran keuangan merupakan konsekuensi ekonomi 

yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Tujuan pencapaian kinerja 
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keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-tujuan yang ada pada tiga 

perspektif lainnya. 

2. Perspektif Pelanggan atau Konsumen 

Perspektif ini merupakan leading indicator, jika pelanggan tidak puas 

maka mereka akan mencari perusahaan lain yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Kinerja yang buruk dari perspektif pelanggan akan menurunkan jumlah 

pelanggan di masa depan meskipun saat ini kinerja keuangan terlihat baik. 

3. Perspektif Proses Bisnis Internal 

Analisis proses bisnis internal perusahaan dilakukan dengan 

mengidentifikasi proses bisnis internal yang kritis yang harus diunggulkan 

perusahaan. Perspektif ini memungkinkan manajemen untuk mengetahui 

seberapa baik bisnis berjalan. 

4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan 

Perspektif ini mengidentifikasi infrastruktur yang harus dibangun 

perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja jangka panjang. 

Bersumber kepada faktor sumber daya manusia, sistem, dan prosedur organisasi 

untuk mendorong perusahaan menjadi sebuah organisasi pembelajar (Learning 

Organization).  

 

Capaian Balanced Scorecard rumah sakit swasta baru ini dalam era Pandemi 

COVID-19 adalah sebagai berikut: 

Pada triwulan 1, capaian perspektif pelanggan tercapai sesuai target (skor capaian 

100 dari total skor 100), proses bisnis internal tercapaiskor 76 dari 100, pertumbuhan 

dan pembelajaran sebesar 48 dari total skor 100, dan perspektif keuangan sebesar 19 

dari total skor 100. Capaian keseluruhan sebesar 239 dari total skor 400 atau sebesar 

59,75%. 

Pada triwulan 2, capaian perspektif pelanggan tercapai sesuai target (skor capaian 

100 dari total skor 100), proses bisnis internal tercapai skor 72 dari 100, pertumbuhan 

dan pembelajaran sebesar 60 dari total skor 100, dan perspektif keuangan sebesar 32 

dari total skor 35. Capaian keseluruhan sebesar 268 dari total skor 400 atau sebesar 

67%. 
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Pada triwulan 3, capaian perspektif pelanggan tercapai 96 dari total skor 100, 

proses bisnis internal tercapai skor 76 dari 100, pertumbuhan dan pembelajaran sebesar 

60 dari total skor 100, dan perspektif keuangan sebesar 49 dari total skor 100. Capaian 

keseluruhan sebesar 281 dari total skor 400 atau sebesar 70,25%. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengukuran Balanced Scorecard: 

- Perspektif pelanggan tercapai pada triwulan 1 dan 2, mengalami 

penurunan pada triwulan ketiga (tidak tercapai) 

- Perspektif proses bisnis internal mengalami penurunan pada triwulan 2, 

kemudian meningkat kembali pada triwulan 3, namun belum mencapai 

target 

- Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengalami peningkatan dari 

triwulan 1 ke triwulan 2, menetap pada triwulan 3, namun belum 

mencapai target 

- Perspektif proses bisnis internal mengalami peningkatan dari triwulan 1 

ke 2 triwulan 3, namun belum mencapai target 

- Perspektif pelanggan adalah perspektif kedua terendah yang belum 

pernah mencapai target kinerja 

- Perspektif keuangan merupakan perspektif dengan hasil terendah pada 

setiap triwulan, dimulai dari capaian skor 19, mengalami peningkatan 

pada triwulan 2 dengan skor 32, dan di triwulan 3 dengan skor 49 

 

Berdasarkan daftar tilik kesiapan rumah sakit terhadap COVID-19 dari WHO 

tahun 2020, rumah sakit swasta baru  ini memperoleh rata-rata skor sebesar 74,24% 

dengan nilai capaian terkecil pada komponen kunci Administrasi, Keuangan, 

Keberlangsungan Bisnis (37,5%). Artinya bahwa kesiapan rumah sakit dalam hal 

tersebut membutuhkan upaya tindak lanjut untuk peningkatan. Hal ini selaras dengan 

capaian perspektif keuangan pada pengukuran kinerja berdasarkan Balanced Scorecard 

yang memberikan hasil skor terendah perspektif keuangan di setiap triwulan. Dengan 

demikian, diperlukan perumusan strategi dalam proses implementasi untuk 

mengevaluasi kesesuaian rencana jangka panjang dan jangka pendek dengan trend 

perubahan lingkungan makro dan lingkungan industri dari hasil trendwatching terbaru, 

salah satunya dengan menciptakan rumah sakit aman COVID-19 yang mendukung 

kinerja sesuai standar.
24 
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Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Analisis stakeholder menurut WHO adalah sebuah proses sistematis untuk 

mengumpulkan dan menganalisis informasi secara kualitatif untuk menentukan siapa 

yang harus mengambil posisi untuk membangun atau mengimplemetasikan sebuah 

kebijakan atau program. Terdapat 8 proses besar dalam melakukan analisis stakeholder 

yaitu:
25

 

1. Planning the process 

2. Selecting and defining a policy 

3. Identifying key stakeholders  

4. Adapting the tools 

5. Collecting and recording the information 

6. Filling in the stakeholder table 

7. Analyzing the stakeholder table 

8.Using the information What Can Be Achieved with Stakeholders 

 

Dalam mempersiapkan sebagai rumah sakit aman COVID-19, penting untuk 

mengetahui siapa stakeholder penting, apa saja yang stakeholder ketahui tentang 

kebijakan-kebijakan di era pandemi COVID-19, apa posisi stakeholder dalam kebijakan 

tersebut, dan apa yang stakeholder lihat sebagai potensi keuntungan dan kerugian dari 

kebijakan yang akan ditetapkan. Data-data di rumah sakit, termasuk data tilik kesiapan 

rumah sakit terhadap COVID-19 dan pengukuran kinerja dengan Balanced Scorecard 

perlu disimpulkan oleh stakeholder dan dimanfaatkan sebagai kekuatan dan informasi 

dalam kepemimpinannya. Menurut WHO, tingkat pengetahuan data merupakan hal 

terpenting dalam menetapkan grup stakeholder, dalam hal ini direksi rumah sakit dan 

perangkatnya termasuk ke dalam Grup 3 dengan kemampuan pengetahuan data yang 

tinggi.
25 

Rumah sakit aman dari COVID-19 menjadikan masyarakat tidak takut ke 

rumah sakit, dokter tidak takut praktek dan visit, tenaga kesehatan terhindar dari infeksi 

COVID-19 sehingga dapat tetap bekerja dengan optimal. Stakeholder yang akan terlibat 

adalah masyarakat sebagai pasien dan pengunjung, dokter, tenaga kesehatan, karyawan 

lain di rumah sakit, manajemen rumah sakit, direksi rumah sakit, direksi korporat, Dinas 

Kesehatan setempat, dan Kementerian Kesehatan. 
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Potensi solusi didasarkan pada perumusan keyakinan dasar organisasi. Sebagai 

rumah sakit baru, hal ini memerlukan perjalanan jangka panjang ke suatu keadaan yang 

belum pernah dialami. Keyakinan dasar yang ditanamkan berdasarkan PSA 

Corporation:
24

 

1. Customer Focus 

Pelayanan pada pelanggan dan kepuasan pelanggan adalah fundamental 

dan penting untuk memperoleh kesuksesan hubungan jangka panjang. Rumah 

sakit harus menyediakan pelayanan terbaik bagi pelanggan (pasien) dengan 

kualitas tepat pada harga yang tepat. 

2. Teamwork  

Dengan memanfaatkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman bersama 

dalam sebuah tim akan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan (pasien). Dengan 

kerja tim dan komitmen, rumah sakit dapat membangun kekuatan untuk 

memanfaatkan seluruh potensinya dan mencapai sasaran kinerja bersama. 

3. Innovation 

Kreativitas setiap individu dalam rumah sakit dan kemampuan untuk 

berkontribusi dengan memberikan ide-ide baru untuk kemajuan bersama. Rumah 

sakit harus secara terus-menerus melakukan inovasi untuk menciptakan “nilai 

tersendiri” di mata pelanggan/ pasien. 

4. Communication 

Komunikasi terbuka penting untuk membangun kepercayaan dan 

memahami pelanggan/pasien, sesame pekerja dan tenaga kesehatan, pemangku 

kepentingan (stakeholders) dan pemilik kepentingan (shareholders), serta 

masyarakat di propinsi dan negara yang rumah sakit layani. Dengan komunikasi 

yang baik, rumah sakit dapat memahami kebutuhan pasien/ pelanggan, aspirasi 

internal, ekspektasi para pemilik kepentingan, dan mampu menjadi kelompok 

masyarakat yang memberikan kebaikan dan kebermanfaatan luas. 

 

Potensi solusi dalam rangka menciptakan “Rumah Sakit Aman COVID-19” 

bersama pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu: 
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Tabel 7.  Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholders 

NO MASALAH POTENSI SOLUSI STAKEHOLDER 

1 Tenaga 

kesehatan 

terinfeksi 

COVID-19 dari 

pasien 

 

Penetapan regulasi kewaspadaan 

standar pada era Pandemi 

COVID-19  

Direktur PT 

Direktur Rumah Sakit 

  Penetapan Panduan, SPO, alur 

skrining pasien 3 lapis (sekuriti, 

perawat, dokter), triage, skoring 

EWS COVID-19 

Satgas COVID Pusat 

Direksi RS 

Manajer Pelayanan Medis 

Manajer Penunjang Umum 

  Penetapan Panduan, SPO, alur 

skrining pengunjung rumah 

sakit 

Satgas COVID Pusat 

Direksi RS 

Manajer Pelayanan Medis 

  Penetapan SK Satgas Silver 

COVID-19 rumah sakit  

Direktur RS 

  Penetapan Panduan dan SPO 

jadwal shift tenaga kesehatan 

(pemendekan shift dari 8 jam 

menjadi 6 jam) 

Satgas COVID Pusat 

Direktur PT 

Direktur RS 

Manajer Keperawatan 

  Sosialisasi dan pelatihan terkait 

tranmisi COVID-19 dan upaya 

pencegahannya 

Tim Kendali Mutu Internal 

(Manajer Mutu dan IPCN) 

Manajer Personalia 

Kepala Urusan Diklat 

  Penetapan kebijakan zooning 

APD, melakukan penempelan 

poster APD pada setiap unit, 

melakukan pengawasan harian 

terhadap kepatuhan pemakaian 

APD dengan pemberian sangsi 

pelanggaran dan pembinaan 

Tim Kendali Mutu Internal 

Semua manajer bidang 

Semua kepala unit 

Manajer Personalia 
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  Komunikasi, informasi, edukasi 

melalui poster, standing banner 

tentang prosedur cuci tangan, 

etika batuk di area yang sering 

dikunjungi pasien rawat jalan 

dan rawat inap 

Tim Promosi Kesehatan 

Rumah Sakit 

  Penyediaan sarana cuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir 

di depan pintu masuk 

rumahsakit 

Tim Kendali Mutu Internal 

Manajer Penunjang Umum 

  Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan harian 

dengan sistem ronde 

Tim Kendali Mutu Internal 

  Koordinasi dan pelaporan 

tenaga kesehatan terinfeksi 

untuk penyediaan Virus 

Transfer Media (VTM) dalam 

rangka Contact Tracing dengan 

pemeriksaan swab PCR 

Dinas Kesehatan Propinsi 

Satgad COVID RS 

 Tenaga kerja 

terinfeksi 

COVID-19 dari 

keluarga 

 

Kuesioner Self-Assesment 

Risiko dengan metode Google 

Form yang wajib diisi 1x per 

minggu bagi seluruh karyawan 

untuk mengevaluasi risiko 

(hijau: rendah, kuning: sedang, 

merah: tinggi), termasuk di 

dalamnya wilayah tempat 

tinggal, riwayat kontak, gejala 

yang dikeluhkan, kebiasaan 

harian individu yang tinggal 

serumah, dan riwayat bepergian 

ke  area publik 

Tim Kendali Mutu Internal 

Manajer Pelayanan Medis 

(untuk risiko tinggi/ 

merah) 
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  Bagi karyawan yang bekerja di 

area COVID, disediakan tempat 

tinggal khusus di hotel, 

bekerjasama dengan Dinas 

Kesehatan setempat 

Dinas Kesehatan Propinsi 

Manajer Personalia 

Kepala Urusan 

Kesejahteraan 

  Whatsapp grup dengan Direksi 

dan Satgas COVID-19 dan 

tenaga kesehatan. Tenaga 

kesehatan wajib men-share live 

location setelah keluar RS 

dalam waktu minimal 8 jam 

untuk memantau riwayat 

bepergian 

Wakil Direktur Medis 

Tim Kendali Mutu Internal 

Manajer Personlia 

  Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan harian 

dengan sistem ronde 

Tim Kendali Mutu Internal 

2 Tidak pemisahan 

area COVID-19 

Pembangunan ruang IGD 

dengan tekanan negatif dan jalur 

terpisah dari pasien non COVID, 

laboratorium Cyto skrining 

dengan pemeriksaan darah, 

rapid test, dan PCR swab 1 hari 

Manajer Penunjang Umum 

Manajer Penunjang Medis 

Manajer Pelayanan Medis 

  Radiologi dengan X-Ray mobile 

khusus ruang COVID 

Manajer Penunjang Medis 

  Jalur lift khusus ke area COVID Manajer Penunjang Umum 

  Perluasan area perawatan khusus 

COVID-19 di lantai 3 dengan lift 

terpisah, penambahan tempat 

tidur, exhaust fan, dan CCTV 

Manajer Penunjang Umum 

Satgas Silver COVID-19 

RS 

3 Tidak tersedia 

kamar operasi 

Jalur menuju kamar operasi 

khusus, ruang persiapan dan 

Manajer Penunjang Umum 

Manajer Penunjang Medis 
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emergensi 

khusus COVID-

19 

pemulihan terpisah dengan 

kamar operasi biasa 

Manajer Pelayanan Medis 

  Remodelling kamar operasi 

dengan tekanan negatif  

Manajer Penunjang Umum 

Manajer Penunjang Medis 

Manajer Pelayanan Medis 

  Penambahan anteroom, 

hepafilter, exhaust fan, medix air  

Manajer Penunjang Umum 

 

  Penambahan ruang pemasangan 

dan pelepasan  

Manajer Penunjang Umum 

 

4 Salah zonasi 

rawat pasien 

Mengganti petugas skrining 

awal dengan tenaga medis 

perawat (sebelumnya non 

medis) 

Manajer Keperawatan 

  Diklat tata cara skrining berkala 

kepada petugas 

Manajer Pelayanan Medis 

  Diklat dan pelatihan terkait 

update COVID-19 termasuk 

gejala non spesifik atau 

asimptomatik 

Manajer Pelayanan Medis 

Tim Kendali Mutu Internal 

Kepala Urusan Diklat 

  Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan harian 

dengan sistem ronde 

Tim Kendali Mutu Internal 

5 Alat Pelindung 

Diri tidak cukup 

jumlahnya 

Analisis kecukupan dan 

penyediaan APD selama 3 bulan 

kedepan 

Manajer Penunjang Medis 

Kepala Instalasi Farmasi 

  Tracing Contact setiap bulan Tim Kendali Mutu Internal 
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  Pemantauan harian pemakaian 

APD secara tepat dan sangsi 

pelanggaran atau pembinaan 

bagi yang melanggar 

Tim Kendali Mutu Internal 

Manajer Personalia 

  Pelatihan cara memakai dan 

membuka APD yang benar 

Komite PPI 

Manajer Pelayanan Medis 

Tim Kendali Mutu Internal 

  Poster tata cara pasang APD dan 

lepas APD di ruang ganti 

Komite PPI 

Tim Kendali Mutu Internal 

  Pelatihan berkala tata cara 

pasang dan lepas APD  

Komite PPI 

Manajer Pelayanan Medis 

Tim Kendali Mutu  

Internal 

  Monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan harian 

dengan sistem ronde 

Tim Kendali Mutu Internal 

6 Masyarakat takut 

ke rumah sakit 

Menetapkan kebijakan protokol 

kesehatan rumah sakit pada era 

pandemi: skrining suhu, cuci 

tangan sebelum masuk area RS, 

wajib memakai masker saat 

memasuki RS (bila tidak 

memakai maka akan diberi oleh 

sekuriti), tempat duduk dengan 

jarak aman, pengaturan lift 

dengan jarak aman, poster lift 

dan membuka pintu dengan 

siku, pintu keluar masuk hijau 

hanya 1 di depan, pintu masuk 

poli ISPA dan IGD COVID-19 

Direktur PT 

Satgas COVID Pusat 

Direktur RumahSakit 

Satgas COVID RS 
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terpisah (di belakang, zona 

merah), lift dan area COVID 

terpisah dengan area 

pengunjung/ pasien non-

COVID-19 

  Membuat video aman ke rumah 

sakit dengan menggambarkan 

protokol kesehatan dan proses 

desinfeksi lingkungan rumah 

sakit secara berkala 

Tim Promosi Kesehatan 

Rumah Sakit (PKRS) 

IT RS 

  Menyediakan layanan 

Telemedicine, Halo 

Hermina,Webinar tentang 

penyakit COVID-19 oleh dokter 

spesialis  

Manajer Marketing 

Manajer Pelayanan Medis 

7 Dokter takut 

praktek ke 

rumah sakit 

Sosialisasi dalam rapat komite 

medik dan rapat KSM terkait 

kesiapsiagaan COVID-19 di 

rumah sakit, termasuk alur 

skrining pasien COVID-19 

Satgas COVID RS 

  Menyediakan APD sesuai 

zonasi dengan jumlah dan jenis 

yang cukup dan sesuai 

Manajer  Penunjang Medis 

  Swab PCR berkala bagi dokter 

yang merawat pasien COVID-

19 setiap bulan 

Manajer Pelayanan Medis 

Manajer Penunjang Medis 

8 Tenaga 

kesehatan aktif 

bekerja 

berkurang 

Melaksanakan protokol sesuai 

kebijakan kesiapsiagaan 

COVID-19 (nomor 1) 

Satgas COVID RS 
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  Membuka sesi konseling dalam 

waktu yang tidak berbatas bagi 

tenaga kerja yang mengalami 

gangguan kesehatan atau 

kekhawatiran tertular COVID-

19 

Manajer Personalia 

 

Kesimpulan 

Pada era Pandemi COVID-19, rumah sakit swasta turut dilibatkan dalam 

penanggulangan dan pelayanan kasus  COVID-19 di Indonesia, tidak terkecuali rumah 

sakit swasta baru. Rumah sakit rujukan COVID-19 diharapkan siap sebagai RumahSakit 

Aman COVID-19. Rumah sakit perlu melakukan analisis kesiapan terhadap COVID-19 

dan pengukuran kinerja melalui standar yang ditetapkan. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut untuk kesiapan Rumah Sakit Aman COVID-19 di rumah 

sakit swasta baru ini, antara lain: 

1. Koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Kementerian 

Kesehatan melalui SIRS Online harian terkait kesiapan sumber daya dan 

kelengkapan rumah sakit (bantuan APD, obat-obatan, alat kesehatan) 

2. Rapat evaluasi berkala terkait pelayanan dengan Satgas COVID-19 pusat dan 

setempat 

3. Koordinasi, pengawasan, pelaporan dengan Satgas COVID-19 RS dalam 

pencegahan penularan dan infeksi pada tenaga kesehatan, serta bekerjasama 

dengan Dinas Kesehatan Kota untuk penyediaan VTM (Virus Transfer Media) 

untuk contact tracing tenaga kesehatan secara berkala 

4. Kolaborasi dengan Hermina Learning Centre dan Satgas COVID-19 pusat dan 

setempat terkait diklat, pelatihan, dan webinar tentang COVID-19 

5. Koordinasi dengan Board Of Directors dan pemegang saham terkait bantuan 

pendanaan untuk menyiapkan kamar operasi emergensi khusus COVID-19 
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ANALISIS KINERJA RUMAH SAKIT DAERAH DI ERA PANDEMI COVID-19 

DENGAN PENDEKATAN BALANCED SCORECARD 

Oleh: 

dr. Suci Widya Primadhani  

 

Latar Belakang  

Kondisi terkini update perkembangan kasus harian COVID-19 selalu dilakukan 

setiap seminggu dua kali, dimana tertanggal 17 November 2020 jumlah kasus aktif 

terdapat penambahan menjadi 60.426 orang, dengan penambahan kasus positif 3.807 

orang. Sedangkan presentase kasus sembuh mencapai 84,0%, diikuti dengan presentase 

kasus meninggal 3,2%.
1
 Pandemi COVID-19 menyebabkan masalah di berbagai sektor 

khususnya di sektor kesehatan. Penurunan kinerja petugas di rumah sakit dapat menjadi 

salah satu dampak dari pandemi COVID-19.  

Beberapa faktor yang menyebabkan penurunan kinerja petugas di RS yaitu 

kekhawatiran akan tertular dan menularkan ke keluarga masing-masing, stigma negatif 

kepada para tenaga kesehatan, benturan konflik pasien dengan tenaga kesehatan yang 

menyebabkan beban moril dan psikologis tenaga kesehatan yang bertugas. Pelayanan 

kesehatan khususnya di rumah sakit di era pandemi COVID-19 merupakan sebuah 

reformasi bagi pelayanan kesehatan yang jauh berbeda dibandingkan dengan sebelum 

adanya era pandemi. Pada era adaptasi kebiasaan baru penerapan Pencegahan 

Pengendalian Infeksi (PPI) sangat ditekankan. Reformasi ini mempengaruhi seluruh 

aspek di rumah sakit. 

Menurut PMK no 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, 

rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang meliputi rawat inap, rawat 

jalan dan gawat darurat, yang menyediakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna.
2
 Ruang IGD merupakan tempat dengan pengawasan akan PPI tinggi, hal ini 

dikarenakan pasien berkunjung sangat dinamis yang dapat menjadi sumber penularan 

infeksi yang cukup tinggi baik dari segi droplet ataupun airborne. Sehingga dibutuhkan 

penggunaan APD memadai.  

Ketidakpastian akan keamanan dalam bekerja diakibatkan oleh kurangnya alat 

pelindung diri (APD) yang memadai pada tenaga kesehatan yang bertugas. Kurangnya 

CHAPTER 1 
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APD yang memadai dapat dipenuhi hanya jika managemen memberikan dukungan 

penuh kepada petugas, namun sayangnya diawal pandemi, rumah sakit cenderung 

belum siap sehingga dukungan terkait APD tidak dipenuhi. Berkurangnya angka 

kunjungan pasien menyebabkan income rumah sakit menurun, sehingga secara langsung 

menyebabkan berkurangnya jasa medis yang diterima oleh petugas.
3
 Bahkan, di 

beberapa rumah sakit swasta sampai melakukan efesiensi pegawai di RS yang 

menyebabkan berkurangnya personil yang bertugas. Hal tersebut tentu berdampak pada 

menurunnya kinerja suatu rumah sakit yang berdampak pada menurunnya kepuasan 

pasien. 

 

Rumusan Masalah 

Kinerja rumah sakit dapat diukur dengan menggunakan metode balanced 

scorecard yaitu menilai dari segi consumer perspective, financial perspective, internal 

perspective dan learning/ growth perspective. Kinerja dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti menurunnya jumlah kunjungan rumah sakit akibat ketakutan dan kecemasan 

masyarakat akan tertular COVID-19, tingkat kepuasan yang menurun akibat stigma 

negatif akan perilaku meng-COVID-kan pasien bagi pihak rumah sakit dll. Penurunan 

kunjungan rumah sakit tentu berdampak pada menurunnya income dan jasa perawat 

rumah sakit yang berpengaruh pada kinerja di rumah sakit di era pandemi. Berdasarkan 

hal tersebut, maka diperlukan evaluasi untuk mengetahui apakah terdapat penurunan 

kinerja rumah sakit dengan melakukan analisis kinerja rumah sakit daerah di era 

pandemi COVID-19 dengan menggunakan pendekatan balanced. 
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Problem Tree  

 

Gambar 9. Problem Tree 

Penjelasan Problem Tree 

Pandemi COVID-19 membawa dampak di berbagai sektor, terutama sektor 

kesehatan. Sektor pelayanan kesehatan terganggu dikarenakan beberapa hal seperti 

petugas mengalami kecemasan dan ketakutan, pendapatan berkurang, beban kerja 

meningkat, APD berkurang dan lain-lain.
4
 Salah satu dampak pandemi COVID-19 

adalah kecemasan dan ketakutan yang melanda di seluruh lapisan masyarakat 

khususnya tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan mengalami risiko tinggi terpapar virus, 

dan mengalami peningkatan beban kerja yang ekstrim, dilema moral dan perubahan 

lingkungan kerja yang cepat. Namun, pada waktu yang sama, mereka mengalami 

perubahan lingkungan sosial dan stres emosional pada saat menangani pasien yang 

mengalami COVID-19.
4
 Risiko akan menularkan keluarga tenaga kesehatan akan 

berdampak pada kekhawatiran tenaga kesehatan dalam menjalani tugasnya.
5
 Selain itu, 

tenaga kesehatan juga mengalami risiko imunitas menurun dikarenakan panjangnya jam 

kerja.
4
 Dalam sebuah studi di amerika yang menilai terdapat 8 faktor penyebab ansietas 

pada tenaga kesehatan antara lain termasuk : 
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1. Akses terhadap alat pelindung diri yang sesuai 

2. Paparan penyakit dalam lingkungan kerja dan risiko membawa ke rumah 

masing-masing pekerja 

3. Keterlambatan akses penilaian dan investigasi apabila terdapat gejala penyakit 

yang muncul bersamaan dengan ketakutan akan transmisi di lingkungan kerja 

4. Ketidakpastian terkait dukungan dari organisasi rumah sakit akan kebutuhan 

personal dan keluarga yang terinfeksi  

5. Keterbatasan akses merawat anak dan penutupan sekolah  

6. Dukungan personal dan keluarga akibat peningkatan durasi kerja dan 

kebutuhan termasuk makanan, transportasi, air dan tempat tinggal 

7. Kemampuan menyediakan pelayanan kesehatan yang efektif  

8. Kurangnya akses informasi dan komunikasi terbaru 

Tidak dapat dipungkiri, tenaga kesehatan mengalami tekanan baik secara fisik dan 

psikologis terkait dengan tingginya risiko terinfeksi, isolasi, alat pelindung yang kurang 

memadai, kelelahan dan kurangnya interaksi dengan keluarga.
4
 Stigma negatif 

seringkali dialami oleh tenaga kesehatan yang muncul dari masyarakat atau kerabat 

terdekat. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan yang tidak ilmiah dan pemahaman yang 

keliru diantara masyarakat.
6
   Peningkatan beban kerja dilaporkan dalam sebuah studi di 

Iran yang menemukan bahwa status mental dapat meningkatkan beban kerja tenaga 

kesehatan.
7
 Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi performa dan kinerja tenaga 

kesehatan di era pandemi.  

Analisis penurunan kinerja RS di era pandemi dipengaruhi berbagai faktor. 

Kinerja merupakan suatu tampilan karya personel yang ditunjukan dari segi kuantitas 

dan kualitas dalam sebuah organisasi.
8
 Sehingga kinerja dapat diukur baik secara 

kuantitatif atau kualitatif. Capaian seseorang atau sekelompok orang pada suatu proses 

dalam mencapai tujuan organisasi tertentu. Suatu organisasi pemerintah atau swasta 

memiliki tujuan tertentu yang dijalankan oleh individu didalamnya. Tujuan tersebut 

dapat dicapai dengan kinerja yang baik. Penilaian kinerja adalah penilaian berkala 

terkait efektifitas operasional suatu individu di sebuah organisasi berdasarkan standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu motivasi, pendapatan dan gaji, 

keluarga, supervisi dan pengembangan karier. Motivasi kerja merupakan suatu 
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dorongan yang menimbulkan dorongan atau semangat untuk bekerja keras yang berasal 

dari internal seseorang.
8
 Di era pandemi ini sering kali petugas kesehatan mengalami 

kekhawatiran dan kecemasan berlebih akan tertular COVID-19 yang mempengaruhi 

motivasi petugas kesehatan. Hal ini ditunjukan oleh penelitian di Pakistan yang 

menunjukkan bahwa terdapat gangguan ansietas berat pada kebanyakan tenaga 

kesehatan sebesar 62,6%, sedangkan hanya sebagian kecil yaitu 0,2% yang tidak 

mengalami ansietas.
4
 

Terdapat tiga aspek yang mempengaruhi kinerja seseorang yang ditinjau dari 

aspek individu, aspek psikologis, dan aspek organisasi. Aspek individu terdiri dari 

kemampuan dan keterampilan yang sangat berpengaruh pada kinerja seseorang. Selain 

itu, aspek psikologis yang meliputi kepribadian, sikap, persepsi, dan motivasi belajar 

juga dapat berpengaruh terhadap hasil kerja seseorang. Stres psikologis akan 

mengakibatkan kelelahan yang berlebih. Emosi yang tidak nyaman khususnya ketika 

sedang bekerja yang dialami oleh petugas kesehatan dapat menjadi faktor mengapa para 

petugas kesehatan bekerja secara emosional karena dampak kelelahan. Proses psikologis 

dapat mendasari hubungan antara pemaksaan pekerjaan dan pemecatan karyawan.
9
  

Penilaian kinerja berdasarkan balanced scorecard dinilai untuk menyeimbangkan 

keadaan finansial yang digunakan sebagai evaluasi strategi dengan melakukan kontrol 

keadaan non finansial seperti kualitas produk dan customer service. Penggunaan 

balanced scorecard ini sering kali digunakan sebagai kombinasi dari strategi dan 

finansial dalam menjalankan bisnis dalam sebuah perusahaan. Proses menciptakan 

strategi bukan hanya merupakan tugas dari top manager, namun juga melibatkan 

middle-level manager dan lower-level manager dalam menciptakan rencana strategi di 

perusahaan.
11

 

Balanced scorecard tidak hanya digunakan sebagai manajemen strategi pada level 

organisasi, namun juga dapat diterapkan dalam evaluasi sektor pelayanan kesehatan, 

kualitas pelayanan, akreditasi, dan penilaian kinerja pada penyedia layanan kesehatan. 

Rumah sakit merupakan salah satu sektor yang memiliki elemen yang kompleks dan 

menghadapi tantangan yang beragam. Berbagai tantangan yang dimiliki rumah sakit 

antara lain, keterlibatan berbagai pemangku kebijakan, ketersediaan sumber daya dan 

pendanaan, menghadapi kebutuhan pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan 

dan luaran pasien, serta perbaikan akan prevalensi penyakit kronis dan disiplin medis.
12
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Aplikasi dari kriteria penilaian menggunakan balanced scorecard pada sektor 

kesehatan meningkat dikarenakan balanced scorecard dapat mengakomodir 

kompleksitas organisasi kesehatan dengan mengembangkan sistem multidimensional 

untuk mengukur dan mengatur efektivitas organisasi. Sedangkan sistem penilaian 

kinerja tradisional berfokus hanya pada perhitungan akutansi dan finansial.
13

 Balanced 

scorecard menilai suatu kriteria dari berbagai perspektif yaitu customer perspective, 

learning and growth perspective, financial perspective dan internal business process. 

Customer perspective meliputi hal yang berkaitan dengan penilaian kepuasan 

pasien akan pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien juga berkaitan dengan besarnya 

beban pengeluaran untuk pengobatan di rumah sakit per hari, biaya yang dikeluarkan 

saat setelah rawat inap dan kesesuaian beban biaya tersebut dengan pelayanan yang 

didapatkan.
14

  

Learning and growth perspective berhubungan dengan struktur personalia yang 

dinilai dari rasio dokter dengan perawat, rasio jumlah kamar dengan perawat. Selain itu 

menilai apakah tenaga kesehatan di suatu rumah sakit menjalani proses pembelajaran 

berkelanjutan dengan baik, dengan menilai frekuensi tenaga kesehatan melakukan studi 

lebih lanjut pada level yang lebih tinggi serta frekuensi tenaga kesehatan menjalani 

pelatihan eksternal singkat.
14

 

Financial perspective dapat dinilai melalui pemasukan dan pengeluaran rumah 

sakit serta kemampuan untuk membayar hutang rumah sakit. Jumlah pendapatan dan 

pengeluaran dihitung dengan persentase baik subsidi pemerintah dalam keseluruhan 

pendapatan, persentase pendapatan pada pemeriksaan kesehatan, persentase beban 

pengeluaran untuk staf, dan persentase beban pengeluaran untuk managemen dalam 

pengeluaran rumah sakit.
14

 

Terakhir, internal business process yang meliputi efisiensi dan kualitas kerja. 

Efisiensi kerja dinilai dengan rate of bed utilisation, average hospitalization days, 

turnover rate of hospital beds. Sedangkan kualitas kerja dinilai melalui rerata ketepatan 

diagnosa awal masuk dan saat keluar rumah sakit, tingkat kesembuhan dan perbaikan, 

rerata keberhasilan kesembuhan pasien.
14
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Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Analisis Stakeholder merupakan suatu serangkaian proses secara sistematis 

mengumpulkan dan menganalisis informasi kualitatif untuk menilai suatu kepentingan 

milik siapa yang harus diperhatikan saat mengembangkan dan menerapkan suatu 

kebijakan atau program tertentu. Stakeholder atau yang disebut pemangku kebijakan 

adalah seseorang atau suatu organisasi tertentu yang memiliki kepentingan pada 

kebijakan yang diterapkan.
15

  

Stakeholder analysis bertujuan untuk mengevaluasi dan memahami stakeholder 

dari sisi perspektif sebuah organisasi, atau untuk menilai relevansi dari sebuah proyek 

atau kebijakan. Dalam kaitannya dengan rumah sakit analisis stakeholder dapat 

dilakukan dari  mulai owner, top manager hingga level meso sistem dan mikro sistem 

dalam sebuah tatakelola rumah sakit. WHO menetapkan guideline langkah-langkah 

yang dapat dilakukan dalam stakeholder analysis,
15

 yaitu : 

1. Planning the proccess 

2. Selecting and defining a policy 

3. Identifying key stakeholder 

4. Adapting the tools 

5. Collecting and recording the information 

6. Filling in the stakeholder table 

7. Analyzing the stakeholder table 

8. Using the information 

Adapun berdasarkan  kekuatan yang dimiliki oleh pemangku kebijakan yang 

memiliki dampak langsung pada suatu kebijakan dibagi menjadi tiga grup yaitu : 
15

 

1. Grup 1, pemangku kebijakan dapat membuat keputusan tentang penggunaan 

sumber daya di suatu organisasi atau area tertentu (pengaruh kekuatan tinggi). 

2. Grup 2, pemangku kebijakan adalah seseorang atau beberapa orang yang 

dapat membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya tertentu 

(pengaruh kekuatan sedang). 

3. Grup 3, pemangku kebijakan yang tidak dapat membuat keputusan tentang 

penggunaan sumber daya tertentu (pengaruh kekuatan rendah). 
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Setiap pemangku kebijakan memiliki kewenangan, tanggung jawab, dan pengaruh 

yang berbeda. Oleh sebab itu dalam stakeholder analysis perlu menentukan pemangku 

kebijakan yang dijadikan prioritas perencanaan maupun pelaksanaan program. 

Harapannya, potensi solusi dapat tercapai berdasarkan analisis yang telah dilakukan.  

 

Potensi Solusi 

Berdasarkan uraian pokok masalah tersebut, saya mencoba membuat potensi 

solusi berdasarkan kategori balanced scorecard yang terdapat pada problem tree 

tersebut. Potensi solusi tersebut juga melibatkan stakeholder terkait berdasarkan 

masalah yang ada. Pada kategori balanced scorecard tersebut dibagi menjadi customer 

perspective, internal process perspective, financial perspective, dan learning/ growth 

perspective.   

Pada customer perspective, permasalahan yang mungkin terjadi secara umum 

adalah stigma negatif dan kepercayaan masyarakat terhadap RS rendah pasien sehingga 

menimbulkan benturan dan konflik yang terjadi antara keluarga pasien dan tenaga 

kesehatan.
6
 Hal ini memerlukan edukasi dan penyamaan persepsi yang beredar di 

masyarakat. Informasi terkait hoax yang beredar di masyarakat perlu diluruskan, serta 

membuka call center pusat informasi COVID-19 di pusat dan daerah. Oleh karena itu, 

dibutuhkan peran yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak terkait dengan 

menggunakan pendekatan pentahelix melibatkan pemerintah, satgas COVID-19, tokoh 

agama dan tokoh masyarakat, organisasi profesi dll. 

Pada internal process, permasalahan yang mungkin terjadi terkait dengan beban 

kerja yang meningkat, serta kurangnya stok alat pelindung diri yang memadai. 

Peningkatan beban kerja ini disebabkan oleh rekan kerja yang mengalami isolasi, 

sehingga beberapa petugas yang tidak mengalami isolasi mendapat jam kerja ekstra 

untuk dapat mem-back up rekan kerja tersebut sehingga tidak jarang mengalami konflik 

internal antar petugas di Rumah Sakit yang menyebabkan kinerja menurun.
3
 Solusi yang 

dapat dilakukan adalah pengaturan jam kerja dengan pengurangan personil sehingga 

dapat melakukan efisiensi waktu kerja. Dukungan yang dapat diberikan adalah dengan 

memberikan extrafooding bagi petugas RS yang utamanya merawat pasien COVID-19 

Hal ini dapat dilakukan oleh seluruh petugas IGD, kepala instalasi IGD, kepala ruangan 
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IGD, kepala logistik, kepala bidang pelayanan medis, komite keperawatan, dan kepala 

seksi rawat inap dan rawat jalan.  

Pada  financial perspective, masalah yang dapat terjadi adalah penurunan jumlah 

kunjungan saat pandemi mengakibatkan Bed Ocupation Ratio (BOR) menurun sehingga 

berpengaruh terhadap penurunan pendapatan rumah sakit hingga penurunan pendapatan 

masing-masing individu.
16

 Selain itu, aspek finansial diakibatkan oleh permasalahan 

dispute dan pending klaim COVID-19 sehingga menyebabkan turunnya pendapatan 

rumah sakit yang berimplikasi pada penurunan jasa medis yang diterima petugas. Solusi 

yang bisa dilakukan adalah melakukan cost efficiency rumah sakit, melakukan 

pengajuan bantuan dana dan insentif COVID-19 pada pemerintah daerah khususnya 

pada rumah sakit umum daerah. Selain itu, membentuk tim untuk melakukan koordinasi 

internal bersama dengan DPJP, casemix, kabid pelayanan medis untuk melakukan 

pengecekan melalui aplikasi E-klaim vs secara rutin setiap hari.  Melakukan koordinasi 

eksternal melalui analysis stakeholder melalui Tim Penyelesaian Klaim dan Klaim 

Dispute (TPKD) Daerah.
17, 18

  

Pada learning/ growth perspective, masalah yang dapat terjadi yaitu minimnya 

pengetahuan mengenai COVID-19 oleh petugas pada awal pandemi dan kekhawatiran 

petugas akan tertular dan menularkan keluarga dalam menangani pasien COVID-19.
5
 

Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan melakukan sharing session dari narasumber 

profesional terkait seperti dokter spesialis paru, spesialis THT dan ketua tim PPI RS 

untuk menambah wawasan petugas IGD terkait dengan pencegahan penularan COVID-

19 dan membuat pamflet, leaflet, atau poster edukasi di lingkungan RS agar sebagai 

media edukatif yang dapat dipelajari baik oleh petugas kesehatan dan masyarakat yang 

berkunjung. Stakeholder yang terlibat adalah seluruh petugas IGD, kepala instalasi IGD, 

kepala ruangan IGD, dokter spesialis paru dan THT, ketua tim PPI RS, kepala bidang 

pelayanan medis, kepala seksi rawat inap dan rawat jalan dan satgas COVID-19. 
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Tabel 8. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Cause Impact Solution Stakeholder 

Customer Perspective 

 Stigma 

negatif 

terhadap 

tenaga 

kesehatan 

 Kepercayaan 

masyarakat 

terhadap RS 

rendah dan 

keyakinan 

masyarakat 

terhadap RS 

yang ”meng-

COVID-kan” 

pasien 

 Benturan dan 

konflik yang 

terjadi antara 

keluarga 

pasien dan 

tenaga 

kesehatan 

 

Beban moral dan 

psikologis tenaga 

kesehatan 

bertambah, 

sehingga 

menyebabkan 

tenaga kesehatan 

kehilangan 

semangat untuk 

memberikan 

pelayanan 

kesehatan  

 

 Pemberian informasi 

dan edukasi kepada 

masyarakat bahwa 

tenaga kesehatan 

juga merupakan 

bagian dari 

masyarakat, keluarga 

dan lingkungan. 

Sehingga perlu 

dukungan untuk 

dapat menjalankan 

kewajiban profesi 

 Meningkatkan 

promosi kesehatan 

agar membuka lensa 

dan meluruskan 

stigma yang terjadi 

di masyarakat 

 Menciptakan suasana 

RS yang ramah dan 

aman di Era pandemi 

dengan menerapkan 

sistem zonasi 

 Membuat COVID-19 

call center 

bekerjasama dengan 

Dinas Kesehatan 

 

 

 Grup 1 : 

Pemerintah 

Daerah, Dinas 

Kesehatan, 

Satgas COVID-

19 

 Grup 2 :  

Ketua 

organisasi 

profesi, Ketua 

Tim PPI, Kabid 

Yanmed, Kabid 

Rawat Inap dan 

Rawat Jalan 

 Grup 3 : 

Seluruh lapisan 

masyarakat, 

Tokoh 

masyarakat, 

Tokoh agama  
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Internal Process Perspective 

 Kurangnya 

dukungan dari 

manajemen 

 Rekan kerja 

petugas 

mengalami 

isolasi 

mandiri 

 Stok alat 

pelindung diri 

tidak adekuat 

 Beban kerja 

dan waktu 

kerja 

bertambah 

 Konflik 

internal antar 

petugas medis 

 Organisasi dan 

tatakelola isolasi 

tidak berjalan 

dengan baik 

 Pelayanan RS 

terganggu 

 Timbul 

kekhawatiran 

tenaga kesehatan 

 Melakukan 

komunikasi secara 

formal atau informal 

kepada tim 

manajemen terkait 

dukungan APD 

 Memberi dukungan 

terkait APD, 

extrafooding, vitamin 

dan insentif bagi staf 

yang bertugas 

 Meminta donasi 

terbuka kepada pihak 

organisasi tertentu 

 Melakukan efisiensi 

dan pengaturan jam 

kerja serta  

 Melakukan dialog 

kepada seluruh 

petugas isolasi terkait 

penyelesaian masalah 

bersama 

 Grup 1 : 

Pemerintah 

Daerah, 

Direktur 

Rumah Sakit 

 Grup 2 : 

Kabid Yanmed, 

Kabid Rawat 

Inap, Satgas 

COVID-19 di 

RS, Kepala 

ruangan Isolasi, 

Kepala logistik 

 Grup 3 : 

Seluruh petugas 

Isolasi 

 

Financial Perspective 

 Bed ocupation 

ratio menurun 

 Pendapatan 

individu 

masing-masing 

petugas 

berkurang 

 

 Income RS 

menurun 

 Jasa medis 

berkurang 

 Beban 

operasional RS 

bertambah  

 Melakukan cost 

efficiency RS,  

 Melakukan 

pengajuan sarana 

pendukung RS 

kepada Pemerintah 

Daerah  

 

 Grup 1 :  

Bupati, 

Bappeda, 

Dinas 

Kesehatan, 

Direktur RS, 

Tim 

Penyelesaian 
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 Pending dan 

dispute claim 

COVID tidak 

jelas 

 Melakukan 

pengajuan dan 

pengklaiman 

insentif daerah dan 

pusat bagi tenaga 

kesehatan yang 

bertugas 

 Melakukan 

koordinasi internal 

bersama dengan 

DPJP, casemix, 

kabid pelayanan 

medis untuk 

melakukan 

pengecekan melalui 

aplikasi E-klaim vs 

secara rutin setiap 

hari  

 Melakukan 

koordinasi eksternal 

melalui analysis 

stakeholder melalui 

Tim Penyelesaian 

Klaim dan Klaim 

Dispute (TPKD) 

Daerah 

Klaim dan 

Klaim Dispute 

(TPKD) Daerah 

 Grup 2 : 

Kabid 

Keuangan, 

Kabid Yanmed, 

Kabid Rawat 

Inap dan Rawat 

Jalan, Satgas 

COVID-19 

 Grup 3 :  

Tim casemix 

 

Learning or Growth Perspective 

 Minimnya 

pengetahuan 

mengenai 

COVID-19 

oleh petugas 

 Kinerja petugas 

menurun 

 Pelayanan 

kesehatan 

terganggu 

 Melakukan sharing 

session dari 

narasumber 

profesional terkait 

seperti dokter 

 Grup 2 : 

Ketua Tim PPI 

RS, Kabid 

Yanmed, Kabid 

Rawat Inap dan 
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pada awal 

pandemi  

 Kekhawatiran 

petugas akan 

tertular dalam 

menangani 

pasien 

COVID-19 

 

spesialis paru, 

spesialis THT dan 

ketua tim PPI RS 

untuk menambah 

wawasan petugas 

Isolasi terkait 

dengan pencegahan 

penularan COVID-

19 

 Membuat pamflet, 

leaflet, atau poster 

edukasi di 

lingkungan RS agar 

sebagai media 

edukatif yang dapat 

dipelajari baik oleh 

petugas kesehatan 

dan masyarakat yang 

berkunjung  

Rawat Jalan, 

Satgas COVID-

19 

 Grup 3 : 

Kepala Ruangan 

Isolasi, Dokter 

Spesialis Paru 

dan THT, 

Seluruh Petugas 

Isolasi, Tim PPI 

dan humas 

 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kinerja rumah sakit daerah di era pandemi COVID-19 berdasarkan 

Balanced Scorecard diasumsikan menurun dikarenakan berbagai faktor 

yang dilihat dari customer perspective, internal process, financial 

perspective dan learning and growth. 

2. Pada customer perspective, permasalahan yang mungkin terjadi secara 

umum adalah stigma negatif dan kepercayaan masyarakat terhadap RS 

rendah pasien sehingga tingkat kepuasan pasien menurun.  
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3. Pada internal process, permasalahan yang mungkin terjadi terkait dengan 

beban kerja yang meningkat, serta kurangnya stok alat pelindung diri yang 

memadai.  

4. Pada  financial perspective, masalah yang dapat terjadi adalah penurunan 

jumlah kunjungan pasien yang menyebabkan bed ocupation menurun 

sehingga pendapatan menurun diikuti penurunan pendapatan masing-masing 

individu diakibatkan oleh penurunan jumlah pengunjung RS dan 

permasalahan dispute dan pending klaim COVID-19 sehingga menyebabkan 

turunnya pendapatan rumah sakit yang berimplikasi pada penurunan jasa 

medis yang diterima petugas.  

5. Pada learning/ growth perspective, masalah yang dapat terjadi yaitu 

minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 oleh petugas pada awal 

pandemi dan kekhawatiran petugas akan tertular dalam menangani pasien 

COVID-19. 

6. Beberapa langkah strategis dapat dilakukan dengan pendekatan analisis 

stakeholder 

 

Rencana Tindak lanjut 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka dibutuhkan analisis dan perencanaan 

strategis untuk menilai dan mengevaluasi kinerja rumah sakit di era pandemi COVID-

19 sehingga kendali mutu dan kendali biaya dapat dipertahankan serta kepuasan pasien 

serta petugas di rumah sakit dapat ditingkatkan. Adapun rencana tindak lanjut secara 

garis besar adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan penilaian kinerja rumah sakit dengan metode balanced scorecard 

setiap triwulan. 

2. Pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa tenaga 

kesehatan juga merupakan bagian dari masyarakat, keluarga dan lingkungan. 

Sehingga perlu dukungan untuk dapat menjalankan kewajiban profesi. 

3. Melakukan komunikasi secara formal atau informal serta memberi dukungan 

kepada tim managemen terkait dukungan APD, extrafooding, vitamin dan 

insentif bagi staf yang bertugas. 
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4. Melakukan cost efficiency RS, pengajuan sarana pendukung RS kepada 

pemerintah daerah, pengajuan dan pengklaiman insentif daerah dan pusat 

bagi tenaga kesehatan yang bertugas. 

5. Melakukan koordinasi internal bersama dengan DPJP, casemix, Kabid 

pelayanan medis untuk melakukan pengecekan melalui aplikasi E-klaim 

secara rutin setiap hari. 

6. Melakukan koordinasi eksternal melalui analysis stakeholder melalui Tim 

Penyelesaian Klaim dan Klaim Dispute (TPKD) Daerah. 

7. Melakukan sharing session dari narasumber profesional terkait seperti 

dokter spesialis paru, spesialis THT dan ketua tim PPI RS untuk menambah 

wawasan petugas Isolasi terkait dengan pencegahan penularan COVID-19. 

8. Membuat pamflet, leaflet, atau poster edukasi di lingkungan RS agar sebagai 

media edukatif yang dapat dipelajari baik oleh petugas kesehatan dan 

masyarakat yang berkunjung. 
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SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT SWASTA 

KOTA DEPOK 

Oleh: 

dr. Amelia Rizki Alrianti 

 

Latar Belakang 

Dunia saat ini dikejutkan dengan penemuan wabah penyakit pneumonia terbaru 

yang pertama kali ditemukan di kota Wuhan-Cina bulan Desembar 2019.
1,2

 Ancaman 

pandemi pun semakin besar ketika ditemukannya kasus serupa di berbagai Negara 

dengan riwayat perjalanan dari kunjungan negeri Cina tersebut. Penelitian selanjutnya 

menunjukan adanya penularan antar manusia (human to human transmission), dan pada 

tanggal 7 Januari Cina telah mengidentifikasi wabah tersebut akibat jenis baru dari 

Coronavirus.
1
 Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan peristiwa tersebut 

sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Serta 

pada tanggal 3 Maret 2020, WHO menetapkan COVID-19 adalah pandemi.
3,4

 

Kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia dilaporkan pada tanggal 2 Maret 2020 

dan sejak saat itu terjadi peningkatan kasus COVID-19 serta penyebarannya diseluruh 

wilayah Indonesia.
5
 Menurut laporan Satgas COVID-19 pertanggal 7 Desember 2020, 

bahwa kasus terkonfirmasi COVID-19 adalah 581.550, dengan 17.867 kasus meninggal 

yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 50,3% kasus terjadi pada laki-laki dan 49,7% 

kasus terjadi pada perempuan. Kasus meninggal terbanyak terjadi pada rentang usia 46-

60 tahun . Diantara kasus tersebut ada beberapa tenaga kesehatan yang dilaporkan 

terinfeksi.
6
 

Bidang kesehatan merupakan salah satu yang menerima dampak paling besar dari 

pandemi ini. Dibutuhkan penanganan yang memadai terhadap pasien COVID-19 untuk 

kesembuhan dan menekan angka penyebaran penyakit tersebut. Petugas kesehatan 

mempunyai peranan penting dalam kesiapsiagaan menangani pasien COVID-19.
5
 

Namun, seiring dengan bertambahnya kasus penyakit ini, mulai terlihat masalah – 

masalah dibidang kesehatan, seperti kurangnya sarana prasarana fasilitas kesehatan 

dengan adanya kekurangan alat pelindung diri terutama bagi tenaga kesehatan. Lalu 

terlihat adanya ketidaksiapan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit 

CHAPTER 2 
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rujukan, rumah sakit utama dalam menghadapi situasi pandemi ini. Hal tersebut terlihat 

dari ketidakoptimalannya tata kelola sumber daya manusia dibidang kesehatan, 

ketergantungan terhadap obat-obatan impor dan alat kesehatan, rendahnya infrastruktur 

kesehatan, dan kinerja pelayanan kesehatan yang masih rendah. Kondisi ini tentu saja 

dapat meningkatkan risiko tertular dan terpajan COVID-19 pada tenaga kesehatan serta 

menambah beban pekerjaan mereka.
5
 

Tidak hanya itu, tingginya beban kerja bagi dokter dan perawat juga terlihat dari 

kenaikan jumlah pasien COVID-19 dan meningkatnya Bed Occupance Rate (BOR), 

sementara jumlah dokter dan perawat yang bertugas tidak bertambah atau tetap.
7
 

Kondisi saat ini memang menjadikan para petugas kesehatan sebagai garda terdepan 

menghadapi COVID-19. Dokter dan perawat yang bertugas di unit gawat darurat dan 

perawatan intensif memiliki beban kerja yang lebih berat dan lebih stress dari pada 

biasanya karena yang dirawat adalah kebanyakan pasien COVID-19. 
8
  

Beratnya beban kerja dimasa pandemi ini menjadi salah satu yang menyebabkan 

petugas kesehatan terutama dokter dan perawat ikut tertular COVID-19 serta beberapa 

diantara mereka mengalami depresi.
8
 Sehingga hal ini menuntut semua kalangan 

terutama pemerintah serta bagian manajemen rumah sakit untuk lebih berbenah dalam 

menghadapi permasalahan pandemi ini melalui cara seperti peningkatan dan 

pendisiplinan tindakan-tindakan preventif sesuai protokol kesehatan yang dapat 

melindungi tenaga kesehatan dalam praktik sehari- hari  serta menghitung perubahan 

beban kerja selama masa pandemi ini agar tidak terjadi ketimpangan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan permasalahan di latar belakang, diketahui bahwa bidang 

kesehatan merupakan bagian penting terhadap keberhasilan pemerintah dalam 

menyelesaikan masalah kesehatan global pandemi COVID-19 ini. Hal-hal terkait dalam 

permasalahan yang mulai ditemukan di bidang kesehatan seiring dengan bertambahnya 

jumlah kasus COVID-19 di negeri ini harus segera teridentifikasi dan terselesaikan. 

Terutama masalah tenaga kesehatan dalam hal ini dokter dan perawat sebagai garda 

terdepan dalam pelayanan COVID-19. Untuk itu penulis ingin melakukan rumusan 

masalah terkait dengan “Bagaimanakah pengaruh pandemi COVID-19 terhadap beban 

kerja dokter dan perawat di rumah sakit swasta kota Depok dan bagaimana dampak dari 

masalah beban kerja tersebut terhadap dokter, perawat serta rumah sakit ? 
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Gambar 10. Problem Tree 

Penjelasan Problem Tree 

Pohon masalah atau Problem Tree merupakan metode yang digunakan untuk 
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disuatu keadaan dan menggunakan informasi ini untuk rangkaian hubungan sebab-

akibat. Hasil dari analisis pohon masalah ini dapat membantu kita dalam membuat 

solusi untuk dilaksanan terkait dengan hubungan sebab-akibat tersebut. 

Pokok Pemasalahan 

Berdasarkan pohon masalah yang telah penulis rancang di atas maka dapat 

ditemukan bahwa yang menjadi masalah utama adalah adanya peningkatan beban kerja 

dokter dan perawat selama masa pandemi COVID-19 di rumah sakit swasta Kota 

Depok. 

Akar Permasalahan 

Setelah penulis melakukan analisis terhadap pohon masalah diatas, penulis 

mengidentifikasi beberapa penyebab yang merupakan akar dari pokok 

permasalahannya, yaitu :  

a) Kurangnya sarana prasarana fasilitas kesehatan dalam menghadapi 

pandemi COVID-19 (Rumah Sakit ) 

Rumah sakit merupakan institusi yang memberikan pelayanan kesehatan 

dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 

dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
9 

Selain itu rumah sakit juga berfungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan 

seperti preventif, kuratif dan promotif serta rehabilitative.
10

 Sehingga kondisi 

pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini sangat memberikan dampak 

yang cukup berarti bagi rumah sakit.
5
 Seiring berjalannya waktu, kasus COVID-

19 terus meningkat di Indonesia dan hal tersebut membuat fasilitas-fasilitas 

kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit maupun klinik mengalami berbagai 

masalah. Seperti kurangnya ketersediaan ruang ICU dan ventilator untuk pasien 

COVID-19, kurangnya kapasitas tes COVID-19, kurangnya jumlah tempat tidur 

dirumah sakit untuk pasien COVID-19 karena keterbatasan ruang khusus dengan 

ventilasi tekanan negatif, keterbatasan alat pelindung diri dan peralatan 

kesehatan serta ketergantungan terhadap obat-obat impor untuk pasien COVID-

19.
5,11

 Hal-hal tersebut menyebabkan pelayanan dan perawatan terhadap pasien 

COVID-19 menjadi kurang optimal dan hal ini juga menjadi beban tambahan 

bagi dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. 
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b) Kurangnya penerapan manajemen risiko K3 di Rumah Sakit selama 

masa pandemi COVID-19 

Manajemen risko K3 merupakan suatu usaha untuk mengenali dan 

mengendalikan risiko-risiko yang mengancam keselamatan kerja. Kesehatan dan 

keselamatan kerja (K3) merupakan upaya dalam memberikan suatu jaminan 

keselamatan serta meningkatkan derajat kesehatan para pekerja melalui 

pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Oleh karena itu dimasa 

pandemi ini sangat diperlukan adaptasi dari berbagai aspek guna menekan risiko 

penularan virus di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
12

  

Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang memiliki risiko 

bahaya kesehatan dan mudah terjangkit penyakit. COVID-19 merupakan bagian 

dari bahaya biologi yang harus diwaspadai dalam pandemi ini. Sifat penularan 

antar manusia yang dimiliknya memberikan risiko cukup tinggi bagi dokter dan 

perawat sebagai garda terdepan dalam perawatan pasien COVID-19.
13

 Itulah 

sebabnya diperlukan keseriusan dalam penerapan manajemen risiko K3 rumah 

sakit dengan dukungan pihak manajemen dan anggota K3RS, anggota PPI dan 

seluruh sumber daya manusia yang berada dirumah sakit.  

Karena kenyataan saat ini adalah masih belum optimalnya pelaksanaan 

dan program manajemen risiko K3RS. Hal ini terlihat dari kurangnya alat 

pelindung diri yang berguna untuk melindungi dokter dan perawat dalam 

melakukan pelayan kesehatan. Selain itu, terlihat juga dari kurangnya update 

terkait pengetahuan tentang COVID-19 oleh dokter dan perawat sehingga 

mengurangi kompetensi mereka dalam bertugas dan lalai dalam menjalankan 

protokol kesehatan ketika bertugas.
5
 Hal tersebut tentu saja menjadi risiko 

penularan bagi dokter dan perawat ketika merawat pasien COVID-19 dan 

menambah beban fisik serta mental mereka. Sehingga sangat perlu bagi 

pemangku kebijakan untuk memperhatikan proses adaptasi dan faktor 

perlindungan yang sukses pada kondisi pandemi COVID-19 bagi petugas 

kesehatan yang sedang bertugas terutama di fasilitas- fasilitas kesehatan.
15
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c) Penurunan jumlah dokter dan perawat yang bertugas di rumah sakit 

selama pandemi COVID-19 

COVID-19 ini telah menjadi penyebab krisis kesehatan global karena 

meningkatnya jumlah orang yang meninggal dan terinfeksi setiap hari . Dokter 

dan perawat yang merawat pasien COVID-19 memiliki risiko terpapar cukup 

tinggi. Suatu penelitian menjelaskan bahwa tenaga medis yang berkemungkinan 

terinfeksi COVID-19 sebesar 3,8% karena kontak awal yang tidak terlindungi.
15

 

Dokter dan perawat harus menggunakan masker N95 dan baju pelindung khusus 

agar terhindar dari paparan infeksi virus, inilah yang menyebabkan pelayanan 

kesehatan menjadi lebih melelahkan dan sulit dari kondisi normal biasanya.
15

  

Menurut data dari Komisi Kesehatan Nasional Cina menunjukkan bahwa 

lebih dari 3300 petugas kesehatan yang telah terinfeksi COVID-19 pada awal 

Maret, dan sudah 22 orang yang meninggal pada akhir Februari.
15

 Di Italia 

terdapat 20% petugas kesehatan yang terpapar COVID-19 ini dan beberapa 

diantaranya meninggal.
15

 Sedangkan di Indonesia, menurut penjelasan Tim 

Mitigasi IDI bahwa sejak bulan Maret hingga Desember 2020 ini tercatat 

sebanyak 342 orang tenaga kesehatan (dokter dan perawat ) yang telah 

meninggal karena COVID-19 ini.  

Hal tersebut disebabkan karena dokter dan perawat bekerja dibawah 

tekanan ekstrem, waktu kerja yang lama, jumlah pasien COVID-19 bertambah, 

skrining pasien kurang baik, minimnya alat pelindung diri, bahkan terkadang 

mereka juga belum mendapatkan pelatihan yang tepat dalam bertugas selama 

pandemi ini.
15

 Kondisi mental dan tubuh yang tidak baik dapat menyebabkan 

tenaga kesehatan jatuh sakit bahkan meninggal.  

Jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara yakni sekitar 

0,4 dokter per 1000 penduduk. Ini mengartikan bahwa 4 dokter melayani 10.000 

penduduk. Sedangkan perawat memiliki rasio 2,1 per 1000 penduduk yang 

artinya 2 orang perawat melayani 1000 penduduk.
5
 Kondisi ini memperlihatkan 

bahwa semakin banyaknya tenaga kesehatan yang menjadi korban COVID-19 

maka semakin berkurang jumlah tenaga kesehatan yang bertugas dalam 

menjalankan upaya pencegahan, penyebaran dan perawatan pasien COVID-19 

dimasa pandemi ini. Hal tersebut tentu saja dapat meningkatkan beban kerja 

dokter dan perawat selama masa pandemi COVID-19. 
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Dampak Permasalahan 

Adapun dampak yang muncul karena penyebab yang sudah teridentifikasi tersebut 

yaitu : 

a) Peningkatan Beban Fisik dan Mental Dokter serta Perawat Selama 

Masa Pandemi COVID-19 

Jumlah pasien yang selalu bertambah, fasilitas kesehatan yang masih 

belum sesuai standar dalam penangan COVID-19, penggunaan alat pelindung 

diri dengan berbagai level, perkembangan ilmu pengetahuan yang harus selalu 

diupdate, rekan sejawat yang turut menjadi korban sehingga jumlah sumber 

daya manusia atau petugas kesehatan berkurang, hal-hal tersebut menjadi 

penyebab meningkatnya beban fisik dan mental dokter serta perawat dalam 

menjalankan tugasnya. 

b) Dokter dan Perawat Mengalami Kelelahan dan Stres Psikososial 

Dokter dan perawat yang menangani keadaan darurat dan wabah dapat 

menghadapi berbagai sumber stres. Kecemasan dan kesusahan merupakan suatu 

reaksi normal terhadap keadaan yang mengancam dan tidak terduga seperti 

pandemi COVID-19 ini. 

Beberapa reaksi yang mungkin berhubungan dengan stres tersebut 

mencakup perubahan konsentrasi, kecemasan, insomnia, iritabilitas, penurunan 

produktivitas, perasaan terlalu lelah, letih, lesu, bahkan sering kali merasakan 

keluhan somatik seperti tubuh terasa nyeri.
15

 

Faktor risiko lainnya yang menjadi penyebab munculnya stres tersebut 

antara lain adanya kekhawatiran terhadap kesehatan diri sendiri, kekhawatiran 

membawa virus dan menularkan ke pihak keluarga maupun orang lain, 

stigmatisasi sosial, dan beban kerja yang berlebihan. Petugas kesehatan berisiko 

terinfeksi karena kontak erat mereka dengan pasien COVID-19 selama shift 

kerja, hal ini menyebabkan munculnya gangguan psikologis.  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Analisis stakeholder adalah suatu cara mengurutkan pemetaan dan pemahaman 

posisi, kekuasaan, dan sudut pandang para stakeholder yang mempunyai kepentingan 

dalam pembuatan suatu kebijakan ataupun mereka yang dipengaruhi akan adanya 
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kebijakan tersebut serta menjadi bagian dari penyusun kebijakan tersebut.
16

 Tujuan 

analisis stakeholder ini adalah untuk mengetahui arah kebijakan sebagai bentuk 

kontribusi didalam penguatan suatu kebijakan. Dengan adanya gambaran yang detail 

tentang kekuasaan, kepentingan, kapasitas, kekuatan dan besarnya pengaruh masing-

masing stakeholder sebagai dasar melihat adanya peluang untuk mencapai tujuan 

kebijakan.
16

 

Dalam rancangan tulisan kali ini saya menggunakan pembagian stakeholder 

menjadi 3 bagian menurut Mariono (2005), yaitu: 

 Stakeholder Primer 

       Merupakan stakeholder yang terkena dampak secara langsung baik positif 

maupun negative dari suatu rencana yang memiliki kaitan kepentingan 

langsung dengan rencana tersebut. Stakeholder primer harus dilibatkan 

penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan atau rencana. 

 Stakeholder Kunci 

      Merupakan orang-orang yang memiliki kewenangan legal dalam hal 

pengambil keputusan terhadap suatu kegiatan atau rencana. 

 Stakeholder Sekunder atau Pendukung 

      Merupakan stakeholder yang tidak mempunyai kepentingan langsung 

terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap 

proses pengembangan. Stakeholder pendukung menjadi fasilitator dalam 

proses pengembangan suatu kegiatan atau rencana dan berpengaruh 

terhadap pengambilan keputusan. Stakeholder pendukung ini meliputi 

investor, LSM, swasta dan peneliti. 

 

Untuk menyeselesaikan berbagai persoalan terhadap peningkatan beban kerja 

dokter dan perawat selama masa pandemi COVID-19 di rumah sakit swasta kota 

Depok, maka dibutuhkan beberapa stakeholder yang terdiri dari :  

a. Tenaga kesehatan ( meliputi dokter, perawat, bidan ) dan Pasien 

Dalam analisis kali ini, tenaga kesehatan dan pasien sepertinya akan menjadi 

stakeholder primer yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif 

maupun negative dari suatu rencana serta memiliki kaitan kepentingan langsung 
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dengan kegiatan tersebut. Sehingga mereka harus dilibatkan penuh dalam 

tahapan-tahapannya. 

 

b. Manajerial dan Direksi Rumah Sakit serta Pemerintah 

Ini merupakan bagian dari stakeholder Kunci, yang mana stakeholder kunci ini 

merupakan mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan 

keputusan. 

 

c. Dewan Pengawas Rumah Sakit 

Dewan Pengawas Rumah Sakit merupakan bagian dari stakeholder pendukung, 

yakni stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu 

rencana tetapi memiliki kepeduliaan yang besar terhadap proses pengembangan. 

Stakeholder pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu 

kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. 

 

Untuk rancangan solusi terhadap permasalahan yang menjadi penyebab 

peningkatan beban kerja dokter dan perawat selama masa pandemi COVID-19 di rumah 

sakit swasta kota Depok, akan dilampirkan pada table dibawah ini. 

Tabel 9. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Analisis Sebab Potensi Solusi Stakeholder 

1. Kurangnya sarana 

prasarana fasilitas 

kesehatan dalam 

menghadapi pandemi 

COVID-19 (Rumah 

Sakit ) 

 

a. Pemerataan sarana dan 

parasarana fasilitas 

kesehatan, yaitu Rumah 

Sakit, SDM, logistik, 

APD dan lain-lain.  

b. Pembagian dan 

pengkhususan 

(clustering) fasilitas 

pelayanan kesehatan, 

yaitu RS khusus 

COVID-19, RS rujukan, 

 Pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah 

 Pemilik rumah sakit 

 Pemimpin rumah sakit  

 Manajer pelayanan 

medik rumah sakit 

 Manajer penunjang 

medik rumah sakit 
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RS non COVID-19, RS 

darurat COVID-19  

Pemerintah, baik pusat 

maupun daerah, 

membuat kebijakan 

untuk memisahkan 

rumah sakit khusus 

COVID-19 dan Non- 

COVID-19, Apabila 

kebijakan tersebut tidak 

memungkinkan, maka 

rumah sakit yang 

melayani COVID-19 

dan non COVID-19 

harus membuat sistem 

triase dan zonasi.  

c. Persiapan sistem baru 

pelayanan medis 

menyesuaikan fase-fase 

pandemi, seperti fase 

pandemi, fase 

pemulihan, fase transisi, 

fase “Adaptasi 

Kebiasaan Baru” dan 

fase sustainable (vaksin 

dan obat ditemukan) 

 

2. Kurangnya penerapan 

manajemen risiko K3 

di Rumah Sakit selama 

masa pandemi 

COVID-19 

a. Asesmen manajemen 

risiko K3 dapat 

dilakukan setelah dibuat 

prosedur yang tepat.  

 

 Pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah 

 Pemimpin rumah sakit 

 Manajer pelayanan 

medik rumah sakit 
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 b. Rumah sakit  

memberikan panduan 

proses pelaksanaan agar 

asesmen risiko K3 

mudah dilaksanakan. 

c. Kegiatan komunikasi 

dan konsultasi 

merupakan bagian 

manajemen risiko yang 

juga penting 

dilaksanakan sebagai 

pengendali bias data. 

d. Monitoring dan review 

kegiatan dilaksanakan 

sebagai upaya continual 

improvement dan 

perbaikan hasil 

pengamatan. 

 

 Manajer penunjang 

medik rumah sakit 

 Tim K3RS dan PPI 

 Semua tenaga kesehatan 

di rumah sakit 

 Pasien dan masyarakat 

sekitar rumah sakit 

3. Penurunan jumlah 

dokter dan perawat 

yang bertugas di 

rumah sakit selama 

pandemi COVID-19 

 

Perlu melakukan beberapa 

strategi – strategi yaitu :  

a. Melakukan Protokol 

Perlindungan Tenaga 

Kesehatan 

b. Perekrutan, penyesuaian 

peran tenaga kesehatan 

seusai latar belakang 

pelatihan dan 

keterampilan, 

pendistribusian ulang 

peran tenaga kesehatan, 

sambil tetap menjaga 

 Pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah 

 Pemilik rumah sakit 

 Pemimpin rumah sakit 

 Manajer pelayanan 

medik rumah sakit 

 Manajer sumber daya 

manusia rumah sakit 

 Seluruh dokter dan 

perawat 

 Masyarakat 
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keselamatan tenaga 

kesehatan dan 

memberikan dukungan 

kesehatan jiwa dan 

psikososial 

c. Pemberian Insentif 

khusus bagi dokter dan 

perawat yang terlibat 

pelayanan COVID-19 

d. Meningkatkan program 

K3 Rumah sakit 

 

Kesimpulan 

1. Bidang kesehatan merupakan salah satu aspek yang juga menerima dampak 

paling besar dari pandemi COVID-19 ini. Seiring dengan meluasnya 

penyakit ini, masalah-masalah di bidang kesehatan semakin terlihat jelas. 

Beberapa permasalahan yang signifikan adalah kurangnya sarana prasarana 

fasilitas kesehatan, dengan minimnya ketersediaan ICU dan ventilator untuk 

pasien COVID-19, kurangnya kapasitas tes COVID-19, ketersediaan Alat 

Pelindung Diri (APD) yang terbatas terutama bagi tenaga kesehatan. 

2. Ketidaksiapan fasilitas kesehatan (Puskesmas, RS Rujukan, RS Utama) 

diawal masa dalam menghadapi situasi COVID-19 tampak dari belum 

optimalnya tata kelola SDM kesehatan, ketergantungan impor obat-obatan 

dan alat kesehatan, rendahnya infrastruktur kesehatan, belum fokusnya 

penguatan standar pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan 

nasional serta kinerja pelayanan kesehatan yang masih rendah. Semua hal 

tersebut tentunya akan berdampak juga pada risiko tertular dan terpajan 

tenaga medis akan semakin tinggi. 

3. Tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19 menjadi kelompok 

dengan risiko terpapar sangat tinggi. Penelitian telah menyajikan 

kemungkinan tenaga medis terinfeksi COVID-19 sebesar 3,8%, terutama 

karena kontak awal yang tidak terlindungi dengan pasien yang terinfeksi. 
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Tenaga kesehatan harus mengenakan pakaian pelindung dan masker N95 

untuk menghindari paparan infeksi, hal ini membuat pelayanan jauh lebih 

sulit dan melelahkan daripada dalam kondisi normal, selain itu rasa takut 

tertular dan terinfeksi telah dilaporkan menjadi pemicu masalah psikologis 

yang merugikan seperti kecemasan, stigmatisasi dan depresi. Tenaga 

kesehatan banyak yang memiliki gangguan kesehatan mental, karena 

mereka tidak hanya menanggung kelebihan beban kerja, berisiko tinggi 

terkena infeksi, dan kelelahan yang berkepanjangan.  

4. Dari hal tersebut, diperlukan analisis lebih lanjut tentang “Beban Kerja 

Dokter dan Perawat Selama Masa Pandemi COVID-19 di Rumah Sakit 

Swasta Kota Depok”, yang didukung oleh para stakeholder untuk 

memperhatikan faktor perlindungan dan proses adaptasi yang sukses pada 

kondisi pandemi COVID-19 bagi tenaga kesehatan. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Beberapa rencana tindak lanjut terhadap permasalahan diatas, yaitu : 

a. Dukung Dinas-dinas Kesehatan Daerah (Kabupaten/ Kota) untuk 

melaksanakan perencanaan tenaga kesehatan dan pemerataan kebutuhan 

sarana prasarana fasilitas kesehatan termasuk untuk mengatasi kondisi-

kondisi lonjakan pasien COVID-19, melalui koordinasi dengan penanggung-

jawab layanan kesehatan esensial.  

b. TIngkatkan standarisasi fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani pasien 

COVID-19. 

c. Petakan kebutuhan tenaga kesehatan (seperti kebutuhan akan tugas-tugas 

kritis dan kebutuhan jam kerja), kemudian sesuaikan daftar tugas dengan 

perencanaan berbagai skenario penularan COVID-19.  

d. Segera laksanakan penilaian cepat atas ketersediaan, kapasitas, dan 

penempatan tenaga kesehatan.  

e. Koordinasikan masalah biaya tambahan untuk memastikan gaji, cuti sakit, 

lembur, dan insentif atau tunjangan pekerjaan dibayar tepat waktu, termasuk 

bagi tenaga sementara. 
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f. Jalankan program pelatihan cepat bagi tenaga kesehatan, lengkapi alat bantu 

pekerjaan untuk kapasitas-kapasitas utama, seperti skrining, triase, tata 

laksana klinis, penggunaan alat-alat digital, dan langkah-langkah PPI yang 

esensial.  

g. Maksimalkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja staf dengan 

meningkatkan asesmen manajemen risiko K3RS bagi fasilitas kesehatan yang 

memberikan pelayanan pasien COVID-19. 

h. Berikan pelayanan kesehatan jiwa serta dukungan psikososial dan 

promosikan strategi-strategi perawatan diri untuk tenaga kesehatan yang 

bertugas.  

i. Kaji secara cepat kebijakan pembagian tugas seperti proses dipercepatnya 

sertifikasi, perizinan, dan pemberian santunan bagi tenaga kesehatan, dan 

kemitraan pemerintah-swasta untuk perluasan tenaga kesehatan dan 

peningkatan sarana prasarana fasilitas kesehatan selama masa pandemi 

COVID-19. 
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ANALISIS  BEBAN KERJA DOKTER UMUM DI IGD RUMAH SAKIT  

PADA MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. David Rainer Irianto Hutajulu 

 

Latar Belakang 

Pada Januari 2020, WHO menyatakan bahwa terdapat wabah penyakit virus baru 

yang muncul di Hubei, China dimana hal tersebut menjadi masalah kesehatan darurat. 

dalam perkembangannya yang semakin meluas serta tingkat keparahan penyakit 

COVID-19 dalam dua bulan terakhir, pada 11 Maret 2020 WHO menyatakan COVID-

19 sebagai pandemi.
1
   

Pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa terhadap pelayanan 

kesehatan di dunia. Merupakan ujian terhadap sistem pelayanan kesehatan di dunia 

termasuk Indonesia. Kemampuan dalam merespons secara cepat dan tepat menjadi 

kunci agar kita dapat melaui krisis dengan baik, sehingga kebutuhan sumber daya 

manusia terutama dokter sangat diperlukan.
2
 

Banyak sumber daya yang dihabiskan dalam penanganan COVID-19 ini. Mulai 

dari pengeluaran biaya untuk APD dan peralatan penunjang, perekrutan tenaga 

kesehatan baru hingga  pembangunan ruangan baru dimana pemasukan dari pasien 

umum menurun.
3–5

 Sumber daya manusia merupakan bagian yang esensial dalam 

pelayanan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Kebutuhan terhadap sumber daya 

manusia terutama dokter umum sebagai lini depan dalam menghadapi pasien COVID-

19 meningkat karena dokter umum menjadi pelayanan kesehatan yang menerima pasien 

COVID-19 di Rumah sakit terutama di Instalasi Gawat Darurat.
6
  

Dokter Umum merupakan pekerjaan yang berada di baris depan dalam 

penanganan pandemi COVID-19 yang berhadapan langsung dengan COVID-19.
7
 

Tenaga medis yang bekerja di lini depan seperti dokter umum IGD sangat berisiko 

tinggi terpapar, dimana mereka sering sekali terpapar dengan  pasien dengan viral load 

yang tinggi saat memberikan pelayanan kesehatan. Dimana mereka 3 kali lebih berisiko 

untuk terkena infeksi.
8
 Bahkan menurut Nguyen et.al tenaga medis yang bekerja di lini 

depan tetap berisiko tinggi untuk terinfeksi walaupun dengan APD yang baik.
9
 

CHAPTER 2 
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Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kalimantan Barat per 25 November 2020, 

terdapat 2312 kasus konfirmasi di Kalimantan Barat.
10

 Menurut data dari tim Mitigasi 

IDI per 26 September 2020, kematian dokter di seluruh Indonesia mencapai angka 123 

jiwa, dimana 65 di antara nya merupakan dokter umum yang bekerja di baris depan 

dalam penanganan COVID-19 ini.
11

 Dari angka kematian di atas, hal tersebut 

merupakan masalah serius yang menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap Dokter 

umum yang bekerja aktif menangani COVID-19, dimana pemerintah belum melindungi 

Dokter umum secara baik. Sering kali para Dokter umum mendapat masalah dan harus 

berhadapan dengan pihak berwajib serta atasan karena mengangkat isu keselamatan, 

bahkan dalam beberapa kasus menjadi sasaran kekerasan dan stigma buruk dari 

masyarakat.
12

 

Dalam masa Pandemi COVID-19 ini, beban kerja  dokter umum IGD meningkat 

yaitu ditandai dengan peningkatan beban mental dimana beban pikiran dari bekerja 

dengan risiko infeksi tinggi yang dapat menyebabkan kematian, beban fisik yang 

meningkat karena peningkatan jam kerja yang jauh dari jam kerja biasanya, performa 

yang menurun dari dokter umum dalam mengatasi pasien dimana tinggi nya angka 

kematian pasien pasien di Indonesia.
13–15

 

Kekurangan dokter umum ini berdampak langsung pada pelayanan kesahatan di 

IGD Rumah Sakit karena dengan jumlah pasien yang meningkat, tenaga dokter umum 

untuk melayani pasien tidak seimbang sehingga, kecepatan dalam penanganan semakin 

melambat, risiko kesalahan dalam penanganan dan tatalaksana pasien dapat meningkat 

karena dokter umum yang bertugas menangani banyak sekali pasien dalam waktu yang 

sama di lain sisi risiko kecelakaan kerja dokter umum itu sendiri maka dari itu dapat 

meningkatkan beban kerja dokter umum. 

 

Rumusan Masalah 

Dokter umum sebagai salah satu garda depan dalam penanganan pandemi 

COVID-19 memiliki beban kerja yang berat dalam melaksanakan tugasnya sehingga hal 

tersebut dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas dari dokter umum di IGD 

Rumah Sakit.
16

 Oleh karena ini dibutuhkan kerja sama tim lintas sektor terutama dari 

pemerintah dan manajemen rumah sakit dalam mengatasi masalah Pandemi COVID-19 

ini yang dapat berdampak secara langsung dalam mengurangi beban kerja dari Dokter 

umum IGD.
17,18
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Dalam masa Pandemi COVID-19 ini, beban kerja dokter umum IGD meningkat 

yaitu ditandai dengan peningkatan beban mental dimana bekerja dengan risiko infeksi 

tinggi yang dapat menyebabkan kematian, beban fisik yang meningkat karena 

peningkatan jam kerja yang jauh dari jam kerja biasanya, performa yang menurun dari 

dokter umum dalam mengatasi pasien dimana tinggi nya angka kematian pasien pasien 

di Indonesia
13,14,19

, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti masalah yaitu 

“Analisis beban kerja dokter umum di IGD rumah sakit pada masa pandemi COVID-

19”, untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi beban kerja dokter umum di 

IGD rumah sakit, dan bagaimana potensi solusi serta pihak mana saja yang terkait 

sebagai pemangku kebijakan dalam masalah peningkatan beban kerja dokter umum di 

IGD rumah sakit?  

 

Problem Tree 

 

Gambar 11. Problem Tree  



168 

 

 

Penjelasan Problem Tree 

Salah satu metode pengukuran beban kerja, dapat menggunakan NASA-TLX 

(NASA Task Load Index). Metode NASA-TLX adalah skala multi-dimensi yang 

diciptakan untuk mengetahui perkiraan beban kerja dari satu atau lebih banyak orang 

saat mereka melakukan tugas atau setelahnya. NASA-TLX terdiri dari enam subskala 

yang mewakili kelompok variabel independen: mental demand, physical demand, 

temporal demand, effort dan frustration.
20

 

Semakin tingginya kasus COVID-19 yang ditandai dengan meningkatnya kurva 

kasus COVID setiap hari nya dan dikarenakan gampangnya penularan virus Sars Cov-2 

melalui droplets dan airborne dan hal ini dan diikuti dengan ketidakpatuhan masyarakat 

dalam penerapan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan  dan 

memakai masker  membuat penanganan Pandemi COVID-19 ini semakin berat.  

Peraturan serta kebijakan pemerintah untuk penanganan COVID-19 yang tidak 

dibarengi kepatuhan masyarakat menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 sehingga 

angka morbiditas dan mortalitas juga meningkat. Hal ini berdampak langsung pada 

peningkatan beban kerja dokter umum di IGD karena sering kali pasien datang dengan 

kondisi gejala berat dan atau dengan penyakit penyerta seperti Hipertensi, Diabetes 

Melitus, Penyakti Jantung serta penyakit sistemik lainnya yang memperberat kondisi 

pasien tersebut. Jadi, Dokter umum bukan hanya menangani COVID-19 nya saja tetapi 

harus menangani penyakit penyertanya yang sering juga dalam kondisi berat seperti 

pasien COVID-19 dengan Ketoacidosis karena Riwayat Diabetes Melitus atau pasien 

COVID-19 dengan Serangan Jantung karena riwayat Penyakit Jantung sebelumnya. 

Dengan melakukan intervensi di salah satu bagian dari segitiga Epidemiologi  

yaitu environment yaitu memperketat penegakan 3M (Memakai masker, Menjaga jarak 

dan Mencuci tangan) di masyarakat dapat membantu beban kerja dokter umum secara 

tidak langsung karena dengan melaksanakan 3M, diharapkan dapat memutus rantai 

penyebaran COVID-19 sehingga peningkatan angka kasus COVID-19 yang datang ke 

IGD rumah sakit  dapat menurun, lalu kontrol penyakit komorbid dan melakukan jaga 

jarak pada populasi yang berisiko juga dapat mengurangi angka kejadian COVID-19 

yang datang dalam kondisi kritis. 

Saat ini, program penanggulangan COVID-19 melalui pembuatan Vaksin sedang 

diusahakan oleh Pemerintah dimana hal tersebut dapat mengintervensi faktor agent 
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dalam segitiga epidemiologi di atas. Pemberian Vaksin diharapkan menjadi salah satu 

solusi terhadap Pandemi COVID-19 ini dimana seluruh dunia sedang berlomba untuk 

menciptakan Vaksinnya. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Dalam penanganan Pandemi COVID-19, menggunakan pendekatan Pentahelix 

yang melibatkan unsur Pemerintah dan non Pemerintah diharapkan dapat memberikan 

percepatan dalam penanganan Pandemi yang secara langsung dapat mengurangi faktor 

yang mempengaruhi beban kerja dokter umum di IGD. 

Pemerintah 

Pemerintah dalam menghadapi COVID-19 hingga mengurangi beban kerja dokter 

umum mempunyai peran yang esensial. Pemerintah sudah menerbitkan protokol-

protokol yang harus dipatuhi oleh semua elemen masyrakat yang bertujuan untuk 

membuat lingkungan masyarakat yang aman dan dapat terhindar dari COVID-19 dan 

melalui protokol-protokol tersebut diharapkan angka morbiditas dan mortalitas 

masyarakat dapat menurun. Pemerintah juga sudah memulai program pembuatan 

Vaksin COVID-19 yang bekerjasama dengan akademisi untuk memberikan 

perlindungan pada masyarakatnya. 

Masyarakat 

Peran masyarakat mempunyai efek langsung kepada penanganan COVID-19 

hingga penurunan beban kerja dokter umum. Dengan menerapkan protokol kesehatan 

yaitu 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak) di level individual 

diharapkan dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas, terutama pada populasi 

yang mempunyai komorbid yang kemungkinan dapat menunjukkan gejala berat jika 

terinfeksi COVID-19. 

Media 

Media baik itu cetak, online, televisi, dan radio sebagai jalur penyampaian 

informasi kepada masyarakat dapat mempunyai dampak yang signifikan kepada 

masyarakat karena protokol yang diterbitkan oleh pemerintah disebarkan ke masyarakat 

melalui semua bentuk media. Pentingnya dukungan media juga dalam bentuk 

pencegahan penyebaran informasi informasi palsu yang dapat menyesatkan masyarakat. 
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Akademisi 

Dukungan akademisi dalam penanganan COVID-19 dapat berupa melakukan 

riset-riset terkait percepatan penanganan COVID-19, bekerja sama dengan Pemerintah 

dalam mencari potensi solusi, hingga bekerjasama dengan Pemerintah untuk 

menciptakan Vaksin yang dapat digunakan masyarakat.  

Swasta 

Pandemi COVID-19 ini mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap 

keberlangsungan usaha, tetapi pihak swasta juga dapat memberikan dampak dalam 

percepatan penanganan COVID-19 dengan bekerjasama dengan pihak Pemerintah 

dalam hal dukungan pendanaan, peminjaman aset kepada pemerintah sehingga dapat 

mendukung pemerintah dalam penanganan COVID-19 sehingga dapat menurunkan 

angka mortalitas dan morbiditas yang berujung pada penurunan beban kerja dari dokter 

umum. 

Penegakkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam lingkungan kerja merupakan langkah 

konkrit dalam penanganan COVID-19 di tempat kerja terutama di Rumah Sakit. Hal ini 

juga menjadi penguatan perlindungan tenaga kesehatan dalam menghadapi COVID-19 

dimana dalam implementasi Adapatasi Kebiasaan Baru di Rumah Sakit adalah dengan 

potensi solusi sebagai berikut:  

 

Tabel 10. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

No Rumusan Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

1 Beban Fisik: 

 Jam Kerja berlebihan 

 Jumlah Dokter 

Sedikit 

 Kurang perencanaan 

awal jumlah dokter 

 Terpapar virus 

 Menangani banyak 

pasien kritis 

 Jumlah Pasien 

meningkat 

1. Membuka penerimaan 

dokter umum, jalur 

relawan disertai 

dengan reward berupa 

surat rekomendasi agar 

menarik dokter umum 

untuk bergabung 

2. Melakukan analisis 

terhadap berapa 

kebutuhan dokter 

umum 

1 Pemerintah Pusat dan 

Daerah 

2 Dinas Kesehatan 

3 Manajemen rumah 

sakit 

4 Masyarakat 
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3. Penegakkan PPI yang 

baik 

4. Menyediakan APD 

yang standar dan 

lengkap 

5. Memberlakukan AKB 

dengan baik 

6. Melakukan analisis 

beban kerja pegawai, 

untuk menentu 

7. Pembatasan jam 

pelayanan 

8. Melakukan pembagian 

zoning COVID-19 dan 

zona non COVID-19 

2 Tekanan Mental: 

1. Beban pikiran risiko 

terinfeksi bekerja di 

IGD serta membawa 

ke keluarga 

1. Memberikan konseling  Manajemen Rumah Sakit 

3 Performa menurun. 

1. Kematian 

pasien rawatan 

meningkat 

1. Koordinasi pelaynaan 

dengan manajemen 

dan dokter spesialis 

untuk tatalaksana yang 

lebih baik 

2. Menyediakan 

pemeriksaan 

penunjang dan 

kelengkapan alat untuk 

tatalaksana pasien 

3. Mengadakan webinar 

untuk meningkatkan 

1. Pemerintah Pusat dan 

Daerah 

2. Dinas Kesehatan 

3. Manajemen rumah sakit 
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keilmuan serta 

melaksanakan 

pelatihan 

4. Peningkatan tempat 

tidur rawat inap 

 

4 Tekanan Temporal 

(tuntutan untuk lebih 

cepat) 

1. Menyediakan 

pemeriksaan 

penunjang serta alat 

untuk tatalaksana yang 

lebih baik 

2. Memberikan 

penyuluhan dan 

informasi kepada 

keluarga agar dapat 

lebih memahami 

penyakit yang tidak 

dapat ditangani secara 

cepat 

1. Pemerintah Pusat dan 

Daerah 

2. Manajemen Rumah Sakit 

3. Media 

 

5 Peningkatan Upaya Melakukan rotasi serta 

memberikan konseling 

Manajemen rumah sakit 

6 Frustasi 1. Memberikan insentif 

kepada tenaga medis 

2. Memberikan rotasi 

kerja dalam rangka 

untuk isolasi mandiri 

mengurangi paparan 

serta menghindari 

burnout 

Manajemen rumah sakit 

Pemerintah  
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Kesimpulan 

Menurunkan beban kerja dokter IGD harus diupayakan demi perlindungan dokter 

umum yang ditujukan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat tetap berjalan 

dengan baik. 

Pendekatan Pentahelix diharapkan dapat mempercepat penanganan COVID-19 

karena semua aspek terlibat dalam penangana Pandemi COVID-19 sehingga 

penanganan dapat berjalan secara menyeluruh sehingga hal tersebut dapat mengurangi 

beban kerja dokter umum IGD. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Menggandeng aspek pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media 

untuk bekerja sama dalam hal edukasi, kerja sama sumber daya hingga 

menyaring informasi hoax. 

2. Melakukan advokasi kepada pihak pemerintah untuk memperketat penerapan 

protokol kesehatan 

3. Memastikan dokter umum mendapat insentif sesuai dengan jumlah jam kerja 

dan jumlah kunjungan pasien IGD. 

4. Bekerja sama dengan manajemen rumah sakit untuk mengevaluasi beban 

kerja serta kesehatan mental dokter umum untuk meningkatkan performa 

sehingga dapat mengedepankan keselamatan pasien. 
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ANALISIS BEBAN KERJA DOKTER DAN PERAWAT 

DI RS MITRA HUSADA PRINGSEWU PADA MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Hilda Rizckya Badruddin, SpOG, B.Med,Sc 

 

Latar Belakang 

Pada awal tahun 2020 pandemi COVID-19 melanda dunia yang menyebabkan 

krisis di berbagai sektor. Termasuk di Indonesia, sejak ditemukan kasus COVID-19 

pertama di bulan Maret 2020, pertambahan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus 

meningkat dan cenderung belum terkendali. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia pada tanggal 25 November 2020, jumlah kasus COVID-19 di 

Indonesia sudah mencapai 511.836 kasus, dimana kasus suspek mencapai 65.438 kasus 

dengan korban meninggal dunia sudah berada di angka 16.225 jiwa.
1
 Sedangkan di 

Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melaporkan hingga tanggal 25 

November 2020 jumlah kasus COVID-19 berada di angka 3.333 kasus, dengan angka 

kematian 161 jiwa
. 2

 

Mata rantai/ proses pencegahan (5 levels of prevention) penyebaran penyakit 

merupakan tonggak utama dalam pengendalian jumlah penyebaran kasus COVID-19. 

Salah satu metode pencegahan yang dapat dilakukan adalah pelacakan kasus (tracing) 

yang masif di masyarakat sehingga dapat segera dilakukan pemisahan/ isolasi pada 

temuan kasus positif. Namun saat ini pelacakan kasus COVID-19 di daerah-daerah 

masih sangat jauh dari capaian yang diharapkan oleh WHO salah satunya di Lampung. 

Melihat dari data Kementerian Kesehatan RI hingga minggu pertama November 2020, 

pemeriksaan PCR di Provinsi Lampung untuk pemeriksaan COVID-19 masih rendah.
1
 

Jumlah pemeriksaan spesimen PCR di Provinsi Lampung sejak tanggal 26 Mei hingga 

tanggal 4 November 2020 berada di angka 12.782 pemeriksaan, masih sangat jauh 

tertinggal dengan jumlah pemeriksaan di pulau Jawa terutama DKI Jakarta yang sudah 

mencapai 757.133 pemeriksaan.
1 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Provinsi Lampung saat ini 

kemampuan diagnostik untuk pasien COVID 19 masih sangat rendah, pemeriksaan 

masih tersentralisasi di beberapa kota saja dan hanya dilakukan di instansi Pemerintah. 

Pemeriksaan PCR untuk COVID-19 secara mandiri masih belum diberikan izin untuk 
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dilakukan di fasilitas kesehatan swasta, sehingga untuk pemeriksaan mandiri masih 

harus di lakukan di luar Provinsi (terdekat Palembang dan Jakarta). 

Banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut, diantaranya kurangnya 

pemerataan fasilitas diagnostik PCR di daerah-daerah seperti masih kurangnya fasilitas 

pemeriksaan swab mandiri yang dapat dilakukan oleh siapapun termasuk orang tanpa 

gejala, dan juga masih minimnya ketersediaan alat diagnostik milik pemerintah yang 

didistribusikan di daerah, sedangkan jumlah sampel semakin hari semakin banyak 

sehingga menimbulkan antrian yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengetahui hasil pemeriksaan dari satu pasien.  

Berdasarkan data di atas, sangat dimungkinkan pertumbuhan kasus COVID-19 

akan meningkat pesat apabila jumlah pemeriksaan PCR COVID-19 di Provinsi 

Lampung ditingkatkan. Dampaknya akan sangat nyata dirasakan oleh fasilitas-fasilitas 

kesehatan dan tenaga kesehatan untuk menghadapi dan menangani kasus COVID-19 

yang meningkat dimana jumlah rumah sakit dan tenaga kesehatan belum sebanyak di 

pulau Jawa. Peningkatan jumlah pasien akan meningkatkan beban pelayanan di RS 

temasuk juga peningkatan beban kerja terhadap tenaga Kesehatan di RS. Peningkatan 

beban kerja tenaga kesehatan akan menyebabkan tenaga kesehatan kelelahan dan 

tingginya risiko tertular COVID-19 yang dapat berdampak menurunnya jumlah tenaga 

Kesehatan akibat keharusan untuk isolasi atau meninggal karena COVID-19.  

Menilik data dari Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), 

Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI) 

menyebutkan bahwa per tanggal 29 September 2020, terdapat 127 dokter, 9 dokter gigi 

dan 92 perawat telah meninggal dunia.
3
 Kasus kematian tenaga kesehatan didominasi 

dari DKI Jakarta, dan Jawa Timur, sesuai dengan peningkatan jumlah kasus COVID-19 

yang sangat tinggi di kedua daerah tersebut. Tidak menutup kemungkinan apabila 

peningkatan kasus COVID-19 meningkat pesat di Provinsi Lampung akan 

mengakibatkan banyaknya tenaga kesehatan menjadi korban hingga meninggal.  

Termasuk juga di RS Mitra Husada Pringsewu Lampung, merupakan salah satu 

RS yang ditunjuk sebagai RS rujukan COVID-19 di Provinsi Lampung, namun karena 

berbagai kendala tatalaksana dan pencegahan COVID-19 di RS Mitra Husada 

Pringsewu belum optimal. Banyak faktor yang menjadi kendala tatalaksana dan 

pencegahan COVID-19 di RS Mitra Husada belum terlaksana secara optimal, baik 
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permasalahan dari sisi internal ataupun hambatan dari pihak eksternal. Hal tersebut juga 

dapat berdampak terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit.  

Saat ini dokter dan perawat sangat memiliki peranan penting dalam pelaksanaan 

pelayanan terhadap pasien di RS. Di masa pandemi COVID-19 ini dimana pelayanan 

langsung ke pasien memerlukan penggunaan APD dengan sistem levelling membuat 

ruang gerak tenaga kesehatan menjadi kurang leluasa dan menambah beban pada nakes 

saat bekerja. Jumlah pasien COVID-19 yang meningkat yang datang ke rumah sakit 

membutuhkan nakes untuk menggunakan APD minimal Level 2 atau 3 dalam 

melakukan pelayanan agar mencegah penularan. Hal tersebut memungkinkan untuk 

menyebabkan nakes menjadi lebih mudah lelah. Risiko penularan terhadap nakes juga 

menjadi sangat tinggi. Seperti kita ketahui bahwa dokter dan perawat merupakan 

tonggak utama dalam menjalankan pelayanan di RS, sehingga perlu dilakukan analisis 

beban kerja dokter dan perawat di RS Mitra Husada pada masa Pandemi COVID 19. 

 

Rumusan Masalah 

Pondasi penting dalam mengontrol angka pertambahan penyakit menular di 

komunitas berdasarkan ilmu kesehatan masyarakat adalah dengan triad epidemiologi.
4,5

 

Triad epidemiologi memberikan gambaran hubungan antara Agent, Host, dan 

Environment dalam pengendalian penyakit infeksi menular. Agent menunjukkan 

patogen infeksius (virus, bakteri, parasit, dan sebagainya), dimana agent merupakan 

penyebab munculnya penyakit infeksius di komunitas. Pengendalian agent bertujuan 

untuk mengurangi risiko penyebaran patogen infeksius di komunitas, dengan cara 

meningkatkan sanitasi dan disinfeksi. Host merujuk pada manusia atau populasi yang 

dapat tertular penyakit. Perilaku, budaya kesehatan, dan tingkat edukasi  setiap orang 

menentukan seberapa rentan Host untuk tertular dan bagaimana pengendalian budaya, 

pendidikan dan perilaku di masyarakat dapat meningkatan ketahanan populasi terhadap 

pathogen infeksius (Agent). Selanjutnya environment mengacu pada faktor-faktor 

ekstrinsik yang dapat mempengaruhi peluang penularan agent terhadap host.
 4,5

 

Bagaimana pengendalian terhadap lingkungan seperti edukasi, social distancing, tracing 

dan isolasi dapat menekan laju pertumbuhan penularan penyakit menular di masyarakat. 

Sehingga pada masa saat ini untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di masyarakat 
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penerapan kontrol triad epidemiologi merupakan masalah pokok yang penting untuk 

dianalisis dan di cari solusi permasalahannya.  

Pada tulisan ini, akan dibahas lebih dalam untuk triad epidemiologi COVID-19 

mengenai pengendalian environment terhadap host. Secara spesifik akan menilai faktor-

faktor ekstinsik baik dari dalam atau luar lingkungan kerja rumah sakit terhadap tenaga 

kesehatan yaitu dokter dan perawat yang bekerja di rumah sakit dan melakukan 

penanganan terhadap pasien COVID-19.   

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diuraikan bahwa masalah 

peningkatan kasus COVID-19 di Provinsi Lampung akan berdampak secara signifikan 

untuk pelayanan di RS dan ketersediaan tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan 

yaitu dokter dan perawat. Kemudian kendala yang muncul akibat lonjakan kasus 

COVID-19 baik dari masalah di luar ataupun di dalam rumah sakit menyebabkan 

permasalahan terhadap peningkatan beban pelayanan di rumah sakit yang juga 

berdampak pada tenaga kesehatan. Sehingga penulis merumuskan masalah yang akan 

dijabarkan pada makalah ini “Bagaimana hubungan antara peningkatan kasus COVID-

19 dengan peningkatan beban kerja dokter dan perawat di rumah sakit di masa pandemi 

COVID-19 dan bagaimana dampaknya terhadap rumah sakit itu sendiri, masyarakat dan 

negara?” 
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Problem Tree 

 

 

 

Gambar 12. Problem Tree 

Penjelasan Problem Tree 

Pertambahan kasus COVID-19 di Provinsi Lampung yang semakin meningkat 

merupakan sebab utama munculnya permasalahan-permasalahan di rumah sakit.
2
 Dan 

kecenderungan kasus yang semakin meningkat dapat disebabkan karena rendahnya 

pemeriksaan (testing PCR) dan tracing terhadap masyarakat di Provinsi Lampung. 
1,2

 

Hal tersebut dapat berdampak pada munculnya klaster-klaster baru di masyarakat dan 

dapat berdampak pada meningkatnya risiko penularan terhadap dokter dan perawat baik 

di lingkungan rumah sakit ataupun di lingkungan keluarganya. Berdasarkan hasil 

surveillance Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, disampaikan oleh Kepala Dinas 

bahwa penularan kasus COVID-19 melalui klaster keluarga sudah mulai ditemukan di 

Provinsi Lampung.
6
 Klaster keluarga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kasus 

positif COVID-19 di suatu negara, hal tersebut di dukung dengan salah satu laporan 

kasus  di China dan penelitian di Indonesia oleh Sudarsono yang menyatakan bahwa 

pada klaster keluarga sangat berpotensi untuk penularan COVID-19 dengan manifestasi 

klinis yang berbeda dari kasus positif tidak bergejala hingga bergejala yang muncul 

dalam masa inkubasi 5-14 hari.
7,8

 Dengan demikian tidak menutup kemungkinan 
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klaster-klaster keluarga akan bermunculan untuk tenaga kesehatan di RS termasuk di 

RS Mitra Husada. Sehingga sangat mungkin jumlah dokter dan perawat berkurang di 

RS Mitra Husada karena perlu di lakukan isolasi yang berakhibat peningkatan beban 

kerja bagi dokter dan perawat lainnya yang harus mengambil alih pekerjaan tenaga 

kesehatan yang di isolasi.  

Peningkatan kasus COVID-19 di Provinsi Lampung berkesesuaian dengan 

peningkatan kasus COVID-19 di rumah sakit-rumah sakit. Termasuk di RS Mitra 

Husada Pringsewu, berdasarkan data primer di RS jumlah kasus suspek dan konfirmasi 

COVID-19 semakin meningkat setiap bulannya, dimana kapasitas isolasi rumah sakit 

tidak memadai dan rujukan kasus suspek dan konfirmasi COVID-19 meningkat.
9
 

Berdasarkan data di RS Mitra Husada dari data pasien suspek COVID-19 di IGD 1 

orang meninggal dalam proses rujukan ke RS lain karena isolasi di RS penuh, kemudian 

2 dari 3 pasien suspek COVID-19 yang pada akhirnya mengajukan pulang atas 

permintaan sendiri (APS) adalah karena menunggu proses rujukan dan tidak kunjung 

mendapatkan tempat di RS lain sehingga pada akhirnya meminta untuk pulang secara 

APS. Dari data yang dilampirkan akibat lonjakan kasus COVID-19 yang relatif tidak 

terkendali menyebabkan ruang perawatan isolasi penuh sehingga pasien suspek di IGD 

terjadi penumpukan dan dilakukan pemeriksaan di ruangan yang tidak standar. Kedua 

masalah tersebut menyebabkan beban kerja tenaga kesehatan terutama di IGD 

meningkat dan berisiko tinggi tertular COVID-19 akibat perawatan di ruang yang tidak 

standar.
9
 

Dalam menyikapi lonjakan kasus COVID-19, rumah sakit memerlukan upaya 

pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).
10

 Upaya 

pencegahan penyebaran dan kontrol infeksi COVID-19 dapat dilakukan dengan 

menerapkan kebijakan penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan 

sesuai rekomendasi.
10-12

 Mengacu pada Buku Panduan Rekomendasi Standar 

Penggunaan APD untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia yang diterbitkan oleh 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada bulan Maret 2020, RS 

direkomendasikan untuk menentukan zonasi area pelayanan serta mengelompokkan staf 

berdasaran jenis pekerjaannya di RS kemudian mengatur penggunaan APD berdasarkan 

tingkat perlindungan dari risiko tempat bekerja dan jenis pekerjaannya.
13

 Penggunaan 

APD berdasarkan levelling atau tingkat perlindungan dapat mempengaruhi ruang gerak 
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dan kapasitas tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan, terutama untuk 

penggunaan APD tingkat perlindungan 3 yaitu menggunakan masker N95, baju 

coverall, boots, pelindung mata/ faceshield, sarung tangan, dan apron.
11,13

  Beban kerja 

tenaga kesehatan meningkat dengan dilakukannya pelayanan dengan APD terutama 

level 3.  

Dari ketiga permasalahan diatas yaitu keterbatasan SDM, keterbatasan sarana, dan 

penerapan manajemen risiko RS yang belum optimal, dan kebijakan K3 dan PPI untuk 

penggunaan APD berdasarkan tingkat perlindungan berdampak pada masalah 

peningkatan beban kerja dokter dan perawat di RS di masa pandemi COVID-19 ini. 

Sebagai akibat dari masalah tersebut kemudian dapat berdampak pada rumah sakit itu 

sendiri, masyarakat sekitar dan negara.  

Bagi rumah sakit peningkatan beban kerja pada dokter dan perawat akan sangat 

mempengaruhi kinerja pelayanan di RS. Tenaga kesehatan akan sangat berisiko 

kelelahan akibat bekerja overload, semakin banyak tenaga kesehatan yang sakit baik 

karena COVID-19 ataupun tidak, sehingga semakin sedikitnya ketersediaan tenaga 

kesehatan di RS untuk melakukan pelayanan.
14

 Dampaknya mutu layanan dapat 

menurun, menurunkan patient safety hingga dapat menyebabkan RS ditutup baik 

sementara waktu ataupun untuk selamanya apabila RS mengalami kebangkrutan. 

Selanjutnya bagi masyarakat, dengan menurunnya jumlah dokter dan perawat 

yang menjadi garda terdepan untuk melakukan pelayanan pasien dapat menyebabkan 

menurunnya kapasitas RS dalam melakukan pelayanan terhadap pasien. Sebagai 

akibatnya, pelayanan pasien dapat tertunda, dan memungkinan peningkatan kasus 

morbiditas dan mortalitas di masyarakat. Untuk permasalahan COVID-19 itu sendiri 

akan semakin tidak terkendali di masyarakat apabila pemenuhan pelayanan untuk 

COVID-19 tidak dapat terlaksana dengan baik.
12

 

Untuk negara apabila satu RS ditutup, maka dapat menyebabkan hilangnya 1 

fasilitas pelayanan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Sebagai akibatnya pada 

suatu daerah yang kehilangan 1 tempat pelayanan akan menyebabkan peningkatan 

komplikasi penyakit, risiko cedera yang memberat, dan penyebaran kasus infeksi di 

masyarakat termasuk COVID-19 yang semakin meningkat. Sehingga dampaknya akan 

berakibat kepada sektor-sektor lain di luar kesehatan seperti perekonomian 

(meningkatkan pengangguran).
15
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Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Dalam upaya mengendalikan masalah agar tidak semakin luas, maka diperlukan 

pengkajian dan analisis dari masalah-masalah yang ada kemudian dilakukan 

brainstorming terkait pilihan-pilihan potensi solusi yang dapat dilakukan untuk 

memecahkan masalah-masalah tersebut. 

Perencanaan pelaksanaan solusi dari pemasalahan membutuhkan keterlibatan 

pemangku kepentingan terkait (stakeholder). Perlu diperhatikan dan identifikasi nilai di 

masyarakat terkait inisiatif solusi yang direncanakan. Dan juga perlu memanfaatkan 

sejumlah besar informasi dan pengetahuan yang dimiliki stakeholder untuk menemukan 

solusi yang bisa diterapkan, efisien dan berkelanjutan.
16

  

Analisis stakeholder adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis pemangku 

kepentingan, dan merencanakan partisipasi mereka. Terdapat sejumlah besar 

metodologi tentang analisis stakeholder dengan kompleksitas yang luas. Beberapa 

metodologi yang dapat diterapkan:  

(1) Identifikasi stakeholder 

(2) Menilai pengaruh stakeholder 

(3) Menilai seberapa penting stakeholder 

(4) Menetapkan rencana strategi pemangku kepentingan.  

Dengan melakukan identifikasi stakeholder, analisis kepentingan dan 

pengaruhnya, maka rencana strategi solusi dapat dikembangkan. Rencana strategi 

stakeholder bertujuan untuk menyusun temuan dari langkah-langkah sebelumnya 

melalui pengembangan matriks partisipasi pemangku kepentingan. Struktur ini 

membantu untuk mengetahui tentang peran dan karakteristik pemangku kepentingan, 

serta bagaimana dan kapan waktu yang tepat untuk melibatkan mereka. Tujuan dari 

rencana strategi pemangku kepentingan adalah untuk menghindari kegagalan proyek 

dan menggunakan kapasitas mereka untuk memberikan kontribusi seefektif mungkin.
16

 

Untuk analisis permasalahan pada problem tree yang telah digambarkan diatas, 

maka disusun rancangan potensi solusi dan penetapan stakeholder terkait yang dapat 

memberikan kontribusi yang baik pada Tabel 11.  
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Tabel 11. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Analisis Sebab Potensi Solusi Stakeholder 

1 Hambatan Eksternal :  

a. Jumlah Tracing 

yang masih kurang 

di masyarakat 

sehingga sangat 

memungkinkan 

munculnya kluster-

kluster di 

masyarakat yang 

meningkatkan 

risiko transmisi 

b. Hambatan dari 

dinas Kesehatan 

untuk 

penyelenggaraan 

PCR Mandiri 

 

a. RS berkolaborasi dengan 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten untuk terus 

melakukan sosialisasi 

protokol Kesehatan dan 

edukasi terkait penyakit 

COVID – 19 ke masyarakat 

sekitar 

 

b. Melakukan evaluasi dan 

monitoring pelayanan 

COVID-19 di RS dan 

melakukan rapat/ 

pertemuan dengan dinas 

terkait hasil monitoring dan 

kendala yang terjadi di RS 

dan memberikan masukan 

kepada dinas terkait jumlah 

tracing yang masih sangat 

kurang. 

 

c. Pengajuan surat kepada 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten untuk perizinan 

pengadaan alat PCR di RS. 

Dinas Kesehatan 

Kabupaten, Direksi, 

Tim Satgas COVID 

Rumah Sakit 
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2 Jumlah Dokter dan Perawat 

di RS Berkurang 

a. Akibat tertular 

COVID dan harus 

isolasi hingga risiko 

meninggal  

b. Kelelahan dan Sakit 

akibat lonjakan 

jumlah pasien 

COVID-19 dan 

penggunaan APD 

level 3 dalam waktu 

lama. 

 

 

a. Direksi melakukan evaluasi 

kinerja Komite PPI RS 

dalam melakukan 

sosialisasi, edukasi, dan 

surveillance pelaksanaan 

pencegahan penularan 

COVID-19 di RS termasuk 

di kalangan staf 

 

b. Dilakukan Perhitungan 

beban kerja tenaga 

kesehatan di masa pandemi 

dan dibuatkan penyesuaian 

jumlah tenaga dan jam 

kerja berdasarkan 

perhitungan tersebut 

 

c. Pengecekan MCU berkala 

terhadap nakes dan menilai 

faktor risiko komorbid pada 

nakes  

 

d. Pembuatan kebijakan untuk 

nakes dengan komorbid dan 

berusia lanjut (usia diatas 

55 tahun) tidak menangani 

pasien COVID-19 

 

e. Pembuatan kebijakan 

skrining pemeriksaan rapid 

test/ swab bagi staf dengan 

riwayat bepergian ke luar 

Direksi, Komite PPI, 

Kepala Bidang 

Pelayanan Medis dan 

Keperawatan, Kepala 

Bidang SDM 
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kota, dan riwayat mengikuti 

penyelenggaraan kegiatan 

dengan jumlah massa besar 

(hajatan, pernikahan,dll) 

 

Kesimpulan 

Gambaran RS. Mitra Husada khususnya dan Rumah Sakit di Indonesia pada 

umumnya, menghadapi tantangan yang semakin berat  dan semakin kompleks serta 

penuh ketidakpastian dengan adanya Pandemi COVID-19. Mengharuskan semua 

elemen masyarakat dan seluruh sektor untuk beradaptasi dengan New Normal. 

Tantangan besar untuk mewujudkan penerapan New Normal di RS. Keterlambatan RS 

dalam beradaptasi akan berdampak besar untuk kelanjutan usaha perumahsakitan 

kedepannya.  

Penerapan kontrol triad epidemiologi untuk mengendalikan pandemi COVID-19 

di masyarakat merupakan masalah pokok yang penting untuk dianalisis dan dicari 

solusi permasalahannya. Salah satunya adalah dilakukan pengendalian terhadap tenaga 

kesehatan sebagai Agent dalam triad epidemiologi pencegahan penyebaran COVID-19. 

Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) untuk tenaga 

Kesehatan yang menjadi garda terdepan yaitu dokter dan perawat yang pelayanan 

terhadap pasien baik COVID-19 ataupun bukan COVID-19 sangat penting untuk 

dilakukan demi keberlangsungan pelayanan pasien di RS. Salah satunya adalah dengan 

menilai beban kerja dokter dan perawat di masa pandemi COVID-19 ini.  

 

Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan pemaparan analisis masalah, rencana solusi, dan penentuan 

stakeholder di atas, rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk realisasi 

kedepannya antara lain: 

1. Melakukan pertemuan Direksi RS dengan seluruh kepala bidang dan ketua 

komite di RS untuk menyamakan persepsi dan tujuan kedepannya untuk 

menetapkan strategi bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 di RS. 
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2. Direksi melakukan pertemuan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, untuk 

menyampaikan masalah dan dampak yang terjadi di RS sebagai akibat dari 

rendahnya jumlah testing dan tracing di Kabupaten Pringsewu.  

3. Direksi, Kepala Bidang, dan Ketua Komite-komite melakukan penyusunan 

bersama: 

a. Pedoman Pencegahan Penularan COVID-19 di RS 

b. Melakukan analisis manajemen risiko terkait COVID-19 di RS  

c. Merencanakan perbaikan sarana pelayanan COVID-19 di RS 

d. Menyusun perencanaan digitalisasi pelayanan dan inovasi pelayanan 

telemedicine 

e. Menyusun strategi, panduan, dan alur K3RS untuk penyakit COVID-

19 di RS bagi karyawan. 

4. Direksi, Kepala Bidang, dan Ketua Komite-komite Menetapkan Langkah-

langkah pelaksanaan perbaikan di RS. 

5. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh staf terkait perubahan kebijakan di 

RS di era New Normal.  

6. Komite K3RS, Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang 

Keperawatan dan Kepala Bidang SDM melakukan pencarian data dan 

pencatatan untuk dapat mengukur beban kerja dokter dan perawat di 

masing-masing instalasi pelayanan.  

7. Direksi memastikan insentif tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 

di RS berjalan dengan lancar untuk memotivasi staf dalam pelayanan 

8. Direksi memastikan tidak terjadi dispute klaim pasien COVID-19 di Rumah 

Sakit (klaim COVID-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

Kemenkes) agar rencana perbaikan sarana dan prasarana sesuai standar 

dapat segera direalisasikan. 
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ANALISIS HUBUNGAN MULTI FAKTOR PENINGKATAN KASUS COVID-19 

PADA TENAGA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19 

KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 

Oleh: 

dr. Marlina 

 

Latar Belakang 

Laporan pertama wabah kasus pneumonia pada manusia terjadi di Kota Wuhan, 

Cina pada akhir Desember 2019. Kasus pertama yang dirawat di rumah sakit pada 12 

Desember 2019 menunjukkan gejala demam, malaise, batuk kering dan dispnea, kasus 

ini didiagnosis sebagai pneumonia virus. WHO menetapkan COVID-19 sebagai 

pandemi pada 11 Maret 2020. Ini merupakan pandemi kelima pada dekade ini setelah 

flu Spanyol 1918 (H1N1), flu Asia 1957 (H2N2), flu Hong Kong 1968 (H3N2), dan flu 

Babi 2009 (H1N1). Virus corona secara resmi dinamai Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) oleh Komite Internasional Taksonomi Virus 

berdasarkan analisis filologetik. SARS-CoV-2 diyakini sebagai tumpahan spillover 

virus corona hewan dan kemudian mengadaptasi kemampuan penularan dari manusia ke 

manusia. Virus ini sangat menular, menyebar dengan cepat dan terus berkembang dalam 

populasi manusia.
 

Sejak publikasi Nature tahun 2004, ada empat penyakit baru yang berdampak 

pada puluhan juta orang di dunia bahkan jutaan orang meninggal yaitu pertama 

A(H1N1)PDM09 dengan total kasus terkonfirmasi 60.8 juta dan 17,798 kasus kematian, 

kedua H7N9 dengan Total kasus 1565 (CDC 2017), ketiga MERS-CoV dengan total 

kasus terkonfirmasi 2,494 juta dan 858 kasus kematian (CFR 34.4%), keempat  

COVID-19 tercatat pada 25 November 2020 total kasus terkonfirmasi sejumlah 

59.481.313 dan jumlah kematian sebanyak 1.404.542.
1 

Selain ini masih ada 33 penyakit 

baru yang mempunyai potensi terjadi di masa depan karena terkait dengan 

ketidakseimbangan alam, interaksi human-animal-environment sebagai bagian dari  

disruption of the balance.
2 

Perkembangan kasus di Indonesia per 25 November 2020 tercatat total kasus 

konfirmasi 511,836 kasus dengan penambahan kasus harian sejumlah 5.534 kasus, 

angka ini selama periode Maret sampai Nopember 2020 menunjukkan kecenderungan 

CHAPTER 2 
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meningkat. Kasus  aktif  sejumlah 65.804 kasus (12,9%  dari kasus terkonfirmasi) 

dengan selisih Indonesia terhadap dunia sekitar 15,3 %. Kasus  sembuh   sejumlah 

429.807  kasus (84,5%  dari kasus terkonfirmasi) dengan selisih Indonesia terhadap 

dunia sekitar 14,5%. Sementara kasus meninggal tercatat 16.225 kasus (3,2%  dari 

kasus terkonfirmasi) dengan selisih tehadap dunia 0,8%. Tugas yang berat bagi 

pemerintah Indonesia untuk bisa meningkatkan angka kesembuhan menjadi 100%  dan 

menurunkan kasus aktif di angka nol , serta menurunkan angka kematian menjadi zero 

mortalitas.
3 

Tidak jauh berbeda dengan kondisi Provinsi lain di Indoensia, Kalimantan Barat 

juga menjadi Provinsi terdampak COVID-19. Sebaran kasus di Provinsi Kalimantan 

Barat per tanggal 25 November 2020 sebagai berikut total kasus konfirmasi 2.247 

kasus.  Kasus   aktif  sejumlah 600 kasus (26,7%  dari kasus terkonfirmasi) lebih tinggi 

dari rata-rata nasional 12,9%. Sementara  kasus  sembuh   sejumlah 1.624  kasus 

(72,27%  dari kasus terkonfirmasi) lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 84.3%.  

Sementara kasus meninggal tercatat 23 kasus (1%  dari kasus terkonfirmasi) lebih 

rendah dari rata-rata nasional sebesar 3,2%.
4
 Kluster keluarga menurut Dinas 

kKesehatan Kalimantan Barat merupakan kluster terbanyak menempati posisi  48 % 

dari kluster yang terjadi di Kalbar.
5
 Dari studi internal Rumah Sakit Rujukan COVID-

19 Kalimantan Barat nonrandomized consecutive sampling data rekam medis pada 

periode Februari sampai Oktober 2020 didapatkan angka prevalensi pasien dengan 

konfirmasi COVID-19 sebesar 41,4% dari 776 responden dan  angka kematian 

mencapai 12,5% dengan nilai absolut  40 kasus.  

Kecenderungan sebaran  kasus dunia  sampai saat ini terus bertambah dan  belum 

menunjukkan penurunan  yang signifikan.  Hampir semua negara di dunia mengalami 

lonjakan kasus seiring dengan dibukanya mobilitas orang dan barang akibat tuntutan 

ekonomi. Saat ini hanya beberapa negara yang berhasil mempertahankan  angka kasus 

aktif dan angka mortalitas yang rendah diantaranya Singapura dan Selandia Baru
.1
 

Pandemi COVID-19 yang berkepanjangan  memberikan  dampak yang serius bagi 

tenaga kesehatan di seluruh dunia. Para tenaga kesehatan harus menanggung 

peningkatan beban kerja, stres psikologi  serta peningkatan risiko terinfeksi. Tenaga 

kesehatan sebagai frontliner memiliki risiko tiga kali lebih banyak untuk terinfeksi 

COVID-19 dibanding masyarakat pada umumnya.
6 
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Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Adib Khumaidi 

mengumumkan pembaruan data tenaga medis yang meninggal akibat COVID-19 dari 

Maret hingga 10 November 2020. Total 282 tenaga kesehatan yang meninggal dengan 

rincian tenaga medis yang meninggal terdiri dari 159 dokter,  9 dokter gigi, dan 114 

perawat. Para dokter yang wafat tersebut terdiri dari 84 dokter umum, empat di 

antaranya adalah guru besar, dan 73 dokter spesialis enam diantaranya guru besar serta 

dua dokter residen. Data dokter yang meninggal berasal dari 20 IDI wilayah di Provinsi 

dan 71 IDI cabang di Kota/ Kabupaten. Berdasarkan data Provinsi Jawa Timur menjadi 

yang terbanyak dengan 36 dokter yang meninggal,  diikuti DKI Jakarta 26 dokter, 

Sumatera Utara 24 dokter, Jawa Barat 12 dokter, Jawa Tengah 11 dokter, Sulawesi 

Selatan 7 dokter, Banten 6 dokter, Bali 5 dokter, Kalimantan Timur 5 dokter, DI Aceh 5 

dokter, Riau 4 dokter, dan Kalimantan Selatan 4 dokter, Sumatera Selatan 3 dokter, 

Kepulauan Riau 3 dokter, DI Yogyakarta 2 dokter, Nusa Tenggara Barat 2 dokter, 

Sulawesi Utara 2 dokter, kemudian masing-masing 1 dokter di Papua Barat, Sumatera 

Barat, Bengkulu, dan masih ada 1 dokter menunggu verifikasi.
7 

Menurut Ketum DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif 

Fadhillah, terdapat 85 perawat meninggal per 22 September. Mereka yang terinfeksi ada 

3.019, terbanyak di DKI Jakarta sejumlah 1.629 kasus, Jawa Timur sebanyak 884 kasus, 

Sulawesi Selatan 350 kasus, dan Bali 156 kasus.
8  

Tenaga kesehatan lainnya yang rawan 

tertular adalah bidan dimana per 21 September 2020 tercatat 2.291 bidan terinfeksi 

COVID-19 dengan 1.345 kasus sembuh dan 22 kasus meninggal dunia.
9 

Analisis Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selama pemberlakuan PSBB 

transisi Juni – September 2020 di Jakarta mendapatkan  rumah sakit sebagai klaster 

terbesar penularan virus SARS-CoV-2. Setidaknya ada 24.400 orang tertular dari 

interaksi di tempat ini ditambah klaster puskesmas 220 orang, jumlah total klaster 

fasilitas kesehatan mencapai 24.620.
10 

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Barat dr. Harisson pada Mei 2020 

mengatakan sebanyak empat puluh tenaga kesehatan terinfeksi virus corona. Menurut 

Harisson dari jumlah tersebut 8 orang berprofesi sebagai dokter spesialis, 6 orang dokter 

umum, 20 orang perawat, 3 orang petugas laboratorium, 1 perawat gigi, 1 apoteker dan 

1 fisioterapi.
11

 Angka ini meningkat pada September  2020 tercatat 20 tenaga kesehatan 

di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kalimantan Barat terkonfimasi COVID-19. Proses 
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penelusuran lebih lanjut pada Oktober 2020 tercatat lebih dari  seratus tenaga kesehatan 

terkonfirmasi dimana sebagian besar adalah orang tanpa gejala, sebagian kecil bergejala 

pneumonia dan memerlukan perawatan,  serta satu orang tenaga adminstrasi meninggal 

dengan status konfirmasi COVID-19. 

Ketua Satuan  Tugas COVID-19 IDI Prof dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM, 

menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi distribusi dokter di seluruh Indonesia dan 

mengevaluasi  jam kerja tenaga kesehatan yang selama ini 40 jam seminggu menjadi 

maksimal 35 jam seminggu. Beliau juga menyarankan lamanya paparan pada unit 

layanan COVID dapat dikurangi dengan menambah jumlah shift menjadi empat atau 

lima shift kerja perhari. 

 Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Direktur Jenderal WHO mengatakan pandemi 

COVID-19 telah mengingatkan kita semua tentang peran vital yang dimainkan petugas 

kesehatan untuk meringankan penderitaan dan menyelamatkan nyawa dan  

mengingatkan bahwa tidak ada negara, rumah sakit atau klinik yang dapat menjaga 

pasiennya tetap aman kecuali menjaga kesehatannya tetap aman.  Pandemi ini juga telah 

menyoroti sejauh mana melindungi petugas kesehatan adalah kunci untuk memastikan 

sistem kesehatan yang berfungsi dan masyarakat yang berfungsi.
12 

 

Rumusan Masalah  

Adanya peningkatan kasus tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19 di Rumah Sakit 

Rujukan COVID-19 Kalimantan Barat merupakan indikasi bagi institusi untuk 

mengevaluasi berbagai hal yang mungkin menjadi faktor risiko yang bisa dikoreksi. 

Dalam tulisan ini hal yang diangkat sebagai rumusan masalah adalah apa saja faktor-

faktor yang menjadi penyebab peningkatan kasus infeksi COVID-19 pada tenaga 

Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kalimantan Barat pada tahun 2020? 
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Problem Tree 

Gambar 13. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Sesuai dengan Teori Gordon tentang segitiga epidemiologi dimana terdapat tiga 

hal yang berperan dalam terbentuk suatu penyakit yaitu agent/ penjamu, host/ inang, 

dan environtment/ lingkungan. Sars-Cov-19 bukan satu satunya penentu terjadinya 

infeksi COVID-19 walaupun kita mengenal virus ini sebagai the great imitator dengan 

reproduction time yang tinggi. Penemuan vaksin membutuhkan waktu yang lama  

diperkirakan sekitar 2 tahunan. Modifikasi terhadap lingkungan dan host memberikan 

peluang penurunan angka kejadian infeksi COVID-19. Strategi dengan prinsip 3M yaitu 

menjaga jarak, memakai masker dan menghindari kerumunan dan konsep 3T  tracing, 

testing, and treatment. 

Sejalan dengan upaya modifikasi pada host, Teori klasik H. L. Bloom 1956 

menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan secara 

berturut-turut, yaitu: gaya hidup (lifestyle), lingkungan (sosial, ekonomi, politik, 

budaya), pelayanan kesehatan, dan faktor genetik (keturunan). Keempat determinan 

tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi status kesehatan.  Modifikasi pada gaya 

hidup berupa penggunaan APD, pembiasaan hand hygiene dan kebiasaan protokol 

kesehatan mempunyai peran terbesar untuk mencegah host terinfeksi COVID-19. 

Modifikasi pada level lingkungan  berupa pengaturan unit kerja, kontak erat, beban 

kerja, kepadatan ruangan dan PPI rumah sakit  juga mempunyai peran  besar dalam 

meningkatkan derajat kesehatan. Modifikasi pada level layanan kesehatan berupa 

pengaturan layanan screening terhadap risiko infeksi COVID-19. 

Persepsi  mempengaruhi individu untuk bersedia melakukan perubahan perilaku. 

Teori  Health Belief Model (HBM) memperkirakan perilaku sebagai hasil keyakinan/ 

kepercayaan yang merupakan persepsi individu terhadap : susceptibility to illness 

(kepercayaan tentang kerentanan terhadap penyakit), the severity of the illness 

(kepercayaan tentang keparahan penyakit), the cost involved in carrying out the 

behaviour (pengorbanan yang dikeluarkan untuk berubah perilakunya),  the benefits 

involved in carrying out the behaviour (persepsi tentang manfaat yang dirasakan jika 

berubah perilakunya) serta cues to action (isyarat terhadap tindakan) baik internal 

maupun eksternal. 

Beberapa determinan kebijakan yang terkait yaitu pertama UU No. 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 35 ayat 3 disebutkan bahwa pemberi kerja dalam 
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mempekerjakan tenaga kerja memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, 

keselamatan dan kesehatan mental maupun fisik tenaga kerja.  Kedua UU No. 1 Tahun 

1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3 ayat 1 huruf h: “Dengan peraturan 

perundangan ditetapkan syarat keselamatan kerja untuk mencegah dan mengendalikan 

timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik, psikis, keracunan, infeksi dan penularan. 

Ketiga  Surat Edaran (SE) Menaker No. M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan 

Pekerja Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus PHK Karena COVID-

19. Keempat   Kepmenkes No HK 01.07/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian COVID-19. Dimana pada  kasus klaster dipersyaratkan program-program 

antara lain :  melatih/ refreshment mengenai PPI dan pengelolaan pasien COVID-19, 

melaksanakan strategi PPI untuk mencegah penularan di layanan Kesehatan, 

penggunaan APD yang sesuai oleh petugas yang merawat pasien COVID-19,  

mempersiapkan lonjakan kebutuhan fasyankes, termasuk dukungan APD, ruang isolasi, 

rawat intensif dan alat bantu pernapasan di rumah sakit dan dukungan psikososial untuk 

tenaga kesehatan, mengadvokasi perawatan di rumah bagi kasus ringan atau jika sistem 

yankes melebihi kapasitas. 

Problem tree ini mengangkat masalah peningkatan kasus tenaga kesehatan yang 

terinfeksi COVID-19 di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kalimantan Barat. 

Pertimbangan mengangkat masalah ini adalah kerena nilai urgency nya terkait angka 

morbiditas dan mortalitas COVID-19 di kalangan tenaga kesehatan. Ketersediaaan 

tenaga kesehatan menjadi ujung tombak pertarungan melawan pandemi COVID-19 

yang diperkirakan akan  berlangsung minimal selama 2 tahun ke depan. Sebagai garda 

terakhir diperlukan rumah sakit yang memahami tata kelola klinis yang efektif dan 

efisien dalam penanganan kasus COVID-19. Evaluasi yang dilanjutkan dengan usaha 

perbaikan merupakan feedback positif bagi institusi  rumah sakit. 

Beberapa literatur di berbagai negara mencatat terjadinya peningkatan kasus 

tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19 di lingkungan fasyankes.
6,13 

Tenaga Kesehatan 

memiliki risiko tinggi untuk terinfeksi COVID-19  selama melakukan  perawatan pasien 

COVID-19. Penularan juga dapat terjadi di area non medis rumah sakit saat berbicara 

atau saat makan. Screening berkala COVID-19  dapat memungkinkan deteksi dini dan 

isolasi HCW yang terinfeksi.
14 

Berbagai literatur mengatakan sulit untuk menentukan 

apakah ini penularan murni dari pasien kepada tenaga kesehatan ataukah penularan dari 



198 

 

 

komunitas. Peningkatan kluster tenaga kesehatan memberi dampak pada peningkatan 

angka penularan di masyarakat salah satunya melalui jalur infeksi nosokomial. Ini tidak 

sesuai dengan  Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja 

rumah sakit, dalam pasal 11 dan 12 disebutkan bahwa salah satu standar K3RS adalah 

manajemen risiko rumah sakit, yang harus dilaksanakan oleh SDM rumah sakit, dengan 

tujuan meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan di rumah sakit sehingga tidak 

menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan SDM rumah sakit, 

pasien, pendamping pasien, dan pengunjung. 

Peningkatan kasus tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19 juga memberikan efek 

negatif bagi pendapatan rumah sakit melalui penurunan trust konsumen. Beberapa 

rumah sakit melakukan penutupan sementara karena berkurangnya tenaga kesehatan.
15  

Penyebab peningkatan tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19 adalah terbagi 

dalam 2 kategori.  Kelompok pertama terkait kelompok penularan di luar rumah sakit. 

Termasuk lingkungan sosial dan sarana publik dan transportasi publik. Angka RLI 

(Rasio Lacak Isolasi ) di Indonesia per tangal 9 Desember 2020 sebesar 1,62  

mengandung arti rendahnya jumlah contact tracing dimana untuk seorang pasien 

terkonfirmasi hanya dilakukan tracing terhadap dua orang sementara WHO 

memberikan standar RLI sebesar 30. Sebagai perbandingan data RLI Singapura sebesar 

70. Rendahnya RLI di Indonesia menunjukkan kurangnya upaya contact tracing di 

wilayah Indonesia sebagai bagian dari upaya pengendalian wabah. Tidak mudahnya 

akses PCR bagi semua lapisan masyarakat membuat sulit untuk memilah  mana 

kelompok masyarakat terinfeksi dan mana yang tidak terinfeksi. Faktor transmisi yang 

tinggi di masyarakat berkontribusi pada banyaknya tenaga kesehatan yang terinfeksi 

karena selama enam belas jam perhari tenaga kesehatan berada di masyarakat atau 

lingkungan rumah. Tenaga kesehatan yang menggunakan transportasi publik akan 

rentan mendapat penularan dari jalur ini. Tenaga kesehatan yang mempunyai budaya 

kekeluargaan yang tinggi juga akan rentan terinfeksi COVID-19 karena merasa tidak 

nyaman untuk tidak menghadiri acara pertemuan keluarga. Mulai bergeraknya sektor 

ekonomi akibat pandemi yang berkepanjangan akan meningkatkan mobilisasi orang dan 

barang yang meningkatkan risiko penularan di masyarakat. Proses pandemi yang 

panjang akan menjadi circle karena virus juga ternyata mengalami mutasi untuk 

mempertahankan eksistensinya.
16 
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Kelompok kedua adalah kelompok faktor yang tekait transmisi di dalam rumah 

sakit baik itu oleh pasien suspek, pasien konfirmasi ataupun antar sesama tenaga 

kesehatan. Sistem zonasi di dalam lingkungan rumah sakit juga mesti diperbaharui 

sesuai perkembangan layanan COVID-19 di rumah sakit tersebut. Para pekerja di rumah 

sakit harus mengetahui update zonasi ini terkait dengan APD yang harus dipergunakan 

di area tersebut. Tidak ter-updatenya sistem zonasi  menyebabkan risiko penularan yang 

meningkat.
17 

Karena memperkirakan suatu area sebagai zona hijau dan berperilaku lalai 

dengan membuka masker sementara seharusnya area tersebut merupakan zona merah.  

Tanpa screening berkala tidak akan bisa terpilah mana tenaga kesehatan terinfeksi 

dan mana yang tidak. Mengingat 50% kasus terinfeksi adalah orang tanpa gejala, 

sedangkan 35% hanya gejala ringan seperti flu, mialgia, dan diare yang kebanyakan 

dianggap sebagai sakit biasa di kalangan masyarakat. Dalam hal ini protokol skrining 

berupa swab PCR ataupun rapid test harus dilakukan. Semua tenaga kesehatan 

sebaiknya mendapatkan akses untuk melakukan swab PCR berkala. Jika PPI  suatu  

rumah sakit berjalan dengan baik maka swab hanya dilakukan paada tenaga kesehatan 

yang bergejala.
18

 Namun jika PPI belum dapat dilaksanakan dengan baik di suatu rumah 

sakit maka sebaiknya swab dilakukan pada semua tenaga kesehatan tanpa memandang 

simptomnya.
6 

Pada kondisi akses PCR sulit maka rapid antibody test dapat menjadi 

pilihan, tools  skrining lainnya dilakukan dengan penapisan gejala influenza like illness 

ataupun demam.
19 

Pengelolaan kesehatan kerja merupakan faktor yang harus diperbaiki untuk 

mengurangi transmisi kepada tenaga kesehatan.
20 

Penentuan penyakit akibat kerja pada 

dokter yang terkena COVID-19 akibat kerja diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan 

No. HK.01.07/Menkes/327/2020 tentang Penetapan COVID-19 Akibat Kerja sebagai 

Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik pada Pekerjaan Tertentu.
17 

Transmisi internal 

rumah sakit bisa juga didapatkan dari sesama tenaga kesehatan yang tertular namun 

tidak melakukan isolasi mandiri sesuai tuntunan gugus tugas COVID-19 karena tidak 

adanya fasilitas isolasi mandiri. Rumah sakit didukung Pemerintah Daerah sebaiknya 

menyediakan dan membuka jalur untuk terlaksananya hal ini.
21

 Untuk saat ini fasilitas 

isolasi rawat inap pasien COVID-19 diperuntukkan bagi pasien  yang terdiagnosa 

pneumonia ataupun dengan komorbid paru dan kardiovaskuler. Faktor pembiayaan 

menjadi pertimbangan seseorang tenaga kesehatan mau melakukan isolasi mandiri 
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karena mengeluarkan biaya sendiri sementara penghasilan berkurang. Penyediaan obat 

dan suplemen bagi tenaga kesehatan yang terinfeksi akan mempercepat kesembuhan 

tenaga kesehatan. Tidak terorganisirnya layanan obat ini akan berisiko pada lamanya 

kesembuhan dan beratnya infeksi.
 

Stres kerja menjadi faktor utama yang mempengaruhi burnout semua tenaga 

kesehatan (perawat, dokter, dan apoteker) merasa ketakutan dan kecemasan dikarenakan  

tidak memiliki informasi yang cukup untuk merawat pasien COVID-19 atau takut 

penularan terhadap keluarga tenaga kesehatan.
22 

Tingkat burnout yang tinggi (43% - 

48%) dialami oleh tenaga kesehatan di beberapa negara di dunia. Rasa bosan 

menghadapi pandemi yang panjang cenderung menyebabkan perilaku tidak tidak aman 

dalam kerangka PHBS. Penggunaan APD yang benar dan perilaku hidup bersih yang 

konsisten memerlukan disiplin yang tinggi. Beban kerja yang tinggi meningkatkan 

risiko burnout 1,32 kali. Membuat keputusan terkait hidup/ mati pasien (stres kerja 

tinggi) untuk menyebabkan burnout 1,16 kali. Tekanan waktu yang tinggi berisiko 

sebesar 1,57 kali untuk menyebabkan burnout. Kejadian burnout pada tenaga kesehatan 

di negara berkembang berisiko 2,32 kali sementara kejadian burnout pada tenaga 

kesehatan di negara maju 1,75 kali. APD yang adekuat dapat menjadi protektor terhadap 

burnout terhadap tenaga kesehatan sama halnya dengan dukungan sosial berupa 

dukungan mental.
23  

Tidak adekuatnya pengendalian teknik terhadap lingkungan rumah sakit akan 

memudahkan penularan di dalam rumah sakit. Pengaturan ruang yang bertekanan 

negatif menyebabkan udara di dalam ruangan tersebut tidak berpindah ke ruangan 

lainnya ketika pintu dibuka. Tekanan negatif bisa dilakukan dengan penyediaan 

hepafilter maupun exhaust fan. Untuk meja pemeriksaan di ruang poli sebaiknya 

diberikan barrier berupa kaca untuk menghindari droplet ketika terjadi percakapan 

antara dokter dan pasien. Fungsi barrier ini bisa diganti oleh face shield atau goggle 

namun seringkali pemakaian face shield atau goggle dianggap memberikan 

ketidaknyamanan karena penglihatan terganggu. Ruangan yang berjendela besar perlu 

dibuka untuk bisa memberikan aliran udara >12 ACH. Keadaan ini akan menyebabkan 

aeorosol  COVID-19  tidak bertahan lama di dalam ruangan.
17

 

Pengaturan jarak antar orang di dalam rumah sakit juga harus diatur. Virus 

COVID-19 dianggap menular pada jarak kurang dari 2 meter. Seperti kita ketahui 
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sesorang yang batuk ataupun bersin mampu menghantar droplet sejauh 6 meter. 

Pemakaian masker pada petugas maupun pada pasien mampu mengurangi risiko 

penularan. Semua kegiatan di rumah sakit harus memperhatikan physical distancing 

baik itu layanan ruang tunggu pasien, layanan  rawat inap. layanan pendaftaran, layanan 

pengambilan obat, area kantin, lift, termasuk area absensi dan ruangan kerja staf rumah 

sakit. Ketersediaan CCTV untuk memonitor pasien di ruang rawat inap dianggap 

membantu mengurangi kontak COVID-19. Dokter ataupun perawat tidak harus bolak 

balik masuk ke ruangan pasien untuk memantau aktivitas pasien. Modifikasi terhadap 

lingkungan lainnya adalah dengan melakukan dekontaminasi. Sesuai arahan PPI 

dekontaminasi dilakukan dengan cara pengelapan permukaan dengan cairan desinfektan 

ataupun chlorin. Tidak disarankan untuk melakukan penyemprotan karena dianggap 

tidak efektif dan membahayakan.
24

 

Pengendalian administratif merupakan pengendalian dengan tingkat efektivitas di 

bawah pengendalian lingkungan dimana pada protokol kerja dibuat sebagai landasan 

administratif. Tanpa protokol kerja maka tidak ada aturan rumah sakit yang wajib 

diikuti sebagai tuntunan. Maka pekerja akan berlaku sesuai kemauan sendiri yang 

berisiko untuk meningkatkan penularan COVID-19. Protokol kerja mencakup protokol 

saat kedatangan di rumah sakit, protokol saat bekerja di unit layanan pasien maupun di 

area publik seperti kantin, dan protokol saat selesai bekerja. Protokol ini harus 

tersosialisasi dan up to date. 

Pengendalian adminitratif lainnya berupa pengaturan lama jam kerja dan jumlah 

pekerja dalam satu shift. Lama jam kerja berpengaruh pada lamanya kontak dengan 

paparan serta pengatuhnya pada kelelahan. Semakin lama jam kerja risiko terinfeksi 

COVID-19 semakin besar. Untuk jumlah shift dalam sehari disarankan sekitar empat 

sampai lima shift. Jumlah pekerja dalam satu shift terkait dengan terbentuknya 

kerumunan dan ketidakmampuan menjaga jarak. Ini meningkatkan risiko terinfeksi 

COVID-19.
17,25

 Pengaturan kapan seseorang setelah terinfeksi COVID-19 

diperbolehkan bekerja lagi juga harus dilakukan dan dibuatkan protokolnya. Sesuai 

gugus tugas maka jika OTG atau pada kasus ringan return to work dapat dilakukan 

setelah selesai isolasi mandiri sepuluh hari dari test dan atau tiga hari dari gejala 

berakhir.
19,26  

Keseragaman ini perlu dipatuhi karena pada kondisi non pandemi rata-rata 

lama pemberian istirahat pada pasien selama tiga hari. 
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Pengaturan administratif tentang asupan gizi tenaga kesehatan akan mengurangi 

mobilitas tenaga kesehatan keluar rumah sakit dan peningkatan status gizi akan 

mengurangi satu komorbid yang menyebabkan seseorang rentan terinfeksi COVID-19. 

Sosialisasi perkembangan COVID-19 baik melalui pertemuan virtual atau melalui 

pengembangan aplikasi lokal rumah sakit merupakan cara pengendalian administrasi 

lainnya. Hal ini bertujuan untuk menyatukan langkah, membangun semangat, serta 

menciptakan efektivitas dalam bekerja serta sebagai sarana bersama untuk tetap 

mengingatkan perihal 3 M yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 

COVID-19 adalah ilmu baru bagi dunia, perkembangan keilmuannya sangat dinamis. 

Hal yang sering terlalaikan adalah penyegaran pengetahuan tenaga kesehatan terhadap 

dinamika perkembangan penanganan COVID-19. Sebagai contoh tentang penggunaan 

APD bijak, sosialisasi protokol kerja di layaanan kesehatan di masa adaptasi kebiasaan 

baru KMK 1959/2020. Mengingat berbagai latar belakang pendidikan tenaga kesehatan 

dan tenaga kerja lainnya di rumah sakit, maka sosialisasi berkala melalui pertemuan 

virtual sangat disarankan.
27 

Dalam hirarki transmisi penyakit menular penggunaan APD mempunyai 

efektivitas terkecil jika dibandingkan dengan pengendalian lingkungan dan admistratif. 

Penggunaan APD merupakan salah satu faktor risiko yang berhubungan dengan infeksi 

COVID-19 pada tenaga Kesehatan. Penggunaan APD yang adekuat, ternyata masih 

berisiko untuk terinfeksi COVID-19 pada tenaga kesehatan, tapi dengan risiko yang 

lebih rendah. Menurut Nguyen, tenaga kesehatan yang menggunakan APD adekuat dan  

terpajan pasien suspek COVID-19 berisiko 2,39 kali dibandingkan nakes yang tidak 

terpajan. Sementara tenaga kesehatan yang menggunakan APD adekuat dan terpajan 

pasien konfirmasi COVID-19 berisiko 4,83 kali dibandingkan nakes yang tidak 

terpajan.
28 

 Ketersediaan APD menjadi penting dan ketepatan pemakaian baik cara pakai 

maupun level APD yang dipakai akan berpengaruh pada efektivitas APD.
 

Perawatan pasien rumah sakit di masa pandemi memerlukan perhatian terhadap 

beberapa hal berikut: penilaian terhadap kecukupan dan penggunaan APD standar 

sesuai risiko paparan, pengaturan jam kerja tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu 

pelayanan dalam PPI di rumah sakit.  Rumah sakit sangat disarankan mempunyai ruang 

isolasi tekanan negatif. Rumah sakit melakukan tata laksana terapi secara multidisiplin. 

Serta peningkatan kewaspadaan terhadap kondisi tenaga kesehatan di rumah sakit 
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sendiri. Tujuan semua ini adalah untuk melindungi pasien, petugas & lingkungan 

masyarakat sehingga rumah sakit menjadi aman dan nyaman bagi semua pihak.
29 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder   

Rancangan solusi yang ditawarkan untuk problem tree pada intinya bertujuan untuk 

mengkontrol lingkungan, mengendalikan agen (COVID-19), dan meningkatkan daya 

tahan host, agar terjadi keseimbangan host-agent-environment di lingkungan rumah 

sakit. Strategi untuk mengendalikan peningkatan tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19 

dapat dilakukan dengan cara memutus rantai penyebaran dan mengoptimalkan peran 

PPI dan K3 rumah sakit.  

Analisis stakeholder dilakukan dengan mempertimbangan unsur power dan 

intrest, pada permasalahan ini dilakukan analisis stakeholder sebagai berikut: 

Tabel 12. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Masalah Kerangka solusi  Stakeholder Grading / 

Kuadran 

1 Transmisi 

yang tinggi 

di 

masyarakat 

1. Sosialiasi secara massif 

Gerakan 3M dan akses 3T 

2. Kampanye perubahan perilaku 

3. Keterbukaan data untuk 

meningkatkan trust di 

masyarakat. 

4. Sosialisasi protokol kerja yang 

masif di masyarakat terutama 

sektor informal selama masa 

adaptasi kebiaasan baru 

1. Gugus 

tugas Pusat 

s/d daerah 

1 

2 System 

screening  

1. Membuat semua tenaga 

kesehatan mendapat akses PCR 

rutin jika ada gejala ILI/ 

demam 

2. Jika tenaga kesehatan bertugas 

di zona merah mendapat akses  

PCR berkala 

1. Dinas 

Kesehatan  

2. Satgas 

COVID RS 

3. Bidang 

layanan 

medik RS 

1 
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3. Sosialisasi ILI dan demam 

sebagai gejala penapis 

3 Tata 

laksana 

tenaga 

kesehatan 

terinfeksi 

1. Protap tatalaksana tenaga 

kesehatan terinfeksi 

2. Pengaturan isolasi mandiri  

3. Penyediaan fasilitas isolasi 

mandiri 

4. Pembiayaan selama isolasi 

mandiri 

5. Suplai obat dan suplemen 

1.  K3 RS 

2. Satgas 

COVID RS 

3. Satgas 

COVID 

Provinsi 

4. Dinkes 

Provinsi  

1 

4 Manajemen 

burn out 

tenaga 

kesehatan 

1. Sosialisasi 3M secara 

berkesinambungan  

2. Pengaturan beban kerja 

3. Pembukaan akses  banyak RS 

sebagai rujukan COVID-19 

4. Mendorong RS yang sudah 

diunjuk untuk tidak melempar  

pasien 

5. Mendorong  pemerintah  

menambah tenaga relawan 

medis COVID-19 dan 

mendistribusikan secara 

proporsional 

6. Menyediakan konseling 

psikologi  

7. Mendorong insentif tenaga 

kesehatan  COVID-19 tetap 

tersalurkan 

1. PPI RS 

2. K3 RS 

3. Satgas 

COVID RS 

4. Satgas 

COVID 

Provinsi 

5. Dinkes 

Provinsi 

1 

5 Pengeolaan 

Teknik/ 

lingkungan 

1. Menyediakan ruangan 

bertekanan negatif 

2. Pengadaan barrier kaca 

3. Pengaturan air flow 

1. Sarana dan 

prasana RS 

2. Satgas 

COVID RS 

1 
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4. Pengaturan physical distancing 

5. Dekontaminasi rutin ruang 

kerja 

6. Penyediaan CCTV 

3. Direktur 

RS 

 

 Sitem 

zonasi yang 

up to date 

1. Keterbukaan informasi publik 

data COVID di lingkungan RS 

2. Refresh zonasi bulanan 

1. Humas RS  

2.  Satgas 

COVID RS 

3. Tim PPI 

RS 

1 

6 Protokol 

kerja 

 

1. Membuat protokol kerja dan 

mengupdate rutin protokol 

kerja yang sdh dibuat. 

2. Sosialisasi berkala semua 

protokol kerja  

1. Layanan 

medik RS 

2. K3 RS 

3. Satgas 

COVID RS 

1 

7 Pengaturan 

kerja  

1. Pembuatan protokol jam kerja,  

jumlah pekerja maksimal 

dalam suatu ruangan. 

2. Pembuatan SOP pengaturan 

return to work   

1. K3RS 

2. Layanan 

medik RS 

3. Satgas 

COVID RS 

1 

8 Sosialisasi 

update 

perkembang

an COVID-

19 

1. Forum virtual berkala internal 

RS 

2. Pengembangan aplikasi online 

internal RS yang tujuannya 

sosialisasi dan skrining 

1. IT RS 

2. Satgas 

COVID RS 

1 

9 Ketersedian 

APD 

1. Subsidi APD oleh pemerintah 

2. Terjaminnya distribusi APD 

yang tepat 

3. Sosialisasi  penggunaan APD 

bijak 

1. Dinas 

Kesehatan 

Provinsi 

2. Gugus 

tugas 

Provinsi 

3. Humas RS 

2 

 



206 

 

 

Kesimpulan  

Untuk menurunkan  infeksi COVID-19 di kalangan tenaga kesehatan dilakukan 

kajian terhadap beberapa faktor diantaranya update sistem zonasi, pengelolaan 

kesehatan kerja tenaga kesehatan berupa screening tools COVID-19, protokol tenaga 

kesehatan terinfeksi termasuk pengaturan isolasi mandiri, dan manajemen burn out 

tenaga kesehatan. Pada aspek pengendalian lingkungan dilakukan kajian terhadap aspek 

penyediaan ruangan bertekanan negatif, pengaturan aliran udara, pelaksanaan physical 

distancing, termasuk dekontaminasi area kerja. Pada  aspek pengendalian administratif 

dilakukan kajian terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kerja dan 

evaluasinya, pengaturan pola kerja termasuk didalamnya pengaturan jam kerja, jumlah 

orang dalam ruangan, dan pengaturan return to work. Selain itu dilakukan kajian 

terhadap pengaturan dan pembiayaan isolasi mandiri tenaga kesehatan, kajian asupan 

gizi bagi tenaga kesehatan, dan sosialisasi update COVID-19 di lingkungan kerja, serta 

kajian terhadap APD.  

Stakeholder yang terlibat adalah bagian K3 RS, PPI RS, Layanan Medik RS, 

Satgas COVID RS, seluruh tenaga kesehatan Rumah Sakit Rujukan COVID-19, serta 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dan jajarannya dan Satuan Tugas COVID-19 di level 

RS dan Daerah. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk bisa melakukan potensi solusi 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kalimantan Barat dan Gugus 

Tugas Provinsi Kalimantan Barat untuk akses skrining PCR, penyediaan  

APD, mendorong 3T test tracing treatment dan sosialisasi masif Gerakan 3M 

dan perubahan perilaku 

2. Melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Rumah Sakit untuk 

melaksanakan KMK 1521/2020 

3. Melakukan koordinasi dengan Pimpinan Rumah Sakit, PPI RS dan K3RS 

untuk mendorong pengaturan lingkungan dan administrasi rumah sakit 

sebagaimana diamanatkan KMK 1521/2020 
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ANALISIS KEBUTUHAN TENAGA PERAWAT ICU 

PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 

DI RSUD SULTAN MUHAMMAD JAMALUDIN I 

Oleh: 

dr. Muhammad Azwar 

 

Latar Belakang 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Muhammad Jamaludin I, merupakan 

rumah sakit satu-satunya di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. RSUD Sultan 

Muhammad Jamaludin I merupakan rumah sakit tipe D, baru beroperasional selama 2 

tahun dan masih dalam tahap pengembangan pelayanan. Masih banyak keterbatasan 

yang kami alami dirumah sakit terkait sumber daya dan sarana prasarana. 

COVID-19 masuk ke Indonesia sejak bulan Maret 2020 dan dinyatakan WHO 

sebagai Pandemi sejak bulan Maret 2020 juga. Sebagian besar rumah sakit di Indonesia 

pada saat itu belum siap dalam menangani Pandemi COVID-19 ini karena merupakan 

penyakit baru dan juga karena kurang siapnya sumber daya yang ada. Begitu juga 

dengan rumah sakit kami yang masih baru dengan fasilitas minimal dan sumber daya 

juga minimal. Setelah 7 bulan mengalami pandemi COVID-19 di Indonesia, sudah 

banyak rumah sakit yang menjadi rujukan penanganan pasien COVID-19, namun masih 

ada rumah sakit terutama di daerah yang masih belum siap secara penuh dalam 

penanganan COVID-19 dan hanya menjadi tempat transit sementara pasien COVID.
1
 

RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang merupakan satu-satunya rumah sakit 

di Kabupaten kami dan merupakan rumah sakit pemerintah juga termasuk salah satu 

rumah sakit yang belum siap dalam merawat pasien COVID-19. Pandemi COVID-19 di 

Indonesia diprediksi oleh Tim FKM UI bahwa kasus yang terkonfirmasi akan terus naik 

dan akan stabil sampai mulai pertengahan Tahun 2021. 

Jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi di Indonesia tertanggal 11 Desember 

2020 adalah sebanyak 598.933 kasus dengan penambahan kasus pasien baru sebanyak 

6.033 kasus (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia).
2
 Saat ini Kabupaten Kayong 

Utara pada tanggal 11 Desember 2020 merupakan daerah dengan zona kuning dimana 

kasus konfirmasi yang sudah sembuh sebanyak 34 orang dan kasus suspek 9 orang.
3
 

Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak saat ini merupakan zona orange yang 

CHAPTER 2 
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merupakan Kabupaten yang dekat dengan Kabupaten Kayong Utara dan mobilitas 

masyarakat antar Kabupaten sangat tinggi. Hal ini bisa menjadi risiko peningkatan 

kasus di Kabupaten Kayong Utara, apalagi dengan rendahnya kesadaran masyarakat 

dalam menggunakan masker dan penerapan protokol kesehatan. 

Dalam menentukan kebutuhan tenaga keperawatan harus memperhatikan 

beberapa faktor yang terkait beban kerja perawat, diantaranya seperti berikut:
4
  

a. Jumlah klien yang dirawat/ hari/ bulan/ tahun dalam suatu unit 

b. Kondisi atau tingkat ketergantungan klien 

c. Rata-rata hari perawatan klien 

d. Pengukuran perawatan langsung dan tidak langsung 

e. Frekuensi tindakan yang dibutuhkan 

f. Rata-rata waktu keperawatan langsung dan tidak langsung 

g. Pemberian cuti 

 

Dalam kondisi Pandemi COVID-19 ini, jam kerja tenaga kesehatan khususnya 

perawat harus dimaksimalkan dengan baik dan juga harus diatur bagaimana supaya 

beban kerja tidak berlebihan. Selain itu perlu diperhatikan jika tenaga kesehatan 

memiliki gejala kearah suspek COVID-19, maka perlunya dilakukan pemeriksaan swab 

dan isolasi,
1
 sehingga jika hal tersebut terjadi, maka akan mengurangi jumlah tenaga 

yang ada dan juga meningkatkan beban kerja bagi yang lainnya. 

Pasien COVID-19 yang sakit berat dengan kejadian gagal napas harus dirawat di 

ICU dengan menggunakan alat bantu napas. Sebagian pasien yang dirawat (15%) akan 

mengalami sakit berat yang memerlukan terapi oksigen dan sekitar 5% akan dirawat di 

ICU dan sebagian diantaranya memerlukan ventilator mekanik. Pnemonia berat 

merupakan diagnosis yang paling umum untuk pasien COVID-19 yang sakit berat.
1
 

Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, rumah sakit dapat melakukan hal-hal 

sebagai berikut agar rumah sakit dapat terus beroperasional : 

a) Melakukan pencegahan terhadap COVID-19 di Rumah Sakit, dengan promosi 

perilaku hidup bersih dan sehat, penerapan higiene dan sanitasi, pemeriksaan 

suhu pada pegawai dan pengunjung atau keluarga pasien yang berobat, 

melakukan jaga jarak, penggunaan APD yang sesuai, penyuluhan dan 

pembinaan tentang COVID-19. Pada pegawai yang berisiko dan diduga 
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mengalami sakit COVID-19 maka dilakukan langkah-langkah sesuai dengan 

SOP yang berlaku. 

b) Rumah Sakit harus produktif tetapi tetap aman beradaptasi dengan COVID-19 

melalui perencanaan yang baik. Membuat Pedoman, SOP dan Panduan dalam 

penanganan COVID-19. 

c) Menyediakan Panduan Aman Bekerja di Rumah Sakit. Dari pegawai mulai 

berangkat kerja dari rumah sampai pegawai sudah pulang ke rumah. 

d) Menjamin Kesejahteraan Pegawai jika terinfeksi COVID-19, karena termasuk 

ke dalam Penyakit Akibat Kerja (PAK). 

e) Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan dalam upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Penularan COVID-19. 

f) Meningkatkan Kolaborasi antara PPI dan K3 di rumah sakit 

 

Salah satu upaya penanggulangan dampak agar rumah sakit dapat tetap berjalan 

dengan menyusun perencanaan keberlangsungan pelayanan rumah sakit dalam 

menghadapi Pandemi COVID-19, dengan 7 tahapan sebagai berikut : 

a) Mengenal Prioritas Pelayanan, menentukan produk atau layanan yang bisa 

diberikan dengan melakukan identifikasi dan membuat pemeringkatan 

berdasarkan tingkat kepentingan. Misalnya menjadikan rumah sakit khusus 

melayani pasien COVID-19. 

b) Identifikasi Risiko Pandemi, melakukan identifikasi skenario ancaman yang 

mungkin terjadi, kemudian melakukan analisis terhadap kemampuan rumah sakit 

dalam menanganinya. 

c) Perencanaan Mitigasi Risiko Pandemi, dengan menyusun SOP, menyusun 

perencanaan kerja yang fleksibel, mengkaji ulang kebijakan tentang SDM 

(terkait cuti, lembur, perjalanan dinas dan lain-lain), meningkatkan penerapan 

keselamatan kerja (K3). 

d) Identifikasi Respon Dampak Pandemi, dengan memastikan pegawai memahami 

upaya pencegahan penularan dan memastikan pasien mengetahui bahwa rumah 

sakit bisa dan sanggup menangani kondisi pandemi. 
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e) Mengkomunikasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha, dengan sosialisasi 

secara internal dan eksternal, kemudian membagikan informasi tersebut terhadap 

pegawai maupun pasien. 

f) Uji Perencanaan Keberlangsungan Usaha, melihat apakah perlu perbaikan dari 

rencana yang telah dibuat tersebut. 

 

Untuk mencapai Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Aman 

COVID-19, maka dilakukanlah hal-hal sebagai berikut :  

a) Sosialisasi perubahan perilaku, hal ini merupakan hal kunci utama. 

b) Hidup lebih bersih, hidup lebih sehat dan hidup lebih taat. 

c) Disiplin dengan Protokol Kesehatan, menjadi suatu kewajiban pada kondisi 

apapun. 

d) Memperhatikan risiko daerah, waktu untuk diaktifkannya kegiatan masyarakat 

produktif dan aman COVID-19 berbeda di tiap daerah. Hal ini tergantung 

tingkat risiko kenaikan kasus di wilayahnya. 

e) Reaktivasi sektor secara bertahap, kemudian kegiatan sosial ekonomi dilakukan 

secara bertahap, sesuai dengan risiko dan prioritas masing-masing daerah. 

 

Rumusan Masalah 

Dengan adanya Pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi stabilitas Rumah Sakit 

dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal tersebut akan semakin berdampak 

dikarenakan Rumah Sakit yang belum siap dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I sedang dalam tahap untuk membuka ruang ICU 

dan hal ini sangat berdampak diakibatkan oleh Pandemi COVID-19. 

Untuk itu dibutuhkan analisis apakah benar jumlah kebutuhan tenaga perawat 

dalam rencana membuka ICU dipengaruhi oleh terjadinya Pandemi COVID-19, dan 

apakah kebutuhan tenaga perawat di ICU berpengaruh kepada ketidaksiapan rumah 

sakit dalam menangani pasien COVID-19? 

 

Problem Tree  

Belum siapnya RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I dalam merawat dan 

menangani pasien COVID-19 dapat dilihat dalam beberapa aspek, yaitu belum 
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tersedianya ruang isolasi yang memadai, belum dioperasionalkannya ruang ICU, dan 

kurangnya tenaga. Lalu akan dilakukan analisis kebutuhan tenaga perawat untuk 

membuka ruang perawatan ICU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Core Problem 

Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan 

jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 

Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 2.875 

kasus meninggal (CFR 5,1%) yang tersebar di 34 Provinsi.
1
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Masuknya Pandemi COVID-19 di Indonesia tidak dibarengi dengan persiapan 

rumah sakit untuk menanganinya, sehingga banyak rumah sakit yang tidak siap 

menerima pasien dengan COVID-19, apakah itu dikarenakan tidak adanya sarana 

seperti ruang isolasi yang memadai ataupun SOP dalam penanganannya. Hal ini juga 

terjadi di RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I, apalagi merupakan rumah sakit yang 

yang baru beroperasional dan belum memiliki ruang isolasi dan ICU. 

Namun dengan adanya Pandemi seperti ini, semua rumah sakit harus melakukan 

penanganan terhadap pasien COVID-19 siap ataupun tidak siap. Sehingga harus 

dilakukan upaya bagaimana supaya rumah sakit bisa menjadi siap dalam menangani 

kasus pasien COVID-19. Hal itulah yang menjadi masalah utama dalam pembahasan 

ini. Dengan pembahasan ini ingin melihat apa penyebab dan dampak dari masalah yang 

dialamai ini. 

Determinants 

Beberapa penyebab dari ketidaksiapan rumah sakit dalam menangani COVID-19 

adalah sebagai berikut :  

a) Keterbatasan sumber daya manusia 

b) Keterbatasan sarana dan prasarana 

c) Belum siapnya prosedur dalam penanganan COVID-19 

d) Rumah Sakit bukan merupakan rumah sakit rujukan COVID-19 

Dari penyebab tersebut diatas dapat dijabarkan lagi asal dari penyebab masalah 

tersebut. Keterbatasan sumber daya manusia bisa disebabkan oleh kurang jumlah tenaga 

kesehatan itu sendiri yaitu terutama dokter dan perawat. Kekurangan tenaga kesehatan 

ini sendiri disebabkan oleh kurangnya biaya untuk menambah jumlah tenaga kesehatan 

yang ada. 

Keterbatasan biaya ini membuat rumah sakit berusaha memaksimalkan kinerja 

tenaga kesehatan yang ada. Namun dengan adanya Pandemi COVID-19 ini membuat 

beban kerja tenaga kesehatan semakin meningkat, belum lagi ditambah adanya tenaga 

kesehatan yang di isolasi akibat dari kontak antara tenaga kesehatan dengan pasien 

terduga COVID-19. 

Menurut Dessler, fungsi dasar yang dijalankan oleh manajemen pada hakikatnya 

merupakan dasar dari manajemen sumber daya manusia. Fungsi dasar manajemen 

tersebut adalah sebagai berikut:
5
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1. Planning (P) atau perencanaan, yaitu menetapkan apa yang harus dilakukan. 

2. Organizing (O) atau pengorganisasian, yaitu penugasan kelompok kerja serta 

penstafan atau penyusunan personalia. 

3. Actuating (A) atau pengarahan yang terdiri atas kepemimpinan, motivasi, dan 

manajemen konflik 

4. Controlling (C) atau pengendalian. 

 

Perencanaan SDM adalah proses estimasi terhadap jumlah SDM berdasarkan 

tempat, keterampilan, dan perilaku yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan 

kesehatan. Dengan kata lain kita meramalkan atau memperkirakan siapa mengerjakan 

apa, dengan keahlian apa, kapan dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Melihat pada 

pengertian di atas, perencanaan SDM rumah sakit seharusnya berdasarkan fungsi dan 

beban kerja pelayanan kesehatan yang akan dihadapi dimasa depan. Hal ini 

dimaksudkan agar fungsi rumah sakit dapat berjalan dengan baik, maka kompetensi 

SDM seharusnya sesuai dengan spesifikasi SDM yang dibutuhkan rumah sakit.
6
 

Terdapat beberapa metode untuk menghitung beban kerja, yaitu
6,7

: 

1. Metode Work sampling, suatu teknik hitung beban kerja untuk menghitung 

besarnya beban kerja yang didapatkan dalam suatu unit, bidang atau instalasi 

tertentu. Akan didapatkan gambaran kegiatan seperti berikut: Jenis aktivitas 

yang dilakukan selama jam kerja, Kaitan aktivitas tenaga kesehatan dengan 

fungsi dan tugasnya dalam waktu jam kerja, Proporsi waktu kerja yang 

digunakan untuk melakukan kegiatan produktif dan tidak produktif, Pola 

beban kerja personel dikaitkan dengan waktu dan schedule jam kerja 

2. Metode Time and Motion Study, teknik perhitungan beban kerja dengan 

memperhatikan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh sampel. Kelebihannya 

adalah mampu sekaligus menilai kualitas kinerja dari sampel sambil 

menghitung beban kerjanya. Mengumpulkan informasi aktivitas kerja dimana 

pengamatan dilakukan secara terus menerus terhadap setiap jenis kegiatan 

perawat dan dicatat secara terperinci serta dihitung lamanya waktu untuk 

melakukan suatu tugas tertentu. Idealnya satu pengamat mengamati satu 

subjek. 
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3. Metode Daily Log, bentuk dari work sampling yang lebih sederhana, 

memberikan kesempatan kepada sampel untuk menuliskan sendiri kegiatan 

dan waktu yang dihabiskan dalam melakukan pekerjaannya. Yang 

diutamakan dalam penelitian ini adalah kegiatan, waktu, dan lamanya 

kegiatan. Data yang telah didapatkan dari para sampel kemudian diolah untuk 

menghasilkan analisis mengenai beban kerja tertinggi dan jenis pekerjaan 

yang membutuhkan waktu terbanyak. 

 

Dalam menyelenggarakan pelayanan, pelayanan ICU di rumah sakit dibagi 

menjadi 3 klasifikasi pelayanan yaitu:
8
  

1. Pelayanan ICU primer, yaitu pada rumah sakit Kelas C 

2. Pelayanan ICU sekunder, yaitu pada rumah sakit Kelas B 

3. Pelayanan ICU tersier, yaitu pada rumah sakit Kelas A. 

 

Sedangkan pada rumah sakit Kelas D belum diwajibkan memiliki ICU, namun 

hanya berupa High Care Unit (HCU). Rasio perawat setiap jaga di ICU (shift):
7
 

a. Rasio perawat dan pasien pelayanan ICU Primer adalah 1 perawat : 2-3 

pasien 

b. Rasio perawat dan pasien pelayanan ICU sekunder adalah 1 perawat : 1-2 

pasien 

c. Rasio perawat dan pasien pelayanan ICU tersier adalah 1-2 perawat : 1 pasien 

 

Untuk Penghitungan pada ICU, pada prinsipnya memperhatikan jumlah tempat 

tidur yang digunakan oleh pasien setiap harinya, angka sensus harian pada ICU 

menentukan tingkat beban kerja pada instalasi ini. Dengan mengetahui waktu asuhan 

keperawatan dan nilai sensus harian maka kita dapat menggunakan formula untuk 

menghitung tenaga pada ICU.
7
 Berdasarkan pedoman dari Menteri Kesehatan, 

menghitung jumlah perawat berdasarkan jumlah tempat tidur dan ketersediaan ventilasi 

mekanik. Perbandingan perawat dan pasien yang menggunakan ventilasi mekanik 

adalah 1 : 1, sedangkan perbandingan perawat dan pasien yang tidak menggunakan 

ventilasi mekanik adalah 1 : 2.
8 
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Untuk perhitungan kebutuhannya sendiri dipakai rumus Gillies. Gillies 

menjelaskan rumus kebutuhan tenaga keperawatan di suatu unit perawatan sebagai 

berikut:
9 
 

 

 

 

 

 

 

 

=           jumlah keperawatan yang dibutuhkan / tahun 

     Jumlah jam keperawatan yang diberikan perawat/ tahun 

 

=  jumlah perawat di satu unit 

 

Kurangnya sarana dan prasarana dapat dijelaskan berupa tidak adanya ruang 

isolasi yang memadai dan belum beroperasionalnya ICU. Menurut data dari negara-

negara yang terkena dampak awal pandemi, 40% kasus akan mengalami penyakit 

ringan, 40% akan mengalami penyakit sedang termasuk pneumonia, 15% kasus akan 

mengalami penyakit parah, dan 5% kasus akan mengalami kondisi kritis. Pasien dengan 

gejala ringan dilaporkan sembuh setelah 1 minggu. Pada kasus berat akan mengalami 

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), sepsis dan syok septik, gagal multi-

organ, termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut hingga berakibat kematian. Dengan 

data tersebut sangat dibutuhkan ruang ICU dalam penangan COVID-19 dan juga 

dibutuhkan ruang isolasi yang memadai supaya mengurangi tingkat penularannya.
1
 

Belum adanya prosedur penanganan COVID-19 merupakan salah satu penyebab 

tidak siapnya rumah sakit dalam menangani COVID-19. Pedoman dari Kementerian 

sudah ada, namun dikarenakan Pandemi COVID-19 merupakan sesuatu yang baru 

sehingga pedoman tersebut mengalami beberapa kali revisi sehingga membuat rumah 

sakit sedikit kebingungan dalam penanganan penyakit tersebut.  

Jumlah jam keperawatan 

yang dibutuhkan pasien 

/hari 

Rata-rata 

pasien / hari 

Jumlah hari / 

tahun X X 

Jumlah hari / tahun Hari libur 

masing-masing 

perawat 

Jumlah jam kerja 

tiap perawat 
- X 
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Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan terkait rumah sakit yang 

ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan COVID-19. Hal ini membuat rumah sakit yang 

tidak ditunjuk menjadi kurang waspada dalam persiapan penanganan pasien COVID-19. 

 

Impacts 

Ketidaksiapan rumah sakit dalam menangani pasien COVID memiliki beberapa 

dampak yaitu terjadinya keterlambatan dalam penanganan pasien apakah itu berupa 

terlambat mendiagnosa ataupun terlambat dalam menangani penyakit tersebut. 

Keterlambatan tersebut bisa berdampai hingga kematian pada pasien dan meningkatkan 

angka kesakitan. Selain itu dengan keterlambatan tersebut dalam mendiagnosa juga 

akan berdampak pada meningkatnya kasus COVID-19 di Daerah. Keterlambatan 

mendiagnosa juga akan berisiko kepada tenaga kesehatan sendiri diakibatkan 

menganggap pasien bukan COVID. Hal ini bisa menjadi risiko penularan kepada tenaga 

kesehatan di rumah sakit yang melayani pasien. Sehingga terjadi infeksi nasokomial di 

rumah sakit.
1
 

Petugas kesehatan berisiko tinggi tertular COVID-19 di tempat kerja. Dalam 

kohort penelitian, ada banyak alasan yang mungkin menjelaskan penularan COVID-19 

diantara petugas kesehatan, seperti kepatuhan yang rendah terhadap tindakan 

pencegahan pengendalian infeksi, ketidakpatuhan terhadap jarak sosial dan pelepasan 

masker selama waktu makan, dan diagnosis yang terlambat dari petugas kesehatan yang 

memiliki gejala ringan.
10

 

Ketidaksiapan rumah sakit dalam menangani pasien COVID dikarenakan 

kurangnya sarana dan prasarana, akan menyebabkan pasien COVID tersebut akan 

dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas yang lengkap. Namun dengan tingginya 

angka rujukan tersebut akan mengakibatkan rumah sakit rujukan kewalahan menangani 

pasien. Hal ini juga akan memberikan dampak yang buruk kepada rumah sakit, tenaga 

kesehatan dan pasien itu sendiri.  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Dari uraian masalah yang ada diatas, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan dan 

solusi tersebut banyak melibatkan peran serta dari lintas Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD), tidak hanya rumah sakit sendiri dikarenakan rumah sakit merupakan milik 
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Pemerintah Daerah. Dari rumah sakit sendiri harus melakukan pendekatan aktif kepada 

Pemerintah terutama Kepala Daerah yang merupakan Pemilik rumah sakit dan 

jajarannya untuk membantu rumah sakit mengatasi masalah yang sedang dihadapi 

tersebut. 

Dapat dilakukan analisis stakeholder terkait pemecahan akar masalah yang ada. 

Stakeholder dibagi menjadi tiga kelompok dalam  penelitian antara lain:  

1. Stakeholder primer merupakan  stakeholder yang  terkena  dampak  secara  

langsung  baik dampak  positif  maupun  dampak  negatif  dari  suatu    

rencana    serta    mempunyai    kaitan kepentingan     langsung     dengan     

kegiatan  tersebut.  

2. Stakeholder kunci, adalah    mereka    yang  memiliki    kewenangan    legal    

dalam    hal  pengambilan  keputusan. 

3. Stakeholder sekunder atau pendukung, merupakan  stakeholder yang tidak  

memiliki kepentingan  langsung    terhadap    suatu    rencana    tetapi  

memiliki   kepedulian   yang besar   terhadap  proses  pengembangan, meliputi  

para  investor  atau  pihak  swasta,  LSM,  dan  peneliti. 

Adapun peran dari stakeholder menurut Nugroho, antara lain: 

1. Policy creator yaitu stakeholder yang berperan sebagai  pengambil  

keputusan  dan  penentu suatu kebijakan. 

2. Koordinator yaitu stakeholder yang berperan  mengkoordinasikan  

stakeholder lain yang terlibat. 

3. Fasilitator yaitu stakeholder sebagai  fasilitator yang berperan menfasilitasi   

dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok 

4. Implementer yaitu  stakeholder pelaksana  kebijakan yang di dalamnya    

termasuk kelompok sasaran. 

5. Akselerator yaitu stakeholder yang berperan mempercepat  dan   memberikan   

kontribusi  agar suatu program dapat  berjalan sesuai sasaran atau bahkan   

lebih cepat waktu 

  

Tujuan analisis stakeholder sendiri adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi minat, kepentingan, dan pengaruh para stakeholder 

terhadap kegiatan program/ proyek yang sedang berjalan. 
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2. Untuk mengidentifikasi kelembagaan-kelembagaan lokal berikut proses-

proses untuk pengembangan kapasitasnya 

3. Untuk membangun pondasi dan strategi partisipasi masyarakat. 

 

Stakeholder dapat dikelompokkan ke dalam 3 grup, yaitu
11 

: 

1) Grup 1, adalah grup yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang kuat,  

2) Grup 2, adalah grup yang memiliki kepemimpinan dan pengaruh yang sedang,  

3) Grup 3 adalah grup yang tidak memiliki kepemimpinan, namun memiliki 

pengaruh sedang/ kuat. 

 

Adapun keterlibatan stakeholder lintas OPD dalam menangani masalah yang 

sedang dihadapi rumah sakit dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

 

Tabel 13. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Masalah Potensi Solusi Stakeholders 

Terkait 

Grup 

Stakeholders 

1.  Kurangnya 

Jumlah Tenaga 

Kesehatan 

a. Mengajukan 

penambahan 

Pegawai Negeri 

Sipil (PNS)/ ASN 

b. Pengangkatan 

tenaga Pegawai 

Tidak Tetap 

c. Mencari relawan 

tenaga kesehatan 

 

a. Bagian 

Kepegawaian dan 

Sumber daya 

Daerah 

b. Manajemen 

rumah sakit 

(Bagian Tata 

Usaha) 

Grup 1 
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2.  ICU rumah sakit 

belum 

beroperasional 

a. Mempercepat 

realisasi 

penambahan 

tenaga kesehatan 

terutama perawat 

b. Meyiapkan semua 

kebutuhan sarana 

dan prasarana 

dalam menunjang 

dibukanya ICU 

rumah sakit 

a. Bagian 

Kepegawaian dan 

Sumber daya 

Daerah 

b. Manajemen 

rumah sakit 

 Direktur 

rumah sakit 

 Kasi 

Penunjang 

 Kasi 

pelayanan 

medik 

Grup 1 

3.  Belum ada ruang 

isolasi yang 

memadai 

a. Mengajukan 

modifikasi 

ruangan yang ada 

menjadi ruang 

isolasi yang 

standar 

b. Pengajuan 

pembangunan 

ruang isolasi 

c. Memenuhi 

kebutuhan 

terutama peralatan 

ruang isolasi 

 

a. Direktur rumah 

sakit 

b. Bagian 

perencanaan 

rumah sakit 

c. Badan Keuangan 

Daerah 

d. Bappeda 

Grup 2 

4.  Keterbatasan 

biaya 

penanganan 

COVID 

a. Pengajuan rencana 

pembiayaan 

penanganan pasien 

COVID di rumah 

sakit 

a. Direktur rumah 

sakit 

b. Badan keuangan 

daerah 

 

Grup 1 
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b. Menggunakan 

anggaran tak 

terduga 

penanganan 

bencana 

c. Badan 

penanganan 

bencana daerah 

5.  Pedoman 

COVID yang 

berubah-ubah 

a. Sosialisasi setiap 

terjadi perubahan 

pedoman 

penanganan 

COVID 

b. Selalu update 

terhadap 

perubahan 

pedoman 

a. Kasi pelayanan 

medik rumah 

sakit 

b. Dokter Spesialis 

yang terlibat 

c. Bagian promosi 

kesehatan 

d. Dinas Kesehatan 

e. Tim PPI 

Grup 3 

6.  Rumah sakit 

baru 

beroperasional 

a. Mengajukan 

rumah sakit 

sebagai rumah 

sakit rujukan 

COVID 

a. Direktur rumah 

sakit 

b. Kasi pelayanan 

medik 

Grup 2 

 

Kesimpulan 

Ketidaksiapan rumah sakit dalam menangani pasien COVID-19 yang merupakan 

Pandemi di seluruh dunia ini sangat memberikan dampak buruk pada kesehatan 

masyarakat dan juga tenaga kesehatan itu sendiri. Hal ini bahkan akan berdampak pada 

meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian pada pasien COVID-19. Sehingga 

harus dilakukan penanganan segera terkait dengan masalah tersebut. 

Rumah Sakit Sultan Muhammad Jamaludin I merupakan rumah sakit satu-satunya 

di daerah Kabupaten Kayong Utara, sehingga menjadi pusat rujukan dan tumpuan bagi 

masyarakat terutama yang tertular COVID-19. Hal ini perlu menjadi perhatian dan 

butuh penanganan segera. 

Sehingga perlu segera dibukanya ICU untuk menunjang kesiapan rumah sakit 

dalam menangani pasien COVID-19. Untuk itu perlu dilakukan analisis apakah 
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pemenuhan kebutuhan tenaga perawat untuk membuka ruang ICU pada kondisi biasa 

berbeda dengan kondisi di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan menghubungi 

Stakeholder terkait dengan masalah tersebut yang memang diperlukan segera untuk 

diselesaikan. Adapun rencananya dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut : 

a. Kurangnya jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit, terutama perawat. 

Kurangnya tenaga perawat menjadi tugas bagian manajemen rumah sakit 

(Bagian Tata Usaha) untuk menghitung jumlah kebutuhan tenaga perawat 

yang kurang. Perhitungan ini dapat menggunakan pengukuran beban kerja 

perawat, kemudian hasil perhitungan yang terbukti kurang jumlah tenaga 

tersebut akan diajukan ke Bagian Kepegawaian dan Sumber Daya Daerah, 

apakah melalui pengajuan penambahan Pegawai Negeri Sipil (ASN) atau 

dengan penambahan tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT).  

b. Belum beroperasionalnya ICU di rumah sakit 

Dilakukannya percepatan realisasi penambahan tenaga untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga untuk ditempatkan di ICU tersebut. Hal ini dapat dilakukan 

seperti diatas dengan melakukan koordinasi ke Bagian Kepegawaian dan 

Sumber Daya Daerah. Kemudian memenuhi dan meyiapkan semua kebutuhan 

sarana dan prasarana dalam menunjang dibukanya ICU rumah sakit, hal ini 

dapat dilakukan segera dengan memfokuskan anggaran rumah sakit untuk 

pemenuhan kebutuhan tersebut  

c. Belum adanya ruang isolasi yang memadai 

Dilakukan pengajuan segera untuk memodifikasi ruangan yang ada untuk 

menjadi ruang isolasi yang standar. Diperlukan koordinasi bagian perencanaan 

dirumah sakit dan mengajukan pendanaan dari pemerintah untuk modifikasi 

tersebut. Untuk jangka panjangnya diajukan pembangunan ruangan isolasi 

disertai dengan alat kesehatan yang memadai. 

d. Keterbatasan biaya penanganan COVID-19 

Keterbatasan biaya penanganan COVID-19 di rumah sakit bisa dengan 

diajukannya pembiayaan dari pemerintah dengan menggunakan dana bencana 

daerah. Perlu dilakukan koordinasi dengan Badan Penanganan Bencana 

Daerah dan Bagian Keuangan Daerah. 
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ANALISIS TINGKAT STRES TENAGA KESEHATAN  

RS GRAHA HERMINE BATAM DI MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Muhammad Ridho 

 

Latar Belakang 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi 

sebelumnya pada manusia. 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). 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.
1 

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus 

pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 

tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru 

coronavirus.
2
 Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut 

sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ 

Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 

2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.
3 

Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020.
4
 

Menurut data dari Satgas Penanganan COVID-19, per tanggal 26 November 2020 sudah 

terjadi 511.836 kasus di Indonesia.
5
 Sedangkan di Kota Batam, kasus pertama COVID-

19 dilaporkan pada tanggal 19 Maret 2020. Berdasarkan data Tim Gerak Cepat 

Penanggulangan COVID Kota Batam, sampai tanggal 25 November 2020 sudah 

terdapat 3.902 kasus terkonfirmasi positif COVID-19.
6
 Hampir 9 bulan berjalan, angka 

kejadian COVID-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan sampai sekarang 

belum ada tanda-tanda pendataran atau penurunan kurva kejadian COVID-19 di 

Indonesia. 

CHAPTER 2 
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Salah satu aspek yang menerima dampak paling besar dari pandemi ini adalah 

bidang kesehatan. Seiring dengan meluasnya penyakit ini, masalah-masalah di bidang 

kesehatan semakin terlihat jelas.
7
 Beberapa permasalahan yang signifikan adalah 

kurangnya sarana prasarana fasilitas kesehatan, dengan minimnya ketersediaan ICU dan 

ventilator untuk pasien COVID-19, kurangnya kapasitas tes COVID-19, dan 

ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang terbatas terutama bagi tenaga kesehatan.
8
 

Ketidaksiapan fasilitas kesehatan (Puskesmas, RS Rujukan, RS Utama) dalam 

menghadapi situasi COVID-19 tampak dari belum optimalnya tata kelola SDM 

kesehatan, ketergantungan impor obat-obatan dan alat kesehatan, rendahnya 

infrastruktur kesehatan, belum fokusnya penguatan standar pelayanan kesehatan dasar 

dan jaminan kesehatan nasional serta kinerja pelayanan kesehatan yang masih rendah. 

Semua hal tersebut tentunya akan berdampak juga pada risiko tertular dan terpajan 

tenaga medis akan semakin tinggi. Terlebih lagi masyarakat juga belum sepenuhnya 

mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga 

penyebaran COVID-19 masih belum dapat dikendalikan. 

Kondisi saat ini tentunya menjadi kekhawatiran bagi seluruh masyarakat terkait 

dengan upaya pengendalian dan penanggulangan Pandemi COVID-19 ini di Indonesia, 

termasuk juga di kalangan medis dan tenaga kesehatan lainnya. Kematian tenaga medis 

akibat COVID-19, khususnya dokter dan perawat, semakin bertambah. Data terakhir 

menunjukan sekitar 101 teman sejawat dokter (per 31 Agustus 2020) meninggal 

dikarenakan COVID-19.
9
 Hal ini disebabkan oleh minimnya APD, kurangnya skrining 

pasien yang baik di fasilitas kesehatan, kelelahan para tenaga medis karena jumlah 

pasien COVID-19 yang terus bertambah dan jam kerja yang panjang, serta tekanan 

psikologis. Hal-hal ini menyebabkan tenaga medis sangat rentan terinfeksi COVID-19. 

Kondisi tubuh dan mental yang kurang baik akibat hal tersebut pada akhirnya juga dapat 

menyebabkan tenaga kesehatan jatuh sakit hingga meninggal.
10

 Padahal, tenaga medis 

merupakan salah satu ujung tombak dari upaya penanganan COVID-19. 

 

Rumusan Masalah 

Kesusahan dan kecemasan adalah reaksi normal terhadap situasi yang mengancam 

dan tidak terduga seperti pandemi COVID-19. Kemungkinan reaksi yang berhubungan 

dengan stres sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 dapat mencakup perubahan 
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konsentrasi, iritabilitas, kecemasan, insomnia, berkurangnya produktivitas, dan konflik 

antarpribadi, tetapi khususnya berlaku untuk kelompok yang langsung terkena dampak 

(misalnya tenaga profesional kesehatan).
11

 Selain ancaman oleh virus itu sendiri, tidak 

ada keraguan bahwa tindakan karantina, yang dilakukan di banyak negara, memiliki 

efek psikologis negatif, semakin meningkatkan gejala stres. Tingkat keparahan gejala 

sebagian tergantung pada durasi dan luas karantina, perasaan kesepian, ketakutan 

terinfeksi, informasi yang memadai, dan stigma, pada kelompok yang lebih rentan 

termasuk gangguan kejiwaan, petugas kesehatan, dan orang dengan status sosial 

ekonomi rendah.
12

 Harus diakui bahwa banyak petugas kesehatan berada di garis depan 

wabah COVID-19. Perlu memperhatikan profesional kesehatan yang bekerja di unit 

gawat darurat atau perawatan intensif dengan beban kerja yang lebih berat dan lebih 

stres daripada biasanya karena yang dirawat adalah pasien COVID-19.
13 

Dengan melihat latar belakang tersebut, penulis bertujuan untuk meninjau literatur 

terkini secara komprehensif tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap tingkat stres 

dan kekhawatiran tenaga kesehatan. Maka dari itu timbulah rumusan masalah sebagi 

berikut : 

1. Apa saja dampak pandemi COVID-19 bagi rumah sakit ? 

2. Dari dampak yang terjadi pada rumah sakit, apakah berdampak pula bagi 

tenaga kesehatan di dalamnya ? 

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat stres dan kekhawatiran tenaga 

medis di masa pandemi COVID-19 ? 

4. Bagaimana cara meminimalisir dampak buruk pandemi COVID-19 terhadap 

tenaga kesehatan ? 

Dengan rumusan masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Analisis Tingkat Stres Tenaga Kesehatan RS Graha Hermine Batam di 

Masa Pandemi COVID-19. Sehingga nantinya hasil dari penelitian yang akan 

dilakukan, dapat menjadi tambahan referensi bagi penanggulangan COVID-19 di rumah 

sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. 
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Problem Tree
 

 

 Gambar 15. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Banyak istilah yang digunakan untuk pengertian analisis pohon masalah. Miller 

menggunakan istilah issues trees. Lebih lanjut, Miller menyatakan issues trees 

merupakan pendekatan yang membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen-

komponen penyebab utama dalam rangka menciptakan rencana kerja proyek. Silverman 

menggunakan istilah tree diagram dan menyatakan diagram sistematik  atau diagram 
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pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan sebab-akibat. Modul Pola Kerja 

Terpadu menggunakan istilah pohon masalah yang merupakan bagian dari analisis 

pohon. Analisis pohon adalah suatu langkah pemecahan masalah dengan mencari sebab 

dari suatu akibat. Lebih lanjut, Modul Pola kerja Terpadu menguraikan pohon masalah 

sebagai suatu teknik untuk mengidentifikasi. 

Pohon masalah (problem tree) merupakan sebuah pendekatan/ metode yang 

digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah 

dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen 

sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat 

diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah. Pohon 

masalah memiliki tiga bagian, yakni batang, akar, dan cabang. Batang pohon 

menggambarkan masalah utama, akar merupakan penyebab masalah inti, sedangkan 

cabang pohon mewakili dampak. Penggunaan pohon masalah ini berkaitan dengan 

perencanaan. Hal ini terjadi karena komponen sebab akibat dalam pohon masalah akan 

mempengaruhi desain intervensi yang mungkin dilakukan. 

Seiring dengan makin melonjaknya angka kejadian COVID-19 di Indonesia dan 

di Kota Batam, semakin besar pula risiko dan permasalahan yang akan timbul sebagai 

dampak dari pandemi COVID-19 ini baik bagi rumah sakit maupun bagi tenaga 

kesehatan. Banyak faktor yang mempengaruhi baik dari faktor internal maupun faktor 

eksternal. 

Faktor internal: 

a. Turunnya tingkat kunjungan pasien ke rumah sakit 

Menurut data rekam medis di RS Graha Hermine Batam, terdapat penurunan 

yang cukup drastis pada tungkat kunjungan pasien baik rawat jalan maupun 

rawat inap di 3 bulan pertama merebaknya pandemi COVID-19 di Indonesia 

yaitu pada bulan Maret, April, dan Mei 2020. Penurunan tingkat kunjungan 

pasien ini diperkirakan karena rasa takut akan penularan COVID-19 di 

lingkungan rumah sakit. Di awal-awal pandemi berlangsung di Indonesia, IDI 

dan Kolegium Dokter-dokter Spesialis juga menggaungkan himbauan untuk 

tidak berkunjung ke rumah sakit apabila tidak terlalu membutuhkan pelayanan 

kesehatan. Minimnya informasi dan maraknya kabar hoax yang tersebar di 

masyarakat menyebabkan ketakutan untuk datang ke fasilitas kesehatan. 
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Fenomena menurunnya tingkat kunjungan pasien sangat berdampak bagi 

perputaran keuangan rumah sakit, terlebih lagi bagi rumah sakit swasta yang 

murni menggantungkan operasional rumah sakit dari biaya berobat pasien. 

Hasilnya mulai banyak rumah sakit yang merumahkan tenaga kesehatannya atau 

melakukan shifting jadwal kerja bagi tenaga kesehatannya karena potensi untuk 

kesulitan dalam membayar gaji dan jasa medis karyawan rumah sakit. 

Ketidakpastian akan nasib pekerjaan dan nasib gajinya menjadi salah satu faktor 

bertambahnya tingkat stres tenaga kesehatan di masa pandemi. 

b. Angka pasien COVID-19 yang melonjak tinggi 

Angka pasien COVID-19 yang melonjak tinggi menyebabkan rumah sakit-

rumah sakit yang awalnya dipersiapkan untuk menjadi rujukan COVID-19 mulai 

kewalahan dan tidak sanggup untuk menanganinya. Sehingga lama kelamaan 

seluruh rumah sakit yang ada di daerah tersebut diharuskan untuk siap dan 

mampu merawat COVID-19 dengan segala keterbatasan yang ada. Hal ini 

sangat berdampak bagi psikis tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut. Dengan 

minimnya persiapan dan minimnya kemampuan yang dimiliki namun terpaksa 

harus terjun langsung ambil bagian dalam penanganan pasien menyebabkan 

risiko penularan menjadi tinggi, sehingga ketakutan tenaga kesehatan akan 

tertular dengan virus tersebut pun semakin tinggi. 

c. Kurang tersedianya alat pelindung diri (APD) dan vitamin bagi tenaga kesehatan 

Karena kurangnya persiapan menghadapi pandemi ini, dan ditambah dengan 

cepatnya lonjakan kasus COVID-19 maka rumah sakit dan pemerintah setempat 

juga kurang siap akan ketersediaan logistik penunjang bagi rumah sakit maupun 

bagi tenaga kesehatan dalam bekerja. Di rumah sakit pada masa awal pandemi 

kesusahan dalam mendapatkan APD, karena tingginya tingkat permintaan maka 

barang menjadi langka di pasaran. Alternatif untuk membuat sendiri pun dirasa 

kurang tepat. Bahkan untuk mendapatkan masker medis dan sarung tangan 

medis pun rumah sakit kerap kesulitan. APD yang disumbangkan oleh 

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan pihak swasta pun belum cukup 

untuk kebutuhan di rumah sakit. Sehingga rasa aman akan perlindungan 

terhadap virus bagi tenaga kesehatan semakin menurun. Dan tingkat 

ketakutannya pun bertambah 
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d. Banyak nya tenaga kesehatan yang mengundurkan diri dari rumah sakit 

Tren tenaga kesehatan yang memilih untuk tidak bekerja atau berpraktek di 

rumah sakit selama masa pandemi, menyebabkan masalah bagi pelayanan rumah 

sakit. Alasan rasa aman dan menghindari dari virus ini, serta rasa nyaman 

bekerja yang kadang dipengaruhi oleh faktor gaji sering menjadi alasan tenaga 

kesehatan yang mengundurkan diri.
14

 Dalam mencari penggantinya, rumah sakit 

juga menemui jalan buntu, alhasil beban kerja tenaga kesehatan yang masih 

bertahan semakin tinggi, dan tingkat stres pun semakin meningkat. 

 

Faktor Eksternal 

a. Banyak Hoax yang beredar dan tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah 

Bayaknya hoax akan COVID-19 yang beredar di masyarakat umum menambah 

beban pikiran bagi tenaga medis. Seringnya terjadi penolakan bahkan 

penentangan ketika di edukasi untuk dirawat di ruang isolasi atau isolasi mandiri 

dirumah menyebabkan kelelahan fisik maupun batin bagi tenaga medis. 

Masyarakat pun tampak tidak patuh dalam menjalankan protokol kesehatan. Hal 

ini sering dilihat dan dinilai bagi tenaga kesehatan sebagi kurang menghargai 

nya masyarakat atas apa yang sudah di korbankan oleh tenaga kesehatan guna 

merawat dan menanggulangi COVID-19 

b. Timbulnya penolakan dan pengucilan dari tetangga serta warga sekitar 

Tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit di masa pandemi seperti sekarang 

ini sering kali mendapatkan perilaku tidak menyenangkan dari orang lain. 

Bahkan dari tetangga atau warga sekitar tempat tinggalnya, kerapkali merasa 

tenaga kesehatan menjadi sumber penyebaran virus di lingkungan tempat tinggal 

nya. Perilaku ini dapat pulang berdampak luas tidak hanya ke diri pribadi tenaga 

kesehatan tersebut, namun juga ke keluarga bahkan ke anak-anaknya. Dengan 

tingginya beban kerja di rumah sakit, ditambah dengan perilaku tidak 

menyenangkan yang didapat ketika di rumah semakin melengkapi tingginya 

tingkat stres dan kekhawatiran tenaga kesehatan. Diluar faktor yang sudah 

dijabarkan diatas, menurut data dari Tim Gugus Tugas COVID-19, usia-usia 

produktif merupakan usia yang sangat tinggi angka kejadian COVID-19 di 

Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan tenaga kesehatan yang bekerja di 
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rumah sakit, dimana rata-rata masuk dalam usia produktif 19-45 tahun.
15

 

Ditambah lagi dengan risiko penularan di tempat kerja dianggap lebih tinggi 

dibandingkan dengak tempat kerja lain. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Berdasarkan penjabaran permasalahan-permasalahan yang terjadi diatas, kami 

menyarankan untuk membuat solusi guna menurunkan tingkat stres dan kekhawatiran 

tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19, seluruh pihak harus menyatukan visi, 

dan menyamakan persepsi terlebih dahulu, bahwasanya pandemi COVID-19 ini 

merupakan suatu hal yang serius, bukan direkayasa oleh pihak-pihak tertentu dan 

memberikan dampak buruk bagi seluruh elemen masyarakat. Setelah memiliki visi dan 

persepsi serta pemahaman yang sama, maka harus segera mulai untuk merumuskan 

protokol-protokol dan tindakan-tindakan yang efektif dalam penyelesaian pandemi ini. 

Kebijakan dan tindakan harus diambil dalam waktu segera, sehingga tidak terjadi efek 

snowball yang dapat semakin merugikan bagi semua pihak. Baik dari pemerintah, dan 

seluruh masyarakat umum harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Pengawas baik 

dari kepolisian maupun TNI harus melakukan pengawasan dan penindakan dengan 

tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi. 

Analisis stakeholder (Analisis Pemangku Kepentingan) didefinisikan sebagai 

proses mengidentifikasi baik perorangan maupun kelompok yang akan mempengaruhi 

atau dipengaruhi oleh suatu tindakan yang akan dilakukan serta mengelompokkannya 

sesuai dengan dampak dari tindakan yang akan dilakukan. Infomasi yang didapat akan 

digunakan untuk mengadakan evaluasi sebelum tindakan dilakukan agar dapat 

dilakukan usaha-usaha preventif dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. 

Stakeholder dibagi tiga yaitu stakeholder primer, stakeholder sekunder, dan stakeholder 

kunci. 

Stakeholder primer merupakan stakeholder yang terkena dampak secara langsung 

baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana serta mempunyai kaitan 

kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Stakeholder yang memiliki pengaruh 

dan kepentingan dikatakan sebagai stakeholder primer dan harus dilibatkan penuh 

dalam tahapan-tahapan kegiatan. 
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Stakeholder sekunder merupakan stakeholder yang tidak memiliki kepentingan 

langsung terhadap suatu rencana tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses 

pengembangan. Stakeholder pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan 

suatu kegiatan dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. 

Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal 

pengambilan keputusan. 

 

Tabel 14. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No. Permasalahan Potensi Solusi Stakeholder terkait 

1 Kesulitan 

penggajian 

karyawan akibat 

kurang nya 

pemasukan karena 

menurunnya angka 

kunjungan pasien di 

rumah sakit 

- Pemilik atau 

pemegang saham 

rumah sakit swasta 

memberikan suntikan 

dana tambahan 

- RS melakukan inovasi 

& informasi bahwa RS 

aman untuk dikunjungi 

sehingga pasien mau 

kembali berobat ke RS 

- Pemerintah setempat 

& Dinas Kesehatan 

mengeluarkan protokol 

yang memberi rasa 

aman pasien untuk 

berobat ke RS 

- IDI & Kolegium 

spesialis menghimbau 

kepada dokter-dokter 

dengan risiko rendah 

dan tanpa komorbid 

untuk tetap berpraktek 

seperti biasa 

- Pemilik atau pemegang 

saham RS Swasta 

- Manajemen RS 

- Pemerintah Daerah & 

Dinas Kesehatan 

- Perkumpulan Profesi 

Dokter 
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2 Tingginya lonjakan 

kasus COVID-19 

- Pemerintah Pusat 

sampai Pemerintah 

Daerah membuat 

kebijakan yang efektif 

& efesien terkait 

protokol kesehatan 

penaggulangan dan 

pencegahan COVID-

19 

- Polisi & TNI 

melakukan 

pengawasan dan 

penindakan terhadap 

pelanggaran protokol 

kesehatan yang ada 

- Pemerintah Pusat 

- Pemerintah Daerah 

- Polisi & TNI 

3 Kurangnya alat 

pelindung diri 

(APD) dan vitamin 

bagi tenaga 

kesehatan 

- Pemerintah Pusat 

membuat regulasi agar 

stok ketersediaan APD 

bagi tenaga medis di 

rumah sakit terjaga 

dan tidak terjadi 

permainan harga pasar 

- Pemerintah Daerah 

bersama pihak swasta 

menggalang donasi 

APD dan vitamin bagi 

tenaga kesehatan 

- Rumah Sakit 

mengupayakan untuk 

memenuhi APD dan 

vitamin bagi tenaga 

kesehatannya 

- Pemerintah Pusat 

- Pemerintah Daerah 

- Manajemen Rumah Sakit 

- Pihak Swasta 

- Pabrik Farmasi 
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4 Kurangnya tenaga 

di RS karena 

banyak tenaga 

kesehatan yang 

mengundurkan diri 

- Rumah sakit memberi 

rasa aman dan nyaman 

dalam bekerja 

- Rumah sakit 

memberikan nutrisi 

dan vitamin bagi 

tenaga kesehatannya 

- Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah 

Daerah mengupayakan 

insentif bagi tenaga 

kesehatan yang layak 

- Manajemen rumah sakit 

- Pemerintah Pusat 

- Pemerintah Daerah 

5 Banyak hoax yang 

beredar di 

masyarakat 

- Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah 

lebih genjar dalam 

meluruskan hoax yang 

beredar dengan 

memberikan informasi 

yang tepat dan mudah 

dipahami masyarakat 

terkait COVID-19 

- Publik figur serta 

influencer turut serta 

memberikan informasi 

yang tepat serta 

mengajak masyarakat 

untuk mematuhi 

protokol kesehatan 

- Media massa tidak ikut 

menyebarkan hoax 

yang beredar di 

masyarakat 

- Pemerintah pusat 

- Pemeerintah Daerah 

- Publik Figur & 

Influencer 

- Media massa 
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6 Tenaga medis kerap 

mendapat perilaku 

tidak 

menyenangkan dan 

pengucilan dari 

warga sekitar 

tempat tinggalnya 

- Pihak RT/ RW, tokoh 

masyarakat, dan 

pemuka agama 

setempat untuk lebih 

peduli, dan 

meluruskan apabila 

ada perilaku maupun 

informasi yang tidak 

tepat yang berdampak 

bagi tenaga kesehatan 

- Pemuka agama 

- Tokoh masyarakat 

- Perangkat RT/ RW 

- Masyarakat umum 

 

Kesimpulan 

Setelah melihat permasalahan diatas, lalu merumuskan potensi solusi dan 

melakukan analisis stakeholder, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang 

terjadi merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks. Banyak pihak dan 

stakeholder yang terkait dalam menangani masalah ini. Banyak pula faktor yang 

mempengaruhi tingginya tingkat stres dan kekhawatiran tenaga kesehatan di masa 

pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Maka dari itu rumusan solusi yang perlu 

mendapat perhatian ekstra dari seluruh pihak dan stakeholder. Solusinya tidak bisa 

hanya sekali tindakan, atau pihak tertentu saja yang bertindak, melainkan harus 

merupakan sebuah tindakan masif terstruktur dan terencana dengan dukungan seluruh 

stakeholder terkait guna mendapatkan solusi terhadap permasalahan yang ada. Dan 

perlu juga terjadi kontinuitas dan pengawasan ketat dalam pelaksanaannya. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

a) Melakukan pertemuan dengan pemilik atau pemegang saham di RS Swasta 

tempat kami bekerja guna membahas tentang kemungkinan mendapatkan 

suntikan dana operasional rumah sakit, sehingga gaji karyawan tidak terhambat 

untuk dibayarkan 

b) Melakukan follow up atas pengklaiman insentif bagi tenaga kesehatan yang di 

fasilitasi oleh kementrian kesehatan 
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c) Melakukan edukasi kepada warga sekitar melalui perangkat RT/ RW, tokoh 

masyarakat, dan pemuka agama bahwa aman untuk berobat di rumah sakit, 

karena bagian yang merawat COVID-19 terpisah dari pelayanan lainnya 

d) Melakukan diskusi dengan manajemen rumah sakit guna melakukan tindakan 

untuk meningkatkan rasa aman, nyaman, dan kekeluargaan dalam lingkungan 

kerja rumah sakit 

e) Melakukan promosi kesehatan dan pemberian informasi bagi warga sekitar 

terkait COVID-19 sehingga tidak ada lagi hoax dan info tidak benar yang 

beredar di masyarakat 

f) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mendorong agar 

dilahirkannya Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota yang mengatur tentang 

pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Batam 

g) Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, maupun pihak swasta 

yang dapat membantu dalam hal penyediaan alat pelindung diri (APD) dan 

vitamin bagi tenaga medis yang bertugas 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BEBAN KERJA 

TENAGA MEDIS SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 

DI RUMAH SAKIT 

Oleh: 

dr. Suci Kirana Yulius 

 

Latar Belakang 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyakit akibat virus terus 

bermunculan dan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Dalam 20 tahun 

terakhir, berbagai jenis virus telah menyebar di berbagai belahan dunia, seperti Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV) pada tahun 2002-2003, dan 

Influenza H1N1 pada tahun 2009. Kemudian, Arab Saudi pertama kali menemukan 

Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV). Pada tahun 2012, 

kasus terbaru berupa wabah penyakit infeksi saluran pernafasan yang terjadi di 

Wuhan, kota terbesar di Provinsi Hubei, Tiongkok, pertama kali dilaporkan ke WHO 

pada tanggal 31 Desember 2019. Karena patogen penyakit tidak dapat ditentukan, 

kasus pertama diklasifikasikan sebagai "pneumonia dengan etiologi yang tidak 

diketahui". Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) melakukan rencana 

investigasi wabah secara intensif. Pada akhirnya diketahui bahwa penyebab penyakit 

tersebut terkait dengan virus baru yang tergabung dalam family Coronavirus (CoV).
1
 

Pada tanggal 12 Januari 2020, Pemerintah Tiongkok mengumumkan bahwa penyakit 

yang disebabkan oleh CoV baru tersebut adalah COVID-19, yang merupakan 

singkatan dari Coronavirus Disease 2019. COVID-19 adalah virus baru yang sangat 

menular dan telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Pada pertemuan tanggal 

30 Januari 2020, sesuai dengan International Health Regulations 2005, WHO 

menyatakan wabah coronavirus sebagai keadaan darurat karena telah menyebar ke 18 

negara, dan 4 negara telah melaporkan penularan ke manusia.
1
 Berdasarkan data 

terakhir pada tanggal 11 Desember 2020, kasus positif COVID-19 di seluruh dunia 

adalah 69.143.017 jiwa, dengan jumlah kematian 1.576.516 jiwa.
2 

Di Indonesia, Pemerintah mengumumkan kasus positif COVID-19 pertama pada 

tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, kasus COVID-19 mulai meningkat dan menyebar 

CHAPTER 2 
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di seluruh Provinsi di Indonesia. Sampai dengan tanggal 11 Desember 2020, jumlah 

kasus positif di Indonesia adalah 605.243 jiwa, dengan jumlah kematian 18.511 jiwa.
3 

COVID-19 tidak hanya menelan korban jiwa dari masyarakat awam. Sebagai 

garda terdepan dalam pelayanan kesehatan pasien COVID-19, dan tingginya frekuensi 

kontak langsung dengan para pasien, wabah virus ini juga mengakibatkan kematian 

tenaga medis di seluruh dunia. Berdasarkan laporan Amnesty tanggal 03 September, 

terdapat sedikitnya 7.000 tenaga kesehatan dari seluruh dunia yang meninggal akibat 

COVID-19. Negara dengan angka kematian tenaga kesehatan tertinggi adalah Mexico 

(1.320 jiwa), USA (1.077), dan disusul oleh United Kingdom (649). Sementara 

Indonesia menempati peringkat 9 dunia dengan angka kematian 181 kematian tenaga 

kesehatan.
4 

Berdasarkan data dari Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB 

IDI), Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Persatuan Perawat Nasional 

Indonesia (PPNI) menyebutkan bahwa per tanggal 10 November 2020, terdapat total 

282 tenaga kesehatan yang wafat akibat terinfeksi COVID-19. Tenaga kesehatan 

tersebut terdiri dari 159 dokter dan 9 dokter gigi, dan 114 perawat. Para dokter yang 

wafat tersebut terdiri dari 84 dokter umum, 73 dokter spesialis, serta 2 residen yang 

berasal dari 20 IDI wilayah (provinsi) dan 71 IDI cabang (Kota/ Kabupaten). 

Berdasarkan data Provinsi, jumlah kematian dokter tercatat paling banyak terjadi di 

Jawa Timur (36 dokter), disusul DKI Jakarta (26 dokter), dan Sumatera Utara (24 

dokter).
5 

Tingginya angka kematian tenaga medis tentu saja menimbulkan kecemasan dan 

keresahan terutama di kalangan sejawat rekan medis. Hal ini menjadi sebuah pertanda 

betapa beratnya risiko yang harus ditanggung oleh tenaga medis di era pandemi ini. 

Selain risiko kematian akibat tertular COVID-19, mereka harus siap menghadapi 

berbagai kenyataan pahit di lapangan, seperti kurangnya Alat Pelindung Diri (APD) 

yang memadai, tidak adanya kompensasi materi yang sesuai, hingga stigma negatif dari 

masyarakat sekitar. Semua faktor di atas dapat meningkatkan beban kerja tenaga medis, 

yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja serta mutu pelayanan Rumah Sakit. 
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Rumusan Masalah 

Di era COVID-19 ini, tenaga medis memiliki peran yang luar biasa dalam 

menghadapi pandemi. Mereka mempertaruhkan kesehatan, kesejahteraan, nyawa 

mereka, dan sering kali bekerja dalam situasi yang sangat sulit dengan sedikit 

dukungan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh layanan dasar 

yang mereka butuhkan. Meskipun tenaga medis telah menghadapi tantangan besar 

dalam melakukan pekerjaan mereka, namun berbagai permasalahan masih terus muncul 

setiap harinya seiring dengan peningkatan jumlah pasien COVID-19. Permasalahan 

tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan beban kerja tenaga 

medis dan mempengaruhi kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah yaitu “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja Tenaga Medis Selama Masa Pandemi 

COVID-19 di Rumah Sakit”, untuk menjelaskan apa saja yang meningkatkan beban 

kerja tenaga medis dan bagaimana solusi yang dapat diaplikasikan dalam permasalahan 

peningkatan beban kerja tenaga medis di rumah sakit selama masa pandemi COVID-

19? 
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Problem Tree 

 

 

 

Gambar 16. Problem Tree 

Penjelasan Problem Tree 

Dalam pembuatan Problem Tree untuk mengurai sebab-akibat suatu 

permasalahan, salah satu teori yang digunakan adalah Teori Perilaku oleh Lawrence 

Green. Teori perilaku adalah sebuah teori yang menganalisis perilaku manusia dengan 

tingkatan kesehatan seseorang maupun masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor 

perilaku (behavior causes) dan faktor di luar perilaku (non-behavior causes). Faktor 

perilaku sendiri ditentukan atau dibentuk dari tiga faktor, yaitu
6
 :  

1. Faktor Predisposisi (predisposing factors) yang terwujud dalam pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keyakinan, dan nilai. 
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2. Faktor Pendukung (enabling factors) yang terwujud dalam lingkungan fisik, 

tersedia atau tidak tersedianya fasilitas atau sarana dan prasarana. 

3. Faktor Pendorong (reinforcing factors) yang terwujud dalam sikap dan 

perilaku petugas yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. 

 

Berdasarkan teori Perilaku, faktor yang berpengaruh terhadap beban kerja tenaga 

medis di RS sejak masa pandemi COVID-19 dibagi menjadi 3, yaitu : 

 Faktor Predisposisi 

Secara keilmuan, tenaga medis mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang 

lebih banyak dalam menghadapi kasus COVID-19 dibandingkan masyarakat 

lainnya. Dengan pengetahuan tersebut mereka menjadi lebih mengerti bahwa 

tingkat penularan COVID-19 cukup tinggi dan cara penularannya sangat 

mudah.
7
 Kecemasan akan tertular COVID-19 baik dari pasien maupun dari 

sesama rekan kerja dapat menambah beban pikiran para tenaga medis. Stres 

juga dapat disebabkan oleh beberapa alasan berikut: khawatir tidak dapat 

beradaptasi dengan tempat baru dan tanggung jawab baru di pekerjaan, tidak 

dapat memberikan layanan yang memadai, mengkhawatirkan perubahan 

informasi yang cepat, tidak dapat memperoleh informasi dan komunikasi 

terkini, dan perubahan besar dalam kehidupan sosial dan keluarga sehari-hari. 

Faktor risiko lainnya termasuk perasaan tidak didukung secara memadai, 

kekhawatiran tentang membawa infeksi rumah ke anggota keluarga atau orang 

lain, diisolasi, perasaan ketidakpastian dan stigmatisasi sosial, dan beban kerja 

yang berlebihan.
7 

Adanya kekhawatiran terhadap risiko infeksi dan komplikasi 

yang diakibatkan, dan ketakutan menyebarkan virus ke keluarga mereka, 

teman-teman, atau kolega, akan berakibat pada meningkatnya angka isolasi 

mandiri dengan konsekuensi psikologis yang lebih buruk. Hal lain yang juga 

menambah beban mental para tenaga medis antara lain timbulnya kluster 

COVID-19 di RS tempat bekerja, kehilangan rekan kerja atau orang terdekat 

akibat COVID-19, dan menyaksikan para pasien berjuang dengan penyakitnya. 

Adanya beban mental dan pikiran ini tentu saja akan berdampak besar kepada 

kesehatan fisik dan mempengaruhi kinerja para tenaga medis. 

 



246 

 

 

 Faktor Pendukung 

Tenaga medis sering menghadapi paparan COVID-19 yang lebih besar sebagai 

akibat dari pekerjaan mereka dibandingkan masyarakat umum, dan oleh 

karenanya berisiko lebih tinggi terhadap infeksi, penyakit serius, dan bahkan 

kematian jika tidak dilindungi secara memadai. Seiring pandemi yang semakin 

meningkat, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas kesehatan 

adalah masalah utama. Di beberapa rumah sakit yang tidak siap menerima 

pasien COVID-19, tenaga medis seringkali harus melakukan pekerjaan mereka 

tanpa perlindungan yang memadai dan di lingkungan yang tidak aman 

dikarenakan kekurangan APD.
8 

Kemenkes RI melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah 

merekomendasikan bahwa petugas kesehatan harus menggunakan APD yang 

tepat, seperti masker medis, baju, sarung tangan dan pelindung mata.
9
 

Kepatuhan yang ketat terhadap tindakan yang direkomendasikan dan dengan 

prosedur praktik yang baik untuk mengelola penyakit menular dapat 

meminimalkan risiko penularan virus dari pasien ke petugas kesehatan. 

Meskipun demikian, beberapa petugas kesehatan tetap terinfeksi COVID-19, 

salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya APD dan kurangnya 

penyediaan pelatihan untuk pencegahan dan pengendalian infeksi. Namun, 

dalam kasus petugas kesehatan menerapkan pengunaan APD yang tepat dan 

prosedur yang memadai, penting untuk mempertimbangkan situasi lain 

terjadinya penularan potensial, seperti kontak di antara rekan kerja dan kontak 

di luar rumah sakit. Risiko potensial terjadinya penularan antar petugas 

kesehatan ketika mereka tidak merawat pasien penting untuk diperhatikan.
8 

Kegiatan tim medis seperti diskusi kasus klinis, serah terima pekerjaan antara 

petugas kesehatan, dan istirahat makan siang adalah contoh situasi petugas 

kesehatan dapat menularkan infeksi satu sama lain. Selain itu, tenaga medis 

biasanya bekerja di ruang terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk 

memastikan pengaturan jarak sosial minimal 1-2 meter seperti yang 

direkomendasikan.
8 

Selain itu, mereka juga harus menghadapi adanya perubahan aturan jam kerja 

dan pola kerja mereka, yang disebabkan berkurangnya rekan kerja akibat 
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terkena COVID-19 atau sedang dalam masa isolasi mandiri. Dalam beberapa 

kasus lainnya, mereka tidak dibayar dengan upah yang adil dan tidak diberi 

kompensasi dalam kasus penyakit akibat kerja atau bahkan kematian. 

Rekomendasi Tunjangan Cidera Ketenagakerjaan ILO, menjelaskan mengenai 

penyakit akibat kerja sebagai “penyakit yang diketahui timbul dari paparan zat 

atau kondisi berbahaya dalam proses, perdagangan atau pekerjaan sebagai 

penyakit akibat pekerjaan”. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa, “harus 

ada anggapan asal penyakit seperti pekerjaan di mana karyawan (a) terpapar 

setidaknya selama periode tertentu; dan (b) telah mendapat gejala penyakit 

dalam jangka waktu tertentu setelah pemutusan hubungan kerja terakhir yang 

melibatkan paparan”.
10 

 

 Faktor Pendorong 

Tenaga medis juga menjadi sasaran serangan fisik dan menerima stigma 

negatif dari masyarakat sekitar karena pekerjaan mereka, yang membuat 

mereka semakin sulit mendapatkan layanan dasar seperti tempat tinggal yang 

layak. Tidak hanya di lingkungan tempat tinggal, bahkan saat masih di dalam 

RS pun mereka kadang mendapat tekanan dan ancaman dari pihak pasien dan 

keluarga pasien, misalnya tuntutan untuk bertindak secepat mungkin tanpa 

memperhatikan perlindungan diri tenaga medis tersebut, ditambah penyebaran 

video misinformasi mengenai kegiatan pelayanan kesehatan oleh orang yang 

tidak bertanggung-jawab.
 

 

Semua tekanan tersebut dapat berkontribusi tidak hanya mengurangi efisiensi 

kerja tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan medis dan menyebabkan cedera moral 

dan/ atau masalah kesehatan mental.
8
 Kelelahan fisik dan mental, didukung waktu kerja 

yang panjang, jam istirahat yang kurang, serta pola makan yang tidak seimbang, dapat 

mengakibatkan turunnya imunitas para tenaga medis sehingga mereka lebih rentan 

untuk terkena penyakit baik tertular COVID-19 yang diperberat dengan komorbid, 

maupun penyakit non COVID-19. Hal ini dapat berujung pada kematian tenaga medis, 

seperti yang terjadi di beberapa kasus kematian tenaga medis di Indonesia.
5 
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Peningkatan beban kerja tenaga medis juga dapat mengakibatkan penurunan 

kinerja, di mana terjadi demotivasi para karyawan untuk melakukan pelayanan 

sebagaimana mestinya. Risiko terjadi kesalahan medis dan non medis meningkat 

sehingga mutu pelayanan rumah sakit menurun, yang menyebabkan ketidakpuasan para 

pasien dan dapat berujung pada menurunnya jumlah kunjungan atau lebih buruk lagi, 

tuntutan hukum. Hal ini dipastikan akan mengganggu citra rumah sakit, dan jika tidak 

segera ditindaklanjuti, dapat mengakibatkan kolapsnya rumah sakit.
7,8 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

a. Rancangan Solusi 

Wabah pandemi COVID-19 memerlukan solusi dan pendekatan dari berbagai 

lapisan masyarakat, sehingga akan tepat jika mengaitkannya dengan 

konsep Penthelix. Pentahelix berasal dari istilah penta yaitu lima dan helix yaitu 

jalinan. Model Pentahelix didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan, 

yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media. Model ini berguna 

untuk mengelola kompleksitas problematik berbasis aktor. Konsep Pentahelix 

merupakan wujud dari semangat multikulturalisme dalam penanganan wabah.  

Komposisi keragaman entitas dapat dikelola dengan dasar pendekatan 

collaborative governance. Collaborative governance adalah pengaturan 

pemerintahan dimana lembaga publik melibatkan langsung pemangku 

kepentingan non-negara dalam proses pembahasan pengambilan keputusan 

bersama yang bersifat deliberative.
11 

Faktor-faktor tersebut adalah musyawarah, 

membangun kepercayaan, pengembangan komitmen, dan pemahaman bersama. 

Masalah dengan kompleksitas tinggi tidak dapat diatasi oleh satu organisasi yang 

bergerak sendiri. Oleh karena itu, diperlukan dorongan collaborative governance 

dalam pendekatan Pentahelix Stakeholder agar proses penanganan dampak 

multisektoral dari COVID-19 dapat berkelanjutan dan berefek jangka panjang.  
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Tabel 15.  Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Faktor 

Perilaku 

Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

Faktor 

Predisposisi 

Tenaga medis 

khawatir tertular 

COVID-19 

 Pelatihan dan adanya 

pengawasan mengenai 

penggunaan dan 

pelepasan APD sesuai 

protokol.  

 Menjalankan protokol 

kesehatan di RS (tidak 

makan bersama, tetap 

pakai masker, tidak 

berkerumun) 

 Menyediakan layanan 

Telemedicine (Konsultasi 

online dengan DPJP) 

 Konseling kesehatan 

mental untuk para tenaga 

medis oleh psikiater atau 

psikolog. 

 Manajemen RS 

 Tim PPI RS 

 Tenaga medis di 

RS 

Faktor 

Pendorong 

RS tidak siap 

menghadapi 

pandemi 

 Kurangnya 

APD yang 

memadai 

 Timbulnya 

kluster 

COVID-19 di 

RS 

 

 Penyesuaian pola kerja 

tenaga medis selama 

pandemi COVID-19 

 Pemenuhan APD sesuai 

standar 

 Monitoring dan evaluasi 

keseimbangan pelayanan 

antara kunjungan pasien 

dengan tenaga medis 

yang bertugas 

 Manajemen RS 

 Tim PPI RS 
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Tidak ada regulasi 

mengenai 

kompensasi 

materi 

 Kompensasi 

materi untuk 

tenaga medis 

tidak sesuai. 

 Kompensasi materi 

dibayarkan sesuai dengan 

keahlian dan jam kerja. 

 Advokasi kepada 

Pemerintah untuk 

pengadaan kompensasi 

materi kepada tenaga 

medis. 

 Tenaga medis dipastikan 

terdaftar aktif sebagai 

anggota BPJS Kesehatan 

 Tenaga medis 

diikutsertakan sebagai 

anggota BPJS 

Ketenagakerjaan. 

 Pemda: 

Pemprov, 

Pemkot, Pemkab 

 BPJS 

Ketenagakerjaan 

 Manajemen RS 

 

 

Faktor 

Pendukung 

Misinformasi 

mengenai 

COVID-19 

 Diskriminasi 

dan stigma 

negative dari 

warga sekitar 

 Meningkatkan promkes 

tentang COVID-19 

dengan melibatkan 

stakeholder di berbagai 

tingkat. 

 Health talk tentang 

COVID-19 & testimonial 

pasien post COVID-19 

via media sosial 

melibatkan masyarakat 

umum sebagai peserta 

 Membuka Call Center 

tentang informasi seputar 

COVID-19 

 Adanya hukuman tegas 

dari Pemerintah terhadap 

perundungan tenaga 

medis oleh warga. 

Pendekatan 

Pentahelix:  

 Pemda: 

Pemprov, 

Pemkot, Pemkab 

 Dinkes 

 Tokoh 

Masyarakat 

 Tokoh Agama 

 RS dan faskes 

lain 

 Organisasi 

Masyarakat 

 Organisasi 

Profesi: IDI, 

PDGI, PPNI, 

IBI, dll 
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 Media (media 

sosial, cetak, dan 

elektronik) 

Lemahnya 

perlindungan 

hukum terhadap 

tenaga medis 

 Tuntutan dan 

ancaman dari 

pasien 

 Pelarangan pengambilan 

foto atau video selama 

pelayanan kesehatan 

berlangsung di RS 

 Memfasilitasi pengacara 

apabila adanya tuntutan 

hukum kepada tenaga 

medis 

 Manajemen RS 

 

b. Analisis Stakeholder  

Stakeholder merupakan individu, kelompok, atau institusi yang berpengaruh 

terhadap usulan atau hasil kebijakan, baik negatif maupun positif. Tipe 

stakeholder antara lain penerima manfaat (beneficiories), pendukung (supporters), 

penentang (opponents), penyedia sumber daya (resource providers), dan 

kelompok rentan (vulnerable groups). Analisis stakeholder merupakan salah satu 

alat atau teknik dalam menghasilkan suatu daftar stakeholder yang akan berguna 

dalam mengembangkan rencana pengelolaan stakeholder proyek.
13,14 

Berdasarkan Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 5th Edition, 

langkah-langkah dalam melakukan analisis stakeholder adalah sebagai berikut:
15

  

1. Identifikasi semua stakeholder dan informasi terkait seperti peran, 

departemen, kepentingan, pengetahuan, harapan, dan tingkat pengaruh.  

2. Analisis dampak atau potensi dukungan dari masing-masing stakeholder 

yang dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk mengembangkan 

strategi. 

3. Menilai bagaimana stakeholder utama menanggapi berbagai situasi untuk 

merencanakan bagaimana mendapatkan dukungan dari mereka dan 

mengantisipasi dampak negatif yang dapat timbul.  
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Dalam melakukan analisis ini, terdapat berbagai model klasifikasi, yaitu
15

 :  

1. Power/ interest grid: berdasarkan tingkat kekuasaan dan kepentingan 

stakeholder berdasarkan hasil kerja.  

2. Power/ influence grid: berdasarkan tingkat kekuasaan dan pengaruh  atau 

keterlibatan mereka.  

3. Influence/ impact grid: berdasarkan tingkat pengaruh atau keterlibatan dan 

kemampuan mereka untuk memberikan besaran dampak terhadap suatu 

program, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan.  

4. Salience model: menjelaskan kelas stakeholder berdasarkan kekuasaan, 

tingkat kepentingan, dan legitimasi. 

 

Dalam melakukan analisis stakeholder, di dalam PMBOK terdapat contoh untuk 

model 1 (Power/ Interest Grid), dengan penjelasan sebagai berikut:
15

 

a) Stakeholder yang mempunyai daya pengaruh tinggi dan kepentingan yang 

tinggi harus bisa dilibatkan sepenuhnya di seluruh tahapan program demi 

untuk memberikan keyakinan pada mereka bahwa keberhasilan program 

adalah atas dukungan mereka.  

b) Stakeholder yang mempunyai daya pengaruh tinggi namun tidak terlalu 

berkepentingan, bukan target utama program namun sangat mungkin 

menjadi penentang atau selalu mengintervensi. Untuk itu, mereka perlu 

diyakinkan bahwa keberadaan mereka pentin, berikan informasi, dan 

mengapresiasi pendapat mereka. Hal ini perlu dilakukan agar tidak timbul 

konflik. 

c) Stakeholder dengan pengaruh yang kecil namun kepentingan terhadap 

program sangat tinggi membutuhkan upaya dan strategi khusus, agar 

mereka yakin bahwa kepentingan mereka selaras dengan visi-misi program 

dan keterlibatan mereka sangat berarti.  

d) Stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan yang kecil atau bahkan tidak 

ada sama sekali juga perlu dilibatkan dalam program, namun tidak perlu 

strategi khusus dalam partisipasi mereka. 
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Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan permasalahan besar di seluruh aspek 

kehidupan, terutama di bidang kesehatan. Para tenaga medis di rumah sakit termasuk 

salah satu profesi yang paling merasakan dampak hebat dari wabah tersebut. Banyak 

faktor yang menyebabkan peningkatan beban kerja para tenaga medis, yaitu 

kekhawatiran terinfeksi COVID-19 di rumah sakit, ketidaksiapan rumah sakit dalam 

menghadapi pandemi, kurangnya apresiasi dan kompensasi dalam bentuk material 

maupun non material, hingga diskriminasi dan stigma negatif dari masyarakat sekitar, 

hingga tuntutan dan ancaman dari pasien.  

Sebagai solusi, diperlukan tindakan dan kebijakan yang menyeluruh dan 

berkesinambungan dari seluruh lapisan masyarakat, dalam hal ini menggunakan 

pendekatan Pentahelix. Dengan semangat kolaborasi dan integrasi, maka bukan tidak 

mungkin jika pandemi dapat segera diatasi mengingat akan terciptanya collective 

problem solving, sehingga para tenaga medis dapat kembali bekerja dengan performa 

terbaik mereka tanpa kekhawatiran mengenai wabah. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

a. Bekerja sama dengan media untuk mengedukasi masyarakat agar selalu 

menerapkan protokol kesehatan guna mencegah peningkatan jumlah pasien 

COVID-19 di rumah sakit. 

b. Evaluasi dan monitoring ketat status kesehatan mental para tenaga medis di 

rumah sakit dengan konsultasi dan terapi berkala.  

c. Evaluasi kebutuhan dan distribusi sumber daya manusia, sarana, dan prasarana 

rumah sakit sesuai dengan jumlah kunjungan pasien. 

d. Memastikan tenaga medis terdaftar dan berstatus aktif di BPJS Ketenagakerjaan 

dan mendapatkan kompensasi material dan non material yang sesuai. 

e. Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong penegakan disiplin 

protokol kesehatan dan memastikan perlindungan hukum bagi tenaga medis.  
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ANALISIS PERHITUNGAN BIAYA SATUAN (UNIT COST) TARIF OVUM 

PICK-UP DENGAN METODE ACTIVITY BASED COSTING DI KLINIK 

MORULA IVF PONTIANAK DI ERA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Aria Pratama Surya Anggara 

 

Latar Belakang 

Kehadiran seorang anak adalah hadiah terindah bagi pasangan suami istri. Tak 

bisa dipungkiri kehadiran anak begitu didambakan dan ditunggu-tunggu. Kehadiran 

buah hati diharapkan dapat memperkuat ikatan suami istri. Sayangnya, bagi sebagian 

orang punya anak tidak selalu mudah. Karena itu demi hadirnya seorang anak, apapun 

rela dilakukan. Itu sebabnya, persiapan kesehatan menyeluruh harus dilakukan oleh 

pasangan jauh-jauh hari sebelum menikah. 

Kebanyakan orang tidak sepenuhnya tahu kondisi tubuhnya secara pasti. Mungkin 

dia tampak sehat, padahal menyimpan masalah kesehatan yang tak terdeteksi, misalnya 

penyakit-penyakit infeksi atau penyakit keturunan. Bagi pasangan yang ingin menikah, 

pemeriksaan pranikah membantu mengenali lebih dini hal-hal yang berpotensi 

mengganggu kesehatan beserta risikonya dan kemungkinan berkembangnya di masa 

mendatang. Salah satu masalah yang banyak terjadi adalah ketidaksuburan (infertility). 

Infertility adalah ketidakmampuan pasangan suami istri untuk mencapai 

kehamilan setelah satu tahun berhubungan tanpa menggunakan alat kontrasepsi atau 

ketidakmampuan untuk mempertahankan kehamilan. Umumnya, pasangan butuh 5-6 

bulan untuk bisa hamil. Namun pada beberapa pasangan bisa lebih cepat dari itu. Untuk 

sebagian besar pasangan kehamilan terjadi secara alami dalam waktu satu tahun, 

namun, 20% pasangan memiliki cerita yang berbeda, mereka terus mencoba dan tidak 

ada yang terjadi atau mereka mencapai kehamilan tetapi mengalami keguguran.
1
 

Penanganan infertilitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai secara 

sederhana sampai dengan menggunakan teknologi canggih, mulai dengan 

pemakaian obat induksi ovulasi, inseminasi intrauteri sampai menggunakan cara In 

Vitro Fertilization (IVF)/ bayi tabung.
2
 

Bayi tabung telah direkomendasikan oleh National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE) sebagai terapi definitif untuk infertilitas berkepanjangan 

CHAPTER 3 
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dan tak terselesaikan setelah terapi lain gagal, dan dapat digunakan untuk 

mengatasi infertilitas pria maupun perempuan.
3,4

 Terdapat lima langkah 

penanganan infertilitas dengan menggunakan teknologi IVF, yaitu controlled 

ovarian hyperstimulation (stimulasi ovarium terkontrol), ovum pick-up (petik sel 

telur), preparasi sperma, inseminasi oosit (fertilisasi dan kultur), dan transfer embrio.
2
 

Rumah Sakit Anugerah Bunda Khatulistiwa Pontianak memiliki pelayanan 

unggulan yaitu klinik bayi tabung bernama Morula IVF Pontianak. Klinik fertilitas 

Morula IVF Pontianak merupakan klinik bayi tabung pertama di pulau Kalimantan. 

Morula IVF Pontianak fokus dalam membantu pasangan yang mendambakan buah hati. 

Memiliki produk-produk layanan berupa program-program fertilitas yang sesuai dan 

berdasarkan indikasi yang tepat bagi calon orang tua dengan standarisasi yang ketat 

dipantau oleh Morula Indonesia dan diperkuat berkat kualitas dan kompetensi dokter-

dokter ahli serta embriolog dan perawat berpengalaman lebih dari 18 tahun. 

Analisis biaya di rumah sakit semakin penting sejalan dengan kebijakan 

pengembangan rumah sakit. Analisis biaya untuk menentukan biaya satuan (unit cost), 

bukan saja berguna untuk dasar perencanaan anggaran dan efisensi biaya dalam upaya 

menghadapi perkembangan pelayanan akan tetapi sangat berguna untuk menentukan 

tarif pelayanan rumah sakit dengan mempertimbangkan ATP (Ability to Pay) maupun 

WTP (Willengness to Pay) masyarakat sekitar serta tarif pesaing yang setara. Kebijakan 

penetapan tarif ini tidak terlepas juga dari dasar fungsi rumah sakit sebagai unit sosio-

ekonomi.
5
 Untuk menghadapi hal tersebut perlu tindakan analisis biaya pelayanan bayi 

tabung di rumah sakit salah satunya adalah tindakan Ovum Pick-Up. 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit baru yang dapat 

menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan 

oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala 

klinis yang muncul beragam seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala) sampai komplikasi berat (pneumonia atau sepsis). 

Cara penularannya melewati percikan saat batuk, bersin, berbicara, kontak fisik dengan 

orang terinfeksi (menyentuh atau jabat tangan) dan dengan menyentuh mulut, hidung, 

dan mata dengan tangan yang kemungkinan terpapar virus. Ini yang menyebabkan 

COVID-19 ini berbahaya adalah karena jika sudah menyerang organ pernafasan, 

pilihannya bisa tanpa gejala atau langsung severe menyebabkan meninggal dunia. 
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Dampak yang terkena akibat pandemic COVID-19 selain dampak kesehatan dan 

ekonomi, muncul juga masalah sosial dan ketenagakerjaan. Sehingga diperlukan 

pendekatan pentahelix dalam penanganan COVID-19 pada sektor industri seperti 

industri rumah sakit. Karena semua tempat, baik ruang publik maupun privat, di 

lingkungan masyarakat memiliki peluang menjadi tempat transmisi COVID-19. 

Sehingga sangat rentan ditemukan pada ruang publik termasuk rumah sakit. 

Kecenderungan semakin lama durasi terjadinya COVID-19 ini akan semakin 

meningkatkan dan tinggi munculnya angka kejadian di masyarakat (kluster masyarakat). 

 

Rumusan Masalah 

Penanganan infertilitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai secara 

sederhana sampai dengan menggunakan teknologi canggih, mulai dengan 

pemakaian obat induksi ovulasi, inseminasi intrauteri sampai menggunakan cara In 

Vitro Fertilization (IVF) / bayi tabung. Teknologi bayi tabung dilakukan dengan lima 

langkah, yaitu controlled ovarian hyperstimulation (stimulasi ovarium 

terkontrol), ovum pick-up (petik sel telur), preparasi sperma, inseminasi oosit (fertilisasi 

dan kultur), dan transfer embrio. 

Pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan semua sektor industri, termasuk 

pelayanan bayi tabung untuk melakukan analisis biaya. Peningkatan biaya operasional 

dan beban rumah sakit serta keselamatan sumber daya kesehatan menjadi instrumen 

yang perlu diperhatikan. Pendekatan perhitungan biaya satuan dengan metode ABC 

menjadi salah satu alternatif solusi perumusan biaya IVF / bayi tabung. Oleh karenanya 

perlu dilakukan kajian analisis dan besaran biaya satuan (unit cost) tarif ovum pick-up 

(OPU) dengan metode activity based costing (ABC) pada Rumah Sakit Anugerah 

Bunda Khatulistiwa Pontianak di era pandemi COVID-19? 
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Problem Tree          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 17. Problem Tree 

Daftar rujukan problem tree: 

1. Thabrany, 1998.   7.   Cooper, 1998. 

2. Gani, 1993.   8.   Irwandy, 2020 

3. FKM UI, 1997.   9.   Blake, 2020 

4. Mulyadi, 2003.   10. Oesterreich, 2020 

5. Johnson, 1991.   11. Dewi, 2020  

6. Garrison, 2000.   12. Irwan, 2020. 
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Penjelasan Problem Tree 

Untuk menghasilkan suatu produk (output) tertentu diperlukan sejumlah input. 

Biaya adalah nilai dari sejumlah input (faktor produksi) yang digunakan untuk 

menghasilkan suatu produk (output). Output atau produk bisa berupa jasa pelayanan 

atau bisa juga berupa barang. Di sektor kesehatan misalnya Rumah Sakit dan 

Puskesmas, produk yang dihasilkan berupa jasa pelayanan kesehatan. Untuk 

menghasilkan pelayanan pengobatan di Rumah Sakit, diperlukan sejumlah input (faktor 

produksi) yang antara lain berupa obat, alat kedokteran, tenaga dokter, perawat, gedung 

dan sebagainya. Dengan demikian biaya pelayanan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit 

dapat dihitung dari nilai (jumlah unit X harga) obat, alat kedokteran, tenaga dokter, 

perawat, listrik, gedung dan sebagainya yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan 

kesehatan.
6
 

Biaya juga sering diartikan sebagai nilai dari suatu pengorbanan untuk 

memperoleh suatu output tertentu. Pengorbanan itu bisa berupa uang, barang, tenaga, 

waktu maupun kesempatan. Dalam analisis ekonomi nilai kesempatan untuk 

memperoleh sesuatu yang hilang karena melakukan suatu kegiatan juga dihitung 

sebagai biaya yang disebut dengan biaya kesempatan (opportunity cost). Apapun wujud 

pengorbanan tersebut, dalam perhitungan biaya semuanya harus ditransformasikan ke 

dalam nilai uang.
5
 

Untuk keperluan analisis biaya dikelompokkan menurut beberapa kriteria. Ada 

pengelompokkan yang didasarkan atas pengaruhnya pada perubahan skala produksi, 

atau pengelompokkan atas lama penggunaan. Bahkan kadang-kadang biaya 

dikelompokkan menurut fungsi / aktivitas, sumber, langsung tak langsung dan 

sebagainya. Pengelompokkan komponen biaya tersebut ditentukan sesuai dengan 

kebutuhan analisis dan menghasilkan beberapa istilah biaya.
7
 

Berdasar Pengaruh Pada Perubahan Skala Produksi. Dalam kaitannya dengan 

perubahan skala produksi, biaya dapat dibedakan menjadi biaya tetap (fixed cost) dan 

biaya variabel (variable cost).
7 

Disamping dikelompokkan menurut pengaruhnya 

terhadap perubahan skala produksi, biaya juga dikelompokkan berdasar lama 

penggunaannya. Dalam kaitan ini biaya dibedakan dalam biaya investasi dan biaya 

operasional.
7 
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Klasifikasi biaya berdasarkan fungsi / aktivitas pelayanan dan dikaitkan dengan 

unit cost. Konsep biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost) 

sering digunakan ketika menghitung biaya satuan (unit cost).
7 

Salah satu hasil akhir 

analisis biaya adalah perhitungan biaya satuan. Misalnya pelayanan rongent diperlukan 

dukungan dari unit-unit penunjang, maka biaya-biaya yang dikeluarkan di unit 

penunjang tersebut perlu didistribusikan ke unit produksi. Dengan perkataan lain, 

analisis biaya memerlukan distribusi biaya indirect ke biaya direct. Ini dilakukan baik 

terhadap biaya operasional maupun biaya investasi. Jadi salah satu kegiatan pokok 

dalam analisis biaya adalah melakukan distribusi (alokasi) biaya investasi dan 

operasional yang dikeluarkan pada unit penunjang (yaitu biaya indirect) ke unit 

produksi (dimana biaya direct dikeluarkan). Beberapa teknik untuk melakukan 

distribusi biaya tersebut telah dikembangkan untuk Rumah Sakit.  

Teknik analisis biaya untuk Rumah Sakit dikembangkan secara khusus oleh 

karena sebagai suatu unit produksi jasa pelayanan kesehatan rumah sakit mempunyai 

keunikan. Pertama, begitu banyak jenis input yang diperlukan, seperti berbagai jenis 

tenaga, obat, bahan, makanan dan lain-lain. Kedua, rumah sakit terdiri dari beberapa 

unit dan antara unit-unit tersebut terjadi transfer jasa yang sangat kompleks. Ketiga, 

rumah sakit menghasilkan produk yang sangat banyak jenisnya.  

Dalam konteks analisis biaya rumah sakit, biaya indirect adalah biaya yang 

dikeluarkan pada pusat biaya penunjang, seperti direksi, dapur, laundry dan lain-lain. 

Sedangkan biaya direct adalah biaya yang dikeluarkan di pusat biaya produksi, yaitu 

unit-unit rumah sakit yang langsung melayani pasien.
7
 Secara teoritis ada beberapa 

metode atau teknik analisis biaya yang dikembangkan, yaitu simple distribution, step 

down method, double distribution method dan multiple distribution method.
8
 

Menurut Johnson, activity based cost system (ABC system) merupakan suatu 

alternatif penentuan harga pokok produk atau jasa yang saat ini cukup dikenal dan 

sangat relevan. ABC system, merupakan sistem informasi tentang pekerjaan (atau 

aktivitas) yang mengkonsumsi sumber daya dan menghasilkan nilai bagi konsumen.
[9]

 

Terdapat dua anggapan penting yang mendasari sistem ABC menurut Cooper dan 

Robert S Kaplan, yaitu aktivitas menyebabkan timbulnya biaya dan produk (pelanggan) 

menyebabkan timbulnya permintaan atas aktivitas.
10

 Menurut Mulyadi,
 
activity based 

costing system merupakan metode penentuan harga pokok penjualan (HPP) yang 
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ditujukan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat bagi kepentingan 

manajemen, dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya alam setiap 

aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk.
8
 Sedangkan menurut Gorrison 

dan Noreen, pengertian activity based costing adalah metode costing yang dirancang 

untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk mengambil keputusan lainnya 

yang mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap.
11

 

Dari definisi-definisi diatas activity based costing system adalah sistem akuntansi 

biaya yang membebankan biaya kepada produk atau pelanggan berdasarkan sumber 

daya yang dikonsumsi dengan mengidentifikasikan biaya setiap aktivitas yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan produk tersebut. Biaya produk yang terjadi 

mencerminkan biaya semua aktivitas yang dikonsumsinya maka manajemen dapat 

mengendalikan aktivitas yang terjadi sekaligus juga mengendalikan biaya. 

Menurut Robin Cooper dan Robert S. Kaplan menyebutkan ada dua asumsi 

penting yang mendasari activity based costing system, yaitu: 

1. Aktivitas menyebabkan timbulnya biaya (activities cause cost), activity based 

costing system berangkat dari asumsi bahwa sumber daya pendukung atau sumber 

daya tidak langsung menyediakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, 

bukan sekedar menyebabkan timbulnya biaya yang harus dialokasikan. Tahap 

pertama dari activity based costing system adalah membebankan biaya-biaya dari 

sumber daya pendukung ke aktivitas-aktivitas yang menggunakan sumber daya 

tersebut. Karena itu, activity based costing system berangkat dari asumsi bahwa 

aktivitas menyebabkan timbulnya biaya. 

2. Produk dan pelanggan menyebabkan timbulnya permintaan atas aktivitas (product 

and customers create the demand for activities), untuk membuat produk diperlukan 

berbagai aktivitas dan setiap aktivitas memerlukan sumber daya untuk pelaksanaan 

aktivitas tersebut. Karena itu, pada tahap kedua dari activity based costing systems 

biaya-biaya aktivitas dibebankan ke produk berdasar konsumsi atau permintaan 

masing-masing produk terhadap aktivitas tersebut.
10

 

Tujuan activity based costing systems digunakan untuk mengalokasikan biaya ke 

transaksi dari aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu organisasi dan kemudian 

mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan peranan aktivitas 

setiap produk.
 [10]

 Peranan activity based costing systems yaitu pembebanan biaya tidak 
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langsung dan biaya pendukung dan pembebanan biaya dan alokasi biaya yaitu biaya 

langsung dan biaya tidak langsung.
10

  

Manfaat activity based costing systems adalah: 

1. Menyajikan biaya produk lebih akurat dan informatif, yang mengarahkan 

pengukuran profitabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan strategi tentang 

harga jual, lini produk, pasar, dan pengeluaran modal. 

2. Pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh aktivitas, sehingga 

membantu manajemen meningkatkan nilai produk (product value) dan nilai proses 

(process value). 

3. Memudahkan memberikan informasi tentang biaya relevan untuk pengambilan 

keputusan.
10

 

Secara teori activity based costing systems dianggap dapat memberikan informasi 

dan kinerja yang lebih unggul dibandingkan sistem akuntansi biaya tradisional. Akan 

tetapi, bukti bahwa activity based costing systems dapat menghasilkan informasi biaya 

yang akurat tidak menjamin bahwa sistem ini merupakan sistem yang sempurna karena 

ternyata sistem ini masih memiliki beberapa kelemahan.  

Keterbatasan dari sistem activity based costing systems sebagai berikut: 

1. Alokasi, beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan, karena sulitnya 

menemukan aktivitas biaya tersebut. 

2. Mengabaikan biaya, biaya tertentu yang diabaikan dari analisis. 

3. Pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi, disamping memerlukan biaya yang 

mahal juga memerlukan waktu yang cukup lama.
10

 

Penerapan sistem activity based costing systems memerlukan persyaratan, antara 

lain diversifikasi produk yang tinggi, persaingan yang ketat, dan biaya pengukuran yang 

relatif kecil. Diversifikasi produk yang tinggi berarti perusahaan memproduksi 

bermacam-macam jenis produk. Maka yang menjadi masalah adalah pembebanan biaya 

overhead ke setiap produk secara logis sesuai dengan aktivitas untuk membuat setiap 

produk. Sebab selama ini pembebanan masih berdasarkan satu cost driver yaitu unit 

based yang ternyata hanya terjadi subsidi silang yang berdampak pada kehancuran 

perusahaan itu sendiri. Meskipun secara teoritis dapat diketahui bahwa activity based 

costing system memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, namun tidak semua 

perusahaan dapat menerapkan sistem ini.
10 
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Ada dua hal mendasar yang harus dipenuhi oleh perusahan yang akan menerapkan 

activity based costing systems, yaitu: 

1. Biaya-biaya berdasar non-unit harus merupakan persentase signifikan dari biaya 

tenaga kerja langsung. Jika biaya-biaya ini jumlahnya kecil, maka sama sekali tidak 

ada masalah dalam pengalokasiannya pada tiap produk. 

2. Rasio-rasio konsumsi antara aktivitas-aktivitas berdasar unit dan aktivitas-aktivitas 

berdasar non-unit harus berbeda. Jika berbagai produk menggunakan semua 

aktivitas overhead dengan rasio kira-kira sama, maka tidak ada masalah jika cost 

driver berdasar unit digunakan untuk mengalokasikan semua biaya overhead pada 

setiap produk. Jika berbagai produk rasio konsumsinya sama, maka sistem 

konvensional atau activity based costing systems membebankan overhead pabrik 

dalam jumlah yang sama. Jadi perusahaan yang produknya homogen (diversifikasi 

produknya rendah) dapat menggunakan sistem konvensional tanpa ada masalah.
12

 

Perbedaan komputasional prinsipil antara metode konvensional dengan metode 

activity based costing system berkenaan dengan sifat dan jumlah pemicu biaya (cost 

driver) yang digunakan. Sistem activity based costing system memakai pemicu biaya 

dasar unit maupun non unit dan biasanya jumlah pemicunya lebih besar ketimbang 

jumlah pemicu biaya dasar unit yang lazim dipakai dalam sistem konvensional. 

Akibatnya activity based costing meningkatkan akurasi penentuan biaya pokok 

produk.
13

 

Biaya produk dengan menggunakan activity based costing sangat berbeda dengan 

biaya produk system costing tradisional. Tiang penyangga yang tampak tidak 

menyumbangkan laba dalam sistem tradisional tampak sangat menguntungkan dengan 

activity based costing system. 

Beberapa perbandingan antara sistem biaya tradisional dan sistem biaya activity 

based costing (ABC) adalah sebagai berikut: 

1. Sistem biaya activity based costing menggunakan aktivitas-aktivitas sebagai 

pemacu biaya (cost driver) untuk menentukan seberapa besar konsumsi biaya 

overhead dari setiap produk. Sedangkan sistem biaya tradisional mengalokasikan 

biaya overhead secara arbitrer berdasarkan satu atau dua basis alokasi yang non 

representatif. 
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2. Sistem biaya activity based costing memfokuskan pada biaya, mutu dan faktor 

waktu. Sistem biaya tradisional terfokus pada performa keuangan jangka pendek 

seperti laba. Apabila sistem biaya tradisional digunakan untuk penentuan harga 

dan profitabilitas produk, angka-angkanya tidak dapat diandalkan. 

3. Sistem biaya activity based costing memerlukan masukan dari seluruh departemen 

persyaratan ini mengarah ke integrasi organisasi yang lebih baik dan memberikan 

suatu pandangan fungsional silang mengenai organisasi. 

4. Sistem biaya activity based costing mempunyai kebutuhan yang jauh lebih kecil 

untuk analisis varian dari pada sistem tradisional, karena kelompok biaya (cost 

pools) dan pemacu biaya (cost driver) jauh lebih akurat dan jelas, selain itu ABC 

dapat menggunakan data biaya historis pada akhir periode untuk menghilang 

biaya aktual apabila kebutuhan muncul. 

Pengertian Cost driver atau pemicu biaya adalah dasar alokasi yang digunakan 

dalam activity based costing system yang merupakan faktor-faktor yang menentukan 

seberapa besar atau seberapa banyak usaha dan beban kerja yang dibutuhkan untuk 

melakukan suatu aktivitas. Cost driver digunakan untuk menghitung biaya sumber dari 

setiap unit aktivitas. Kemudian setiap biaya sumber daya dibebankan ke produk atau 

jasa dengan mengalihkan biaya setiap aktivitas dengan kuantitas setiap aktivitas yang 

dikonsumsikan pada periode tertentu.
14

 

Cost driver merupakan faktor-faktor yang menyebabkan biaya aktivitas, cost 

driver faktor yang dapat diukur yang digunakan untuk membebankan biaya ke aktivitas 

dan dari aktivitas satu ke aktivitas lainnya. 

Cost driver adalah penyebab terjadi biaya, sedangkan aktivitas adalah merupakan 

dampak yang ditimbulkannya. Dalam sistem biaya activity based costing (ABC) 

digunakan beberapa macam pemicu biaya sedangkan pada sistem biaya tradisional 

hanya menggunakan satu macam pemacu biaya tertentu.
14

 

Menurut Supriyono, menyatakan bahwa pemicu biaya dapat diklasifikasikan ke 

dalam dua jenis utama yaitu: 

1. Pemicu biaya yang berkaitan dengan volume produksi. 

Pemicu biaya ini dianggap sebagai pemicu sejumlah biaya yang berkaitan dengan 

volume produksi. Pemicu biaya jenis ini telah mendominasi sistem akuntansi biaya 

tradisional. Sebagian besar biaya-biaya pemanufakturan dianggap berkaitan erat 
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dengan pemicu biaya tersebut. Dalam hal variabilitas biaya-biaya pemanufakturan 

dianggap dapat diterapkan dengan besarnya jam kerja langsung, biaya tenaga kerja 

langsung, jam mesin dan biaya bahan baku. 

2. Pemicu biaya yang berkaitan dengan pemanufakturan. 

Pemicu biaya ini dianggap memicu sejumlah biaya pemanufakturan karena 

terdapatnya diversitas dan kompleksitas produk.
12

 

Diversitas dan kompleksitas produk disebabkan oleh karena perusahaan 

memproduksi berbagai macam produk dengan karakteristik yang berbeda-beda baik 

karena kerumitan rancangan, ukuran volume produksi, ukuran bentuk, maupun 

karakteristik lainnya. Jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk dengan 

batch (ukuran volume dan karateristik tertentu) yang berbeda-beda, maka akan timbul 

sejumlah biaya yang terjadi karena pola aktivitas untuk memproduksi setiap jenis 

produk berbeda-beda. Dalam hal ini fokus pengukuran biaya diarahkan pertama-tama 

bukan kepada produk, tetapi ke unit-unit yang menyebabkan aktivitas terjadi. 

Metode ini sebenarnya mengacu pada konsep ABC dengan berbagai perubahan 

karena adanya kendala sistem, karena itu metode ini menggunakan asumsi yang sedikit 

mungkin. Metode ini tidak hanya menghasilkan output hasil analisis tetapi juga akan 

menghasilkan identifikasi sistem akuntansi biaya. Hasil akhir metode ini juga berupa 

saran pengembangan sistem. Karena itu, secara umum hasil analisis metode real cost 

adalah penentuan harga produk atau jasa, pengendalian biaya, pengambilan keputusan 

khusus dan pengidentifikasian sistem akuntansi biaya. 

Informasi real cost yang diperoleh dari hasil analisis biaya sangat bermanfaat 

dalam menyusun anggaran komprehensif suatu organisasi. Kerangka konsep analisis 

biaya “real” menggunakan penggolongan biaya menurut sesuatu yang dibiayai yaitu 

biaya langsung dan biaya tidak langsung. Hal ini dilakukan karena karakteristik rumah 

sakit yang mempunyai banyak produk dan jasa, sehingga penggolongan biaya yang 

paling tepat digunakan adalah biaya menurut sesuatu yang dibiayai. Dengan 

menggunakan penggolongan biaya seperti itu produk dan jasa langsung bisa 

dikelompokkan ke dalam beberapa unit atau instalasi.
14

 

Pengertian tarif tidak sama dengan harga, sekalipun keduanya menunjuk pada 

besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen. Pengertian tarif lebih terkait 

pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa pelayanan, 
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sedangkan pengertian harga lebih terkait pada pengertian biaya yang harus dikeluarkan 

untuk memperoleh barang.
15

 

Pemberlakuan tarif bagi pasien institusi pelayanan kesehatan berarti masyarakat 

juga ikut menanggung biaya produksi pelayanan kesehatan, namun sebetulnya 

pendapatan dari diberlakukannya tarif pelayanan kesehatan tersebut juga untuk 

digunakan atau dikembalikan kepada masyarakat berupa: 

1. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan. 

2. Pengembangan dan perluasan pelayanan kesehatan. 

3. Terjadinya kesinambungan pelayanan kesehatan.
16

 

Kebijakan penetapan tarif pelayanan kesehatan hendaknya realistis dan 

mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya memerlukan 

dua kebijakan, sebagai berikut: 

1. Alternatif terbaik untuk memobilisasi sumber daya tambahan 

2. Berbagai alternatif dalam mengalokasikan sumber daya.
17

 

Penentuan tarif pelayanan kesehatan sangatlah komplek. Hal ini disebabkan 

banyaknya variabel atau faktor yang perlu dipertimbangkan. Ada delapan faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalam penentuan tarif sebagai berikut: 

1. Jenis produk pelayanan kesehatan yang diberikan. Produk pelayanan kesehatan 

yang diberikan demi oleh institusi pelayanan kesehatan sangat bervariasi jenisnya. 

Masalah pokok adalah berbedanya biaya satuan untuk masing – masing jenis 

pelayanan. 

2. Motivasi sosial dan motivasi ekonomi. Dalam hal ini diharapkan pelayanan 

kesehatan yang diberikan tetap memberikan fungsi sosial tetapi mendapatkan biaya 

produksi sehingga tidak merugi. Salah satu strategi yang dipakai dengan melakukan 

subsidi silang yaitu memperoleh “profit” dari pelayanan kelas VIP dan kelas I serta 

memberikan subsidi kepada pasien kelas III. 

3. Biaya satuan (unit cost) masing – masing jenis pelayanan. 

4. Tingkat utilisasi, misalnya untuk rawat inap, apabila BOR memang rendah, 

kenaikan tarif akan memperburuk tingkat penggunaan tempat tidur di Rumah Sakit 

bersangkutan. Sebaliknya kenaikan tarif pada BOR yang tinggi tidak berpengaruh 

pada utilisiasi, sejauh kenaikan tersebut masih dalam batas “kemauan dan 

kemampuan” pasien. 



269 

 

 

5. ATP (Ability To Pay) dan WTP (Willingness To Pay) serta ada tidaknya “consumer 

surplus”. Kalau tarif yang berlaku dibawah ATP dan WTP berarti adanya 

“consumer surplus”, sehingga kenaikan tarif masih bisa diterima masyarakat. 

6. Kebijakan dan kemampuan memberikan subsidi. Kalau subsidi terbatas, pemerintah 

bias memberlakukan tarif tinggi untuk pelayanan Kelas VIP, Kelas I dan membatasi 

pemberian subsidi untuk pelayanan kelas III. 

7. Besarnya surplus penerimaan yang direncanakan (profit). 

8. Tarif dan mutu pelayanan pesaing. Kenaikan tarif pada suatu fasilitas bias 

menyebabkan pindahnya pasien ke fasilitas lain, kalau mutunya sama.
8
 

Untuk membuka jenis layanan bayi tabung ini, diperlukan berbagai persiapan. 

Baik dari segi legalitas, sarana prasarana, sampai operasional. Salah satu bagian penting 

dalam pelayanan ini ada penetapan tarif yang sesuai dan terperinci. Karena dengan 

penetapan tarif yang tepat, maka revenue yang diharapkan juga bisa didapat melebihi 

sebelumnya. Oleh karena itu perlu adanya analisis data penetapan tarif yang sudah 

berlaku untuk menjadikan hasil dari penelitian ini menjadi referensi ilmiah dalam  

koreksi tarif yang sudah ada. 

Dalam pelayanan Bayi Tabung (In Vitro Fertilization), biaya merupakan salah 

satu hal yang selalu ditanyakan terlebih dahulu oleh pasien yang akan menjalankan 

program. Sehingga ini menjadi penentu apakah pasien siap untuk melanjutkan program 

atau jika sudah diagendakan penatalaksanaan gangguan kesuburan dengan program 

Bayi Tabung (IVF) tetapi ternyata melihat biaya menjadi mengurungkan niat lagi, ini 

menjadi isu penting untuk dirinci mengenai tarif agar pasien bisa dengan jelas menerima 

tarif dan menjalankan program. Rincian tarif dibedah dengan metode Activity Based 

Costing (ABC) System. 

Kondisi pandemi COVID-19 yang transmisinya belum bisa dikendalikan 

menyebabkan risiko setiap orang yang melakukan pelayanan program kehamilan dan 

untuk mencegahnya perlu persiapan sesuai protokol dan itu memerlukan biaya yang 

cukup besar. Sedangkan unit usaha swasta dalam menyiapkan itu tidak dibantu 

pemerintah sehingga perlu biaya tambahan dalam menyiapkan protokol pencegahan 

COVID-19. Biaya-biaya tersebut didapatkan dengan salah satu cara menaikkan tarif 

pelayanan yang dibebankan kepada pasien. 
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Selain itu, COVID-19 juga dapat mengganggu sektor ketenagakerjaan yaitu 

gangguan pelayanan, perubahan tingkat kunjungan, penurunan produktivitas, sehingga 

terjadi keterlambatan mobilisasi pasien untuk program, sehingga menurunkan revenue 

akhirnya status kehadiran pekerja menjadi berkurang bahkan dikurangi, akhirnya 

berisiko untuk terjadinya penutupan perusahaan layanan Rumah Sakit. 

Faktor kecemasan juga bisa menjadi potensi masalah dalam menjalankan program 

kehamilan saat pandemi ini. Jika pasien yang akan program ternyata dari hasil screening 

dinyatakan positif COVID-19 sangat mempengaruhi faktor psikologisnya. Harus 

menjalankan karantina, belum lagi membaca atau menonton berita-berita di media, 

hubungan dengan keluarga menjadi terbatas, belum lagi risiko di tempat kerja dan 

selama bekerja, dan saat menjalani karantina banyak faktor-faktor stressor yang bisa 

memperberat kondisi. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Apa yang menjadi masalah dalam problem tree memang harus didiskusikan 

secara internal perusahaan yaitu stakeholder terkait agar lebih cepat ditentukan metode 

tarif yang paling sesuai dan menjadikan kegiatan operasional pelayanan program 

kehamilan berjalan dengan lancar.  

 

Tabel 16. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No 
Akar 

Masalah 
Potensi Solusi Stakeholder 

Uraian 

Langkah 

Grading 

Target 

Waktu 

1. Metode 

perhitungan 

tarif 

 Penentuan 

metode yang 

digunakan 

 Rekomendasi 

metode 

Activity 

Based 

Costing 

(ABC) 

 Direktur 

Keuangan 

 Accounting 

Coordinator 

 Koordinasi 

 Perhitungan 

 Komunikasi 

 Penetapan 

Q1 2021 
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2. Total 

kebutuhan 

biaya 

 Analisis 

kebutuhan 

biaya 

berdasarkan 

aktivitas 

 Biaya 

operasional, 

jasa medis, 

dan 

management 

fee sesuai 

kebutuhan 

 Direktur 

Operasional 

 Manajer 

Operasional 

 Koordinasi 

 Perhitungan 

 Komunikasi 

 Penetapan 

Q2 2021 

3. Biaya 

Gugus 

Tugas 

COVID-19 

 Perhitungan 

jumlah APD 

sesuai SDM 

dan 

kebutuhan 

harian 

 Peningkatan 

perlindungan 

terhadap 

SDM dan 

pasien yang 

berkunjung 

 Manajer 

Operasional 

 Manajer 

Medis 

 Koordinasi 

 Perhitungan 

 Komunikasi 

 Penetapan 

Q1 2021 

4. Tarif Ovum 

Pick-Up 

 Penentuan 

tarif 

berdasarkan 

metode 

Activity 

Based 

Costing 

(ABC) 

 Direktur 

Utama 

 Direktur 

Keuangan 

 Direktur 

Operasional 

 Manajer 

Operasional 

 Koordinasi 

 Perhitungan 

 Komunikasi 

 Penetapan 

Q3 2021 
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 Proporsi 

merata sesuai 

beban kerja 

 Tarif 

mengikuti 

tren pasar 

 Manajer 

Medis 

 Accounting 

Coordinator 

 

Kesimpulan 

Analisis biaya dengan cara menelusuri aktivitas sebagai penyebab biaya inilah 

dalam akuntansi biaya dikenal sebagai analisis biaya dengan metode Activity Based 

Costing (ABC). Metode ABC dipilih karena adanya berbagai keunggulan dan 

keuntungan yang tidak dimiliki oleh metode analisis biaya yang lain. Beberapa 

keunggulan dan keuntungan dimaksud diantaranya adalah kemampuan ABC 

menyediakan informasi yang banyak tentang aktivitas yang digunakan untuk 

menghasilkan produk dan jasa bagi pasien, kemampuan menyediakan fasilitas untuk 

menyusun dengan cepat anggaran berbasis aktivitas (activity based budget), 

kemampuan menyediakan informasi biaya untuk memantau implementasi rencana 

pengurangan biaya, dan kemampuan menyediakan secara akurat dan multidimensi biaya 

produk dan jasa yang dihasilkan. Selain itu metode ABC juga memberikan keuntungan 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, aktivitas perbaikan secara terus menerus 

untuk mengurangi biaya overhead dan memudahkan menentukan relevant cost. 

Dengan data yang sudah ada, akan dibedah dan dihitung ulang dengan metode 

berdasarkan aktivitas. Ini menjadikan tarif yang sudah ada apakan sudah ideal untuk 

kepentingan perusahaan atau belum. Dan ini menjadi masukan bagi perusahaan untuk 

evaluasi kinerja pelayanan berkaitan dengan revenue. Karena COVID-19 juga 

menjadikan harus terjadinya penyesuaian tarif dan kolaborasi pentahelix berbasis 

komunitas antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media sangat penting 

untuk meningkatkan angka kunjungan untuk pasien program kehamilan. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Menganalisis tarif yang sudah ada dengan metode tertentu. 

2. Memberi rekomendasi tarif setelah penyesuaian. 
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3. Menjaga situasi agar pelayanan tetap berjalan dengan protokol pencegahan 

COVID-19. 

4. Kolaborasi dengan stakeholder menjaga situasi pandemi tetap terkendali dan tidak 

menurunkan kualitas pelayanan dan menjaga agak keberlangsungan pelayanan tetap 

berjalan. 
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PENGELOLAAN KEUANGAN RUMAH SAKIT SWASTA  

DI JAKARTA SELATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19  

Oleh:  

Dani Indrawan, SE 

 

Latar Belakang 

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang besar hingga melintasi batas 

antar negara atau internasional dan memberikan dampak pada sejumlah besar orang 

serta bersifat menular.
1
 Pada saat ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang 

pertama kali ditemukan di Wuhan China dan menyebar ke belahan dunia dengan cepat, 

angka kematian penduduk dunia per 31 Oktober 2020 sudah mencapai 1.195.596 

orang.
1
 

Secara nasional, pandemi COVID-19 memberikan dampak dengan efek domino 

secara luas ke berbagai sektor yaitu: Kesehatan karena penyebaran kasus yang mudah, 

cepat, dan luas sehingga sektor kesehatan dapat dikatakan menghadapi krisis karena 

belum ditemukan obat serta keterbatasan alat dan tenaga medis; Sosial karena 

pembatasan sosial dalam upaya pencegahan menyebabkan berhentinya aktivitas 

ekonomi; Ekonomi terhambat akibat konsumsi, investasi, hingga ekspor-impor 

terganggu; dan Keuangan karena menurunnya investor confidence serta terjadinya flight 

to quality.
2,3

 

Pandemi yang terjadi di Indonesia membuat pelayanan kesehatan seperti rumah 

sakit harus mengimplementasikan beberapa area perubahan diantaranya adalah dalam 

hal pelayanan, rujukan, infrastruktur, teknologi, pemasaran, etika dan hukum, serta 

pembiayaan.
4
 Protokol yang harus diterapkan dalam situasi pandemi pada pelayanan 

kesehatan rumah sakit adalah terkait manajemen keuangan yang membahas mengenai 

perubahan business plan, rencana bisnis dan anggaran (RBA), perubahan sistem 

pembiayaan pasien (unit cost dan penentuan tarif), perubahan sistem remunerasi dan 

pembiayaan manajemen risiko (risiko karyawan terinfeksi, komplain pelanggan).
5
 

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini menjadi titik balik yang cukup 

mengguncang sistem kesehatan di dunia sekaligus sebagai revolusi besar sistem 

kesehatan dan pelayanan kesehatan di berbagai belahan dunia secara umum, dan di 

Indonesia secara khusus. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagian dari 

CHAPTER 3 
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sistem kesehatan yang bertanggung jawab sebagai garda terdepan dalam melakukan 

perawatan pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19 memiliki peranan yang sangat 

penting.
6
 Kendati demikian, kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini juga 

telah memberikan dampak yang signifikan yakni ketidakstabilan cashflow yang 

memiliki peranan penting dalam menjalankan segala proses di rumah sakit, hal ini 

sesuai dengan definisi cash flow diibaratkan sebagai darah pada tubuh manusia. Tidak 

ada satupun bisnis yang tidak lepas dari persoalan yang berkaitan dengan cash flow 

tersebut, dalam konteks yang lebih luas hal ini akan dapat berdampak pada 

ketidakmampuan rumah sakit mensejahterakan pegawai, ketidakmampuan rumah sakit 

melayani pasien atau tidak terjaminnya keselamatan pasien maupun pegawai yang 

bekerja dikarenakan bisnis proses yang terganggu akibat ketidakstabilan cashflow.
4 

Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah dampak operasional pengelolaan 

keuangan di rumah sakit, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor beberapa 

diantaranya adalah penurunan angka kunjungan pasien hingga 50-60%,  di sisi lain 

terdapat kebutuhan tambahan pengeluaran rumah sakit yang meningkat pesat seperti 

penyediaan alat pelindung diri di semua level pelayanan, tata kelola organisasi, tata 

kelola klinis, pembiayaan, risiko tertular dan menularkan yang bisa terjadi di 

lingkungan rumah sakit.
7
 

 

Rumusan Masalah 

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan merupakan organisasi yang 

membutuhkan margin operasional positif untuk bisa bertahan, tumbuh dan berkembang 

di masa mendatang. Margin operasional positif sangat dibutuhkan untuk bisa 

melakukan investasi fasilitas-fasilitas baru, memberikan pengobatan serta peningkatan 

teknologi untuk memberikan pelayanan kepada pasien. Adanya pandemi COVID-19, 

cukup berpengaruh pada margin operasional rumah sakit yang mengalami tekanan 

tambahan diakibatkan dari penurunan pendapatan yang cukup drastis sebagai 

konsekuensi penurunan volume kunjungan pasien. Tekanan lainnya yang membebani 

rumah sakit juga berasal dari sisi penerimaan dana dan peningkatan biaya-biaya 

operasional. 

COVID-19 telah mengakibatkan peningkatan biaya-biaya akibat munculnya 

biaya-biaya penanganan, penanggulangan dan juga biaya pencegahan. Biaya-biaya 
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tersebut muncul dalam bentuk biaya pengolahan limbah dan pengadaan alat 

perlindungan diri yang semakin banyak, harganya pun terkadang menjadi tidak rasional 

sebagai akibat adanya kelangkaan supply yang terjadi karena lonjakan permintaan yang 

sangat tinggi. Bentuk biaya-biaya lain yang muncul adalah biaya pembentukan ruang-

ruang tambahan untuk perawatan pasien.  

Analisis dan ketepatan pengelolaan keuangan rumah sakit menjadi kegiatan yang 

sangat penting dilakukan untuk bisa memberikan gambaran kondisi finansial yang 

terkini sehingga dapat digunakan sebagai acuan manajemen dalam pengambilan 

kebijakan pengelolaan rumah sakit agar margin profitabilitas rumah sakit tetap bisa 

memberikan kemampuan kepada rumah sakit untuk bukan hanya bisa bertahan di masa 

pandemi COVID ini namun juga bisa tumbuh dan berkembang di masa mendatang. 

Oleh karenanya diperlukan analisis dan bagaimana strategi pengelolaan keuangan yang 

efektif, mengacu pada potensi kerugian, di rumah sakit swasta di Jakarta Selatan selama 

pandemi COVID-19?  
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Penjelasan Problem Tree 

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondisi 

finansial rumah sakit. Kedinamisan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh 

regulator terkait dengan pembiayaan klaim pelayanan COVID-19 membuat pihak 

rumah sakit harus senantiasa aktif melakukan penyelerasan-penyelarasan di semua lini 

di tengah rutinitas kegiatan dan berjibaku memberikan pelayanan terbaik kepada pasien-

pasien demi terhindar dispute klaim yang bisa berujung pada kerugian.
8,9

 

Problematika penanganan pembiayaan klaim COVID ini semakin terasa ketika 

rumah sakit resmi ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan oleh Pemerintah. Pemahaman 

terhadap regulasi yang ada yang terkait dengan penunjukan ini perlu dibangun sehingga 

pelaksanaan di lapangan tidak mengalami kendala, termasuk di dalamnya pemahaman 

regulasi yang berkaitan dengan proses klaim pembiayaan COVID agar finansial 

keuangan rumah bisa tetap terkelola dengan baik.
10

 

Rumah sakit perlu secara aktif mencari dukungan pendanaan baik dari 

shareholder ataupun dari lembaga keuangan untuk menjembatani kebutuhan jangka 

pendek akibat adanya gap penerimaan dana dari pelayanan yang telah diberikan 

terhadap lamanya proses penyelesaian klaim dispute penanganan COVID-19. Alternatif 

dukungan pendanaan penanganan COVID-19 seperti fasilitas Supply Chain Financing 

(SCF) perbankan kemudian dijajaki untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gap 

dimaksud. Antisipasi ini menjadi penting agar pemenuhan kebutuhan dana untuk 

operasional rumah sakit bisa tetap terjaga pemenuhannya.
6,7

 

Biaya-biaya selama masa pandemi mengalami peningkatan yang luar biasa. Biaya 

tersebut diantaranya biaya pembentukan ruangan isolasi-isolasi bertekanan negatif, 

penambahan kebutuhan barang habis pakai (BHP) dan barang medis habis pakai 

(BMHP)
3
. Di sisi BHP lonjakan kebutuhan terutama berasal dari adanya kebutuhan alat 

pelindung diri (APD). Kebutuhan APD disesuaikan dengan standar penggunaan APD 

yang ditetapkan oleh tim pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) rumah sakit 

sebelumnya. Penyediaan ini menjadi sangat penting untuk memberikan keamanan dan 

perlindungan maksimal kepada para insan hospitalia dan juga para petugas tenaga 

kesehatan dalam bekerja sesuai yang diamanatkan oleh manajemen rumah sakit. Pada 

awal-awal masa pandemi sempat terjadi kelangkaan APD di pasaran baik itu masker 

medis (termasuk N95), gown overall dan lain-lain. Kelangkaan ini berdampak 
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peningkatan biaya, karena barang yang tersedia di pasaran harganya berkali-kali lipat 

dari harga normal.
4,11

 Kendati demikian pengadaannya tetap harus dilakukan untuk 

memberikan proteksi tenaga kesehatan. Kebutuhan farmasi untuk pengobatan terkait life 

saving pasien COVID-19 yang berbiaya tinggi seperti Actemra dan Privigen tetap harus 

dipastikan ketersediaannya, sebagai bentuk komitmen rumah sakit terhadap keselamatan 

pasien meskipun akan berdampak signifikan terhadap keuangan rumah sakit.
6,8

 

Kebutuhan tambahan SDM terutama terkait dengan penanganan pelayanan pasien 

seperti tenaga perawat mengalami kenaikan kebutuhan tenaga. Hal ini selain 

dimaksudkan untuk menghindari adanya burnout juga dimaksudkan untuk memberikan 

upaya preventif terkait dengan hal-hal kesehatan mental bagi tenaga kesehatan (Health 

Care Worker/HCW). Masalah ini perlu mendapatkan perhatian karena kesehatan mental 

ini berkenaan dengan rasa depresi, kecemasan (anxiety), insomnia, dan juga distress 

yang bisa berdampak pada pelayanan kepada pasien dan oleh karenanya memerlukan 

intervensi dari rumah sakit untuk memberi dukungan dari sisi psikologis.
11,12

 

Problematika psikologis bersumber dari tuntutan pekerjaan yang tinggi, proteksi 

yang inadekuat dan juga rasa takut menularkan COVID-19 kepada keluarga. Tuntutan 

pekerjaan yang tinggi dapat timbul akibat waktu kerja yang lama, peningkatan jumlah 

pasien yang ditangani yang mengakibatkan kemungkinan terjadinya paparan akibat 

kontak langsung dengan pasien. Sementara itu proteksi yang inadekuat yang berasal dari 

keterbatasan ketersediaan alat pelindung diri dapat mengakibatkan efek psikologis 

peningkatan rasa tidak aman pada nakes dan bahan menimbulkan ketakutan untuk bisa 

menjadi agent penularan virus. Oleh karenanya sinergitas antar unit-unit kerja di rumah 

sakit menjadi penting untuk menjadi perhatian bersama seluruh insan rumah sakit.
12

 

Stigma negatif kepada tenaga tenaga kesehatan sebagai pembawa virus ke tengah 

masyarakat membuat rumah sakit harus membantu mencari solusi bagi tenaga 

kesehatan. Kondisi ini mengharuskan rumah sakit bekerja sama dengan penyedia 

layanan hunian di sekitar rumah sakit, akibatnya terjadi penambahan biaya dan beban 

rumah sakit. Peningkatan pengeluaran rumah sakit juga muncul dari upaya preventif 

rumah sakit, yaitu melakukan screening rutin dan terencana kepada seluruh karyawan di 

semua level tingkatan. Karyawan yang terkonfirmasi COVID-19, rumah sakit 

berkomitmen untuk memberi perawatan yang terbaik di rumah sakit dengan segala 

konsekuensi biaya yang dihadapi. Rumah sakit juga berupaya secara maksimal untuk 
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menerapkan prinsip dan protokol 3T (testing, tracing dan treatment) di lingkungan 

internal rumah sakit. 

Pengelolaan keuangan rumah sakit secara khusus semakin diperlukan ketika 

rumah sakit mengalami adanya fakta yang diakibatkan adanya penurunan jumlah 

penerimaan yang didorong oleh terjadinya penurunan jumlah kunjungan pasien di luar 

pasien-pasien COVID. Pasien rawat jalan yang biasanya mencapai 400 kunjungan per 

hari, dalam tiga bulan pertama masa pandemi turun hingga pernah mencapai 55%. 

Penurunan jumlah kunjungan ini sejalan dengan penurunan jumlah jam praktek dokter 

seiring dengan anjuran pemerintah yang disampaikan oleh pemerintah melalui surat 

nomor YR.03.03/III/III08/2020 perihal anjuran kepada dokter, perawat dan tenaga 

kesehatan lainnya yang berusia diatas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta 

dianjurkan untuk bekerja dirumah dengan memanfaatkan fasilitas teknologi informasi 

(telemedicine).
13

 

Penurunan pendapatan yang dirasakan cukup besar lainnya tentu saja berasal dari 

menurunnya jumlah tindakan operasi elektif yang jika saja dilakukan justru 

dikhawatirkan dapat menimbulkan potensi penyebaran infeksi melalui jalur aerosol. 

Utilisasi penggunaan peralatan penunjang medis juga menjadi mengalami penurunan 

yang cukup drastis akibat adanya penurunan jumlah tindakan, karena peralatan 

penunjang medis pada umumnya juga digunakan untuk mendiagnosa kondisi pasien 

sebelum dilakukannya tindakan.
4,6

 

Masih terkait dengan penurunan pemasukan dana rumah sakit. Penurunan 

pemasukan rumah sakit juga banyak berasal dari sisi pembiayaan pelayanan kesehatan 

oleh para penjamin. Penjaminan pembiayaan pelayanan dimaksud baik yang berasal 

dari penjamin swasta maupun pemerintahan.
6
 Sejak awal penetapan status keadaan 

bencana oleh pemerintah, banyak perusahan perusahaan termasuk didalamnya 

perusahaan asuransi menerapkan status bekerja dari rumah/work from home (WFH). 

Akibat kebijakan WFH ini pembayaran klaim-klaim pasien pasien asuransi kurang 

berjalan lancar akibat perubahan kebijakan metode pengecekan verifikasi klaim yang 

pada awalnya dilakukan dengan menggunakan berkas fisik menjadi berkas digital.
13 

Terdapat faktor-faktor teknis dan non-teknis yang mengakibatkan keterlambatan 

pembayaran seperti, ukuran file pada saat scanning dokumen terlalu besar sehingga 

tidak masuk dalam batasan penerimaan data digital perusahaan, pejabat otorisasi klaim 
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sedang bekerja dari rumah dan sebagainya. Masalah masalah ini kemudian 

mengakibatkan jumlah hari penerimaan piutang mengalami peningkatan dari rata rata 

30 hari menjadi 60 hari.
13

 

Efek dari pengelolaan keuangan yang kurang tepat dari penyebab-penyebab diatas 

dapat mengakibatkan kestabilan cashflow rumah sakit, yaitu terganggunya sistem aliran 

dana masuk dan aliran dana keluar.
14

 Gangguan ini tentu saja dapat menimbulkan 

masalah yang sangat besar bagi rumah sakit karena ketersediaan keseimbangan 

penerimaan pengeluaran sangat diperlukan rumah sakit untuk keperluan operasional 

rumah sakit untuk memfasilitasi kebutuhan pasien seperti pembelian obat-obatan, 

barang medis habis pakai (BMHP) serta penggunaan utilitas seperti listrik, air, gas, 

telepon dan utilitas lainnya.
4,13

 Akan lebih mengerikan lagi jika dampak keuangan 

tersebut mengakibatkan hilangnya kemampuan rumah sakit dalam memberikan jaminan 

keselamatan bagi pegawai dan pasien rumah sakit, bahkan dapat berdampak pada 

kontribusi nasional dalam hal jumlah peningkatan penularan infeksi Virus COVID-19 di 

Indonesia. Jika saja rumah sakit sampai berada dalam tahap tidak tersedianya dana 

untuk membeli APD dan prasarana kebutuhan pengamanan lainnya karena rumah sakit 

mengalami kebangkrutan, maka untuk penyelamatannya perlu dilakukan merger dengan 

rumah sakit lain.
3,7

 

 Strategi dan upaya konkret perlu dilakukan, utamanya dalam penanganan 

masalah keuangan rumah sakit. Memasuki awal bulan Maret 2020 manajemen rumah 

sakit meminta kepada seluruh unit-unit kerja untuk melakukan review budget anggaran 

masing-masing untuk kemudian memilah dan memilih anggaran mana saja yang harus 

dilaksanakan di periode 3–6 bulan ke depan dan mana yang bisa ditunda 

pelaksanaannya. Selain itu tiap tiap unit juga diminta untuk membuat anggaran baru 

terkait dengan kebutuhan penanganan COVID pada area masing masing.
13

 

 Unit pelayanan diminta untuk menghitung berapa besar kebutuhan anggaran 

terkait dengan APD mulai dari masker N95, masker bedah, sampai dengan 

hazmat/overall. Unit sumber daya manusia (SDM) diminta untuk menghitung jumlah   

kebutuhan vitamin dan asupan makanan tambahan untuk karyawan serta membuat 

skema pelaksanaan bekerja dari rumah (WFH). Unit teknik membuat rancangan 

kebutuhan anggaran untuk pembentukan ruangan isolasi baru, penambahan hepafilter, 

air purifier dan kebutuhan sarana prasarana lainnya.
13
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 Kebutuhan teknologi informasi menjadi kegiatan vital di masa pandemi. 

Penurunan jumlah kunjungan pasien, terutama di pelayanan pasien rawat jalan, dan 

upaya tindak lanjut himbauan pemerintah untuk melakukan peningkatan penggunaan 

teknologi,  manajemen rumah sakit meminta tim IT rumah sakit untuk memproduksi 

aplikasi telemedicine secara swa-produksi agar aplikasi baru bisa terhubung ke dalam 

core system rumah sakit secara otomatis. Kelebihan dilakukannya swa-produksi dari sisi 

pengadaan aplikasi ini selain menghemat anggaran, aplikasi yang dibangun selaras 

dengan kondisi yang ada di rumah sakit sehingga siap pakai dan tidak memerlukan 

dilakukannya penyelarasan baru. Dalam kurun waktu lima bulan pelaksanaannya 

semenjak diluncurkan pada bulan April 2020, telemedicine telah menghasilkan 

pendapatan setara dengan 641 kunjungan rawat jalan. Imbas dari adanya telemedicine 

ini selain untuk memproduksi kunjungan pasien juga berdampak pada pendapatan 

farmasi rumah sakit.
13

 

 Seluruh data anggaran yang baru kemudian diserahkan kepada departemen 

keuangan untuk dibuatkan revisi anggaran masing masing unit. Realokasi anggaran ini 

menjadi penting mengingat beban anggaran penanganan dan penanggualan COVID ini 

secara nilai sangat besar. Berdasarkan data yang ada, total pembentukan realokasi dana 

COVID periode Maret-Oktober 2020 besarnya telah mencapai 13 Milyar Rupiah.
13 

Setelah terbentuknya anggaran baru, manajemen kemudian membentuk tim Kendali 

Mutu Kendali Biaya yang bertugas melakukan evaluasi atas pengajuan realisasi 

anggaran sebelum dinaikkan persetujuannya kepada manajemen. Selain tim juga 

bertugas itu mereview dan mengevaluasi rencana rencana efisiensi yang dibuat masing-

masing unit.  

 Masa pandemi COVID-19 menuntut efisiensi di semua lini. Efisiensi dimaksud 

difokuskan pertama kali kepada komponen komponen biaya fix cost seperti penggunaan 

utilitas, penundaan pengadaan seragam, pengurangan barang barang cetakan, sampai 

pengaturan jadwal tugas ketenagaan. Fokus efisiensi kedua adalah dengan melakukan 

efisiensi di sisi variabel cost.
7
 Hal yang menjadi fokus awal di sisi ini adalah evaluasi 

dari lamanya Length of Stay (LOS) pasien terutama pasien pasien COVID. Hal yang 

dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap standar prosedur operasional 

(SPO) dan panduan praktik klinik (PPK). Review terhadap variabel lama rawat inap ini 

menjadi penting agar kesempatan masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan rawat 
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inap COVID bisa terakomodir sehingga demikian semakin banyak masyarakat yang 

bisa mendapatkan pengobatan rawat inap di rumah sakit.
13

 

 Upaya efisiensi lainnya adalah pengendalian biaya variabel yang dilakukan 

adalah dari variabel obat-obatan. Obat-obatan adalah salah satu komponen tiga besar 

biaya rumah sakit selain jasa medik dan gaji karyawan. Oleh karenanya pengadaan 

obat-obatan ini menjadi penting untuk mendapat perhatian. Pada kondisi ”krisis” 

keuangan, rumah sakit menutup akses pola otomatisasi pengadaan obat-obatan yang 

semula bisa dilakukan secara sistem.
7,13

 Yang kemudian dilakukan adalah dengan 

menerapkan pola just in time (JIT). Dengan pola ini inisiasi pengajuan pembelian obat-

obatan dilakukan dengan cara perhitungan secara cermat perencanaan kebutuhan obat-

obatan di masing-masing depo oleh farmasi rawat jalan dan farmasi rawat inap, 

kemudian kebutuhan tersebut disampaikan kepada unit gudang farmasi. Berdasarkan 

data perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan jumlah obat yang ada di gudang, 

kemudian gudang farmasi melakukan pemesanan pembelian kepada unit pengadaan 

pembelian.
13

 

 Kelebihan penggunaan konsep just in time dalam pengadaan obat-obatan ini 

adalah agar resource keuangan yang dimiliki oleh rumah sakit bisa termanfaatkan 

secara optimal karena hanya obat-obatan yang benar-benar diperlukan saja yang 

kemudian dibeli atau dilakukan pengadaannya. Hal ini tentu saja berbeda apabila pola 

pengadaan dilakukan secara sistem otomatisasi melalui skema min-max. Melalui skema 

tersebut maka obat-obatan yang tidak diperlukan pengadaannya akan ikut terbeli ketika 

stok mencapai angka minimal padahal dokter yang menggunakan obat tersebut tidak 

berpraktek di masa pandemi.
13

 Hal lain yang rumah sakit lakukan berkaitan dengan 

masalah obat-obatan ini adalah dengan melakukan pemanfaatan stok obat-obatan 

padanan yang tersedia di gudang untuk dipergunakan terlebih dahulu sebelum 

melakukan pemesanan obat original sehingga stok yang ada bisa termanfaatkan dengan 

baik dan meminimalisir adanya dead stock.
7
 

 Fase berikutnya adalah fase penyelerasan antara penerimaan dan pengeluaran. 

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya diatas, dalam masa pandemi penerimaan 

pendapatan mengalami perlambatan yang cukup jauh. Jika pada masa normal 

pendapatan piutang berada pada kisaran 30 hari, maka dimasa pandemi penerimaan 

piutang bisa bergeser hingga 45 hari – 60 hari yang tentu saja akan sangat mengganggu 
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kelancaran cashflow (arus kas) rumah sakit.
13,14

 Untuk mengatasi permasalahan 

penerimaan piutang tersebut, rumah sakit kemudian melakukan pembentukan taskforce 

penanganan piutang. Tim penanganan piutang/ Account Receivable (AR) terdiri dari 

gabungan beberapa personil unit penerimaan, unit pelayanan, unit marketing dan case 

manager. Tim ini kemudian melakukan evaluasi segala kemungkinan yang terjadi yang 

dapat mengakibatkan adanya potensi perlambatan penerimaan piutang. Potensi 

permasalahan ini bisa berasal dari faktor internal dan bisa juga berasal dari faktor 

eksternal.
13

 

 Faktor internal yang berpotensi mengakibatkan permasalahan tersebut antara 

lain, berkas klaim yang kurang lengkap (dalam arti pengisiannya yang kurang lengkap 

seperti berkas LMA, resume medis) ataupun data lainnya. Faktor internal lainnya 

adanya proses duplikasi pengerjaan yang menimbulkan perpanjangan birokrasi dan 

perpanjangan proses bisnis yang semestinya bisa disederhanakan. Faktor eksternal bisa 

dari pihak penjamin pasien, terkait dengan hal ini rumah sakit kemudian mengajak 

pihak perbankan untuk membentuk fasilitas dana talangan untuk menjembatani 

kebutuhan pendanaan jangka pendek dengan berbasis jaminan piutang baik itu piutang 

yang berasal dari penjaminan swasta maupun penjaminan pemerintah seperti halnya 

piutang klaim COVID.
13

 

 Pos pengeluaran obat-obatan adalah salah satu pos pengeluaran yang nilainya 

paling besar. Namun jika pos ini kemudian mengalami gangguan dalam hal 

pembayarannya dalam mengakibatkan gangguan yang sangat luas terutama dalam hal 

pemenuhan kebutuhan obat untuk pasien karena supllier/ vendor ini kemudian 

melakukan locking atau menutup akses pemesanan obat. Salah satu hal yang rumah 

sakit lakukan dalam upaya penanganan penyelerasan pengadaan obat-obatan ini, pada 

bulan Juli 2020 rumah sakit mengundang 10 besar vendor farmasi rumah sakit untuk 

menjelaskan kondisi perkembangan terkini rumah sakit dan kemudian meminta 

kesediaan kepada para vendor farmasi untuk melakukan penyelarasan Term Of Payment 

pembayaran hutang farmasi yang semula di rata-rata 30 hari setelah tukar faktur 

menjadi 60 hari setelah penukaran faktur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga 

keseimbangan penerimaan dan pengeluaran rumah sakit agar cashflow (arus kas) rumah 

sakit tetap berjalan dengan baik.
13
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Di fase terakhir, rumah sakit kemudian melakukan inovasi-inovasi mencari 

revenue stream/ sumber-sumber pendapatan baru untuk menambah pemasukan 

pendapatan rumah sakit. Beberapa inovasi yang dilakukan rumah sakit dalam tersebut 

antara lain:
13

 

1. Menggandeng pihak hotel dan restoran untuk penyediaan makanan bagi penunggu 

pasien. Menu restoran tersebut ada di dalam setiap ruangan kamar pasien atas setiap 

pemesanan yang dilakukan rumah sakit mendapatkan porsi bagi hasil.  

2. Menggandeng pihak penyedia layanan parkir profesional untuk manajemen parkir 

menjadi lebih rapi dan bernilai ekonomis. Dalam kurun waktu lima bulan 

pendapatan parkir yang dikelola secara profesional bisa menghasilkan rata rata 

pendapatan bersih Rp 300 juta/bulan.  

3. Meningkatkan layanan swab bekerja sama khusus dengan lab PCR yang memiliki 

izin operasi resmi dari otoritas. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 Rancangan solusi merupakan rekonstruksi ide dan rangkaian solusi dan aksi 

tindak lanjut untuk mengurai permasalahan yang ada dalam problem tree dengan 

melibatkan stakeholder terkait dengan menjadi kebijakan daerah untuk masyarakat. 

Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang mampu mempengaruhi 

pencapaian tujuan dan memiliki hubungan yang saling berkorelasi.
 
Penyusunan dan 

perumusan potensi solusi dan analisis stakeholder harus memahami siapa saja pihak-

pihak yang berkepentingan dan terkait dengan kebijakan, hal tersebut akan berguna 

untuk menetapkan strategi yang tepat dan terarah. Potensi solusi dan analisis 

stakeholder bukan hanya tertuang dalam tulisan akan tetapi harus bisa dilakukan, 

sehingga perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Berasal akar masalah problem tree dan dapat diimplementasikan 

2. Pilih potensi solusi yang paling mungkin bisa dilaksanakan 

3. Buat skala prioritas potensi solusi  

4. Analisis stakeholder terkait 

5. Melibatkan masyarakat, pasien, keluarga pasien  
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Tabel 17. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

 

No Permasalahan Potensi Solusi 
Stakeholder dan 

Uraian 

Grading & 

Target Waktu 

1 Penurunan 

pemasukan : 

a. Jumlah 

kunjungan 

esensial (non 

COVID-19) 

menurun 

b. Pembiayaan 

dari 

pelayanan 

yang 

diberikan 

menurun 

(BPJS, 

Asuransi) 

 Promosi ke 

masyarakat terkait 

keselamatan 

pasien dan 

skrining secara 

ketat terhadap 

pengunjung rumah 

sakit 

 Menggunakan 

platform 

telemedicine untuk 

tetap dapat 

menghubungkan 

pasien dengan 

kebutuhannya 

(Dokter, Obat-

obatan, dll) 

 Direksi dan 

manajerial  

 IT RS untuk 

pembuatan 

program aplikasi 

telemedicine dan 

aplikasi lainnya 

 Rekanan asuransi 

menyelesaikan 

terkait masalah 

pembiayaan 

pasien 

 Pelayanan medis 

melakukan 

perencanaan dan 

penyelesaian 

masalah terkait 

dengan pelayanan 

baik itu dokter, 

perawat ataupun 

petugas 

pendaftaran 

 Pasien sebagai 

pengguna 

pelayanan 

Q2 dan Q3.  

2020 – 2021 

sudah 

menetapkan 

peraturan dan 

menjalankan 

prosedur yang 

benar 

2 Peningkatan 

biaya RS : 

a. Keperluan 

BMHP dan 

BHP 

meningkat 

b. Penambahan 

jumlah 

sumber daya 

manusia 

untuk 

penanganan 

COVID-19 

 

 Sinergi dan 

kolaborasi dengan 

seluruh direktorat 

rumah sakit dan 

tim kendali mutu 

kendali biaya 

 Perhitungan dan 

perencanaan yang 

tepat terkait 

kebutuhan baik 

dari segi BMHP 

dan BHP maupun 

 Direksi dan 

manajerial selaku 

perancang 

perencanaan 

 Pegawai 

penggunaan 

fasilitas, sarana, 

dan prasarana 

(dokter, perawat, 

back-office dan 

lainnya) 

 

Q2. 

2020 – 2021 

sudah 

menetapkan 

perencanaan yang 

baik 
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c. Penyediaan 

akomodasi 

bagi tenaga 

kesehatan 

d. Tes COVID-

19 berkala 

bagi pegawai 

SDM agar tetap 

dapat menjaga 

efektivitas dan 

efisiensi 

 Pengguna fasilitas, 

sarana, dan 

prasarana  

 

 

3 Kebijakan Baru 

Pemerintah 

Terkait COVID-

19 : 

1. Klaim 

pembiayaan 

COVID-19 

2. Dukungan 

pendanaan 

penanganan 

COVID-19 

 Komunikasi yang 

baik antara 

petugas Casemix 

dengan para stake 

holder 

 Edukasi dan 

Sosialisasi 

ketentuan 

ketentuan klaim 

COVID untuk 

meminimalisir 

potensi dispute 

 Sinergi antara 

Kemenkes dan 

juga asuransi 

swasta untuk 

menangani 

permasalahan 

pembiayaan pasien 

COVID, terutama 

terkait pasien 

pasien Komorbid 

dan Co Insiden 

 Direksi dan 

Manajerial selaku 

perancang 

perencanaan 

 Petugas casemix 

sebagai tim yang 

menyusun klaim 

dan seluruh unit 

yang terlibat 

dengan pelayanan 

 Tim verifikator 

BPJS sebagai 

pengecek berkas 

klaim 

 Tim dispute 

klaim Kemenkes 

apabila terdapat 

ketidaksesuaian 

dengan berkas 

yang diajukan 

 Tim Kemenkes 

 Asosiasi 

perusahaan 

Asuransi 

 Divisi 

pengembangan 

bisnis perbankan 

terkait dengan 

fasilitas dana 

talangan 

Q1 dan Q2. 

2020 – 2021 

sudah 

menjalankan 

prosedur yang 

benar sesuai yang 

telah diatur 

 

 

 



289 

 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 memberikan dampak dengan efek domino secara luas ke 

berbagai sektor yaitu: Kesehatan karena penyebaran kasus yang mudah, cepat, dan luas 

sehingga sektor kesehatan dapat dikatakan menghadapi krisis karena belum ditemukan 

obat serta keterbatasan alat dan tenaga medis; Sosial karena pembatasan sosial dalam 

upaya pencegahan menyebabkan berhentinya aktivitas ekonomi; Ekonomi terhambat 

akibat konsumsi, investasi, hingga ekspor-impor terganggu; dan Keuangan karena 

menurunnya investor confidence serta terjadinya flight to quality.
3
 

Pelayanan kesehatan merupakan sebuah sistem yang kompleks dan adaptif. 

Wallace dalam bukunya yang berjudul “Public Health & Preventive Medicine fifteenth 

edition” telah memberikan gambaran bahwa sejak 70 tahun lalu pelayanan kesehatan 

telah memiliki pola yang berubah-ubah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, 

dan pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi saat ini merupakan sebuah tantangan 

baru dunia kesehatan pada abad ke-21,  sehingga tantangan sektor pelayanan kesehatan 

di masa mendatang akan berkaitan dengan bagaimana strategi dalam menghadapi dan 

beradaptasi dengan cepat terhadap berbagai permasalahan kesehatan yang beragam dan 

tidak terduga, namun dengan tetap memberikan pelayanan yang optimal. 

Pandemi COVID-19 yang terjadi telah banyak memberikan banyak pelajaran yang 

sangat berharga bagi rumah sakit, selain kemampuan beradaptasi yang cepat terkait 

dengan banyaknya perubahan-perubahan mulai dari perubahan tatanan, perubahan tata 

kelola, perubahan kebiasaan, perubahan perilaku, perubahan pola kerja, serta perubahan 

cara berpikir. Pandemi ini juga mengajarkan kepada kita semua untuk senantiasa 

membangun semangat sinergi, kolaborasi dan semangat untuk bekerja sama bukan 

hanya sebatas slogan kerja sama saja tetapi juga dalam artian langkah nyata untuk bisa 

selalu mampu bertahan bahkan melewati masa masa sulit yang dialami rumah sakit 

sebagai satu kesatuan organisasi. Sinergi dan kolaborasi yang dilakukan tidak hanya 

sesama internal tim namun juga kepada lingkungan sekitar, kepada organisasi dan 

perusahaan-perusahaan serta masyarakat yang ada disekitar, dan juga semua stakeholder 

rumah sakit. 

Dengan adanya kemampuan untuk mengambil berbagai sisi positif dari adanya 

pandemi tersebut, rumah sakit justru bisa memiliki struktur yang lebih produktif dan 

efisien baik dari sisi kinerja maupun biaya sehingga hal ini akan menjadi modal organik 
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yang kuat untuk bisa senantiasa bertahan bahkan juga tumbuh dan berkembang dimasa-

masa mendatang. Tetap bisa memiliki kemampuan untuk mewujudkan visi dan misi 

organisasi yang telah ditetapkan. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Sebagai tindak lanjut dari refleksi diri ini maka yang perlu dilakukan adalah 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Melakukan monitoring harian keuangan rumah sakit untuk mendapatkan kondisi 

keuangan terkini. 

2. Relokasi anggaran keuangan yang ada, prioritas anggaran untuk penanganan dan 

pengamanan COVID-19 berfokus pada pemutusan rantai trias epidemiologi kasus 

3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar tiap unit, departemen dan direktorat 

yang ada dalam lingkungan rumah sakit baik dari pelayanan, penunjang, pemasaran 

dan administrasi agar sinergitas dan kolaborasi antar tim terjaga dengan baik. 

4. Melakukan penjajakan terhadap kemungkinan melakukan intervensi menekan laju 

penurunan jumlah kunjungan pasien diantaranya kemungkinan membentuk layanan 

telemedicine, penambahan ruang isolasi COVID, ataupun mencari sumber sumber 

pendapatan baru lainnya 

5. Membentuk tim kendali mutu kendali biaya untuk melakukan pengendalian biaya 

biaya, memastikan agar efektivitas penggunaan anggaran dapat tercapai. 

6. Tertib administrasi dan penagihan kepada para provider dan penjamin pasien 

(termasuk diantaranya program penjaminan COVID-19) agar penerimaan arus kas 

keuangan rumah sakit tetap terjaga dan bisa berjalan lancar. 

7. Menjalin kerjasama dengan pihak perbankan terkait kemungkinan pembukaan 

fasilitas supply chain financing penyiapan dana talangan untuk membantu kelancaran 

arus kas rumah sakit 
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ANALISIS HUBUNGAN PENURUNAN JUMLAH PASIEN TERHADAP 

CASHFLOW RUMAH SAKIT MITRA HUSADA DI ERA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Genoveva Maditias Dwi Pertiwi  

 

Latar Belakang  

Pada 30 Januari 2020 WHO menetapkan coronavirus disease sebagai Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia atau Public Health Emergency of 

International Concern (KKMMD/PHEIC).
1 

Pada 11 Maret 2020 WHO menetapkan 

COVID-19 sebagai pandemi. Sampai tanggal 25 November 2020 pukul 10:04 WHO 

telah melaporkan sebanyak 59.204.902 kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan 

1.397.139 kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia.
2 

Di Indonesia telah dilaporkan 

sebanyak 511.836 kasus terkonfirmasi COVID-19, sebanyak 16.225 kasus kematian 

akibat COVID-19 dan 429.807 kasus sembuh.
3 

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus COVID-19 setiap harinya terus 

meningkat. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai masalah 

kesehatan yang akan timbul. Coronavirus dapat menginfeksi semua orang di segala usia 

dengan gejala dan progresivitas penyakit yang berbeda-beda. Berdasarkan survei 

epidemiologi sebanyak 1,93% yang mengalami gejala pneumonia, 11,4% menunjukkan 

gejala ringan, dan 86% tidak menunjukkan gejala namun menular.
4
 Angka ini 

merupakan salah satu penyebab dari masalah kesehatan masyarakat yang harus dihadapi 

bersama, karena kelompok terbesar ada di kelompok yang tidak bergejala namun dapat 

menularkan.  

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian 

COVID-19. Pemerintah Indonesia telah membentuk tim satuan tugas pencegahan dan 

pengendalian COVID-19. Terdapat tiga prinsip penanggulangan COVID yaitu kenali 

dirimu, kenali musuhmu dan kenali medan perangmu. Prinsip yang disampaikan oleh 

ketua Satgas COVID-19 sama dengan teori trias epidemiologi yang dapat digunakan 

untuk menganalisis terjadinya suatu penyakit infeksi.
5 

Trias epidemiologi terdiri dari faktor host, agent, dan lingkungan. Dengan 

menyeimbangkan ketiga faktor ini diharapkan dapat mengendalikan penularan infeksi 

COVID-19 Faktor pertama adalah host. Host dapat dikontrol dengan cara meningkatkan 

CHAPTER 3 
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kekebalan tubuh, meningkatkan edukasi dan memotivasi untuk melakukan perubahan 

perilaku sehingga host dapat lebih resisten terhadap infeksi.
6 

Individu yang memiliki 

faktor risiko atau komorbid seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit cardiovascular 

akan lebih rentan terkena infeksi COVID-19 dan jumlah kematian akibat COVID-19 

dengan komorbid adalah yang terbanyak.
7 

Menyadari apakah individu termasuk dalam 

golongan dengan atau tanpa komorbid adalah sesuatu yang penting sehingga bisa 

menerapkan gaya hidup yang sesuai, misalnya golongan individu yang memiliki 

komorbid harus memiliki usaha untuk mengontrol komorbid tersebut dengan cara 

melakukan cek kesehatan rutin, sedangkan pada individu tanpa risiko lebih fokus untuk 

menjaga sistem imunitas dengan menerapkan gaya hidup sehat. 

Faktor kedua adalah agen (vector) yang dalam hal ini adalah coronavirus. Virus 

ini disebut severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang 

menyebabkan gejala pernapasan ringan sampai berat.
3
 SARS-CoV 2 dapat ditularkan 

secara langsung melalui droplet dan transmisi antar manusia, dapat juga ditularkan 

secara tidak langsung melalui benda dan udara yang terkontaminasi. Penularan SARS-

CoV 2 melalui hewan juga belum jelas. Suhu optimum yang dibutuhkan virus ini dapat 

bertahan hidup adalah 5
o
C – 20

O
C.

8 
Mengenali karakteristik agen adalah kunci untuk 

mengendalikan faktor agen, sehingga manusia mampu menciptakan suasana agar virus 

tidak bisa bertransmisi.
6,8

 

Faktor ketiga adalah faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor penting 

yang harus dikendalikan. Pengendalian lingkungan dapat dilakukan melalui lingkungan 

mikro dan lingkungan makro.
5
 Di Italia faktor lingkungan berupa polusi, aktivitas 

masyarakat yang kebanyakan adalah industri, terbukti dapat mempercepat penyebaran 

infeksi virus COVID-19. Karena sebab inilah sehingga self quarantine adalah cara yang 

harus dilakukan untuk memutus penyebaran infeksi COVID-19. Jika terciptanya 

lingkungan yang tidak mendukung untuk virus bertransmisi, maka suatu infeksi 

COVID-19 tidak akan terjadi.
9
 Sama halnya dengan program pemerintah Indonesia 

yang terus menggalakan perilaku 3M yaitu Memakai Masker, Mencuci tangan dengan 

sabun dan Menjaga Jarak) sebagai upaya untuk mengontrol faktor lingkungan sehingga 

mencegah penularan infeksi virus COVID-19.  

Selain memberikan dampak pada masalah kesehatan masyarakat, pandemi 

COVID-19 yang sudah berjalan selama hampir satu tahun semenjak ditetapkan sebagai 
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bencana nasional ini, juga memberikan dampak terhadap usaha perumahsakitan.  Hal ini 

tentu saja membuat rumah sakit harus beradaptasi secara tanggap dan melakukan 

inovasi-inovasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 supaya 

eksistensi rumah sakit dapat tetap terjaga baik.  

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak yang cukup besar untuk seluruh 

rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit rujukan COVID-19 ataupun rumah sakit non 

rujukan COVID-19. Bagi rumah sakit rujukan COVID-19, melonjaknya jumlah pasien 

yang dirawat di rumah sakit menjadikan arus kas terganggu karena biaya operasional 

rumah sakit menjadi meningkat, ditambah persoalan dispute klaim dan ketidakjelasan 

kapan pandemi ini akan berakhir. Di sisi lain, bagi rumah sakit non rujukan COVID-19 

menyebabkan penurunan kunjungan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap.
10

 

Menurut survei oleh MarkPlus terhadap 110 responden, disimpulkan bahwa 

perilaku konsumen mengalami perubahan selama pandemi COVID-19. Sebelum 

pandemi, 31,8% konsumen mengunjungi institusi kesehatan setahun sekali. Namun, 

selama pandemi, kunjungan ke institusi kesehatan seperti klinik dan rumah sakit, 

menurun drastis. Selain itu, dalam survei terungkap bahwa 71,8% konsumen memilih 

untuk tidak mengunjungi fasilitas kesehatan dan lebih memilih menggunakan layanan 

kesehatan digital untuk konsultasi dengan dokter.
10 

Survei tersebut selaras dengan data yang diperoleh di Rumah Sakit Mitra Husada 

Pringsewu yang menunjukkan terjadinya penurunan jumlah pasien cukup signifikan 

antara jumlah pasien sebelum dan sesudah pandemi COVID-19. Total jumlah pasien 

RS. Mitra Husada adalah 45.547 pasien, sedangkan pada tahun 2020 menurun hingga 

36.910 pasien. Artinya jumlah pasien menurun sekitar 18,9%.
11 

Penurunan jumlah kunjungan pasien menyebabkan penurunan income bahkan 

kerugian di hampir seluruh rumah sakit di Indonesia. Seperti Sarana Meditama 

Metropolitan Tbk (SAME) yang mencatat penurunan pendapatan hingga 58,71% secara 

tahunan pada semester I 2020. Siloam International Hospitals Tbk juga mencatatkan 

kerugian pada periode enam bulan pertama tahun 2020 sebesar 130,04 Miliar.
12

 

Berdasarkan uraian dan data di atas membuat penulis tertarik untuk menganalisis 

mengenai hubungan penurunan jumlah kunjungan pasien terhadap cashflow rumah 

sakit.  
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Rumusan Masalah  

Salah satu strategi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah dengan 

peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan 

kesehatan bagian dari sistem kesehatan yang bertanggung-jawab sebagai garda terdepan 

dalam melakukan perawatan pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19 memiliki 

peranan yang sangat penting. Namun kondisi COVID-19 yang berkepanjangan ini juga 

telah memberikan dampak yang signifikan, salah satunya ialah dampak operasional 

pada pengelolaan keuangan di rumah sakit, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor 

salah satunya adalah penurunan angka kunjungan pasien. Pada awal pandemi salah satu 

rumah sakit swasta di Indonesia mencatat terjadi penurunan sekitar 50-60 persen pada 

pasien rawat jalan dan 40-60 persen pada pasien rawat inap.
13

 

Pandemi COVID-19 juga memaksa rumah sakit untuk dapat beradaptasi secara 

tanggap namun tetap memberikan pelayanan yang optimal. Tuntutan tersebut membuat 

rumah sakit harus mengimplementasikan beberapa area perubahan demi menyesuaikan 

dengan situasi yang terjadi saat ini, beberapa diantaranya adalah area pelayanan, 

rujukan, infrastruktur, teknologi, pemasaran, dan pembiayaan.
14

 

Berdasarkan uraian dan data di atas membuat penulis merumuskan masalah 

“bagaimana hubungan penurunan jumlah kunjungan pasien terhadap cashflow rumah 

sakit di era pandemi COVID-19?” 
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Gambar 19. Problem Tree 

 

Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree  

Problem tree digunakan untuk menganalisis sebab (causes) dan akibat (impact) 

dari suatu permasalahan (problem) berdasarkan teori-teori yang ada seperti health belief 

model, teori Donabedian, dan teori Malcom Badridge. Melalui problem tree ini kita 

dapat mengetahui permasalahan secara holistik dengan melihat suatu masalah sebagai 

sistem yang saling berkaitan dengan akibatnya, sehingga diharapkan mampu menyusun 

solusi-solusi yang dapat diimplementasikan. Semakin meningkatnya kasus COVID-19 

di Indonesia banyak dampak yang dirasakan terutama oleh rumah sakit sebagai fasilitas 

kesehatan. Penulis tertarik untuk mengambil permasalahan utama yaitu penurunan 

income rumah sakit yang berdampak pada cashflow rumah sakit.  

Penurunan jumlah kunjungan pasien di rumah sakit terjadi karena dua hal yaitu 

penurunan jumlah pasien rawat jalan dan penurunan jumlah pasien rawat inap.
10,13 

Kedua hal ini tentunya berbeda namun akar permasalahan saling berkaitan. Pada 

problem tree di atas terlihat penyebab pertama penurunan jumlah pasien adalah 

pengurangan jam praktek dokter dan pembatasan jumlah pasien rawat jalan. 

Pengurangan jam praktek dokter dan pembatasan pasien mengacu pada pedoman 

standar perlindungan dokter di era COVID-19 yang dikeluarkan oleh PB IDI, selain itu 

dokter dengan usia 50 tahun ke atas dengan atau tanpa komorbid memiliki risiko lebih 

besar untuk terinfeksi COVID-19.
15-17

 

Kecemasan tenaga kesehatan (nakes) saat bekerja adalah salah satu faktor yang 

membuat dokter mengurangi jam kerjanya, hal ini dikarenakan semakin meningkatnya 

angka kematian nakes dan ketidaksiapan rumah sakit dalam menyediakan Alat 

Pelindung Diri (APD).
18,19 

Tanpa dukungan lingkungan yang aman, risiko bagi petugas 

kesehatan di seluruh dunia menjadi nyata, karena masalah COVID tidak akan selesai 

apabila tidak melindungi tenaga kesehatan terlebih dahulu.
20

 Rumah sakit yang tidak 

menyediakan APD standar untuk tenaga kesehatan dikarenakan kurangnya logistic dan 

anggaran dalam memenuhi kebutuhan sehingga rumah sakit harus melakukan efisiensi 

penggunaan APD.
21

 

Kekhawatiran masyarakat terkait masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh 

COVID-19 ini menjadi salah satu penyebab berkurangnya jumlah kunjungan pasien ke 

rumah sakit. Ketakutan dan kekhawatiran terjadi akibat kurangnya edukasi atau 

pemahaman masyarakat yang keliru mengenai penularan infeksi COVID-19. 
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Pemahaman yang keliru ini disebabkan karena kurangnya kemampuan literasi 

masyarakat terhadap sumber-sumber yang valid, dan lebih mudah percaya akan issue 

atau berita yang dibaca melalui whatsapp grup atau media sosial yang lainnya.
11,20,21 

Selain itu himbauan yang digalakkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan dan 

pengendalian kasus COVID-19 di Indonesia, yaitu PSBB dengan tagar ‘stay at home/ di 

rumah aja’ membuat pasien semakin tidak ingin mengunjungi rumah sakit. Beberapa 

rumah sakit telah melakukan perubahan terkait pelayanan di era COVID-19 sebagai 

upaya menciptakan suasana yang aman bagi pasien, namun pelayanan baru di rumah 

sakit ini tidak akan meningkatkan jumlah pasien apabila rumah sakit tidak melakukan 

promosi pelayanan secara masif.
26 

Pandemi COVID-19 yang juga terjadi di Indonesia tersebut juga memaksa rumah 

sakit untuk dapat beradaptasi secara cepat namun dengan memberikan pelayanan yang 

optimal, hal tersebut membuat rumah sakit harus mengimplementasikan beberapa area 

perubahan demi menyesuaikan dengan situasi yang terjadi saat ini, adapun area 

perubahan.
14

 Perubahan-perubahan yang dilakukan baik oleh rumah sakit swasta 

ataupun pemerintah inilah, yang membuat rumah sakit harus mengeluarkan biaya yang 

lebih besar untuk merenovasi gedung yang akan digunakan untuk pasien suspect-

COVID-19, membeli perlengkapan APD dan alkes, dan membuat inovasi layanan baru 

yang bertujuan untuk meningkatkan income rumah sakit misalnya layanan medical 

checkup drive thru, imunisasi drive thru, ataupun layanan-layanan baru lainnya.
24,25

 

Kekhawatiran pasien untuk ke rumah sakit menyebabkan pasien-pasien yang 

memiliki penyakit kronik tidak melakukan kontrol rutin, sehingga pasien-pasien akan 

melakukan kunjungan apabila dirasa sudah gawat. Hal ini menyebabkan kasus pasien 

menjadi semakin sulit. Kasus-kasus sulit ini membutuhkan perawatan dan pengobatan 

yang lebih banyak serta penambahan LOS yang lama. Hal ini selaras dengan data klaim 

BPJS RS. Mitra Husada yang memiliki banyak kasus pending terhadap kasus-kasus 

yang memiliki severity level II dan III.
23

 Di sisi lain bagi rumah sakit yang menangani 

pasien-pasien COVID-19 memiliki kendala terkait dispute klaim yang lama dan tidak 

jelas. Hal yang sama terjadi pada kasus-kasus pending non COVID-19 yang lama 

dibayarkan ke rumah sakit menyebabkan income rumah sakit menurun dan mengganggu 

arus kas rumah sakit.
18

 



299 

 

 

Penurunan jumlah pasien yang terjadi di era COVID-19 menyebabkan penurunan 

income rumah sakit yang akhirnya akan mengganggu cashflow rumah sakit.
10,12,13

 Hal 

ini membuat rumah sakit harus melakukan efisiensi dalam melakukan pelayanan. Upaya 

efisiensi meliputi efisiensi obat, efisiensi gaji karyawan, efisiensi tenaga non esensial, 

efisiensi operasional. Efisiensi gaji karyawan akan berdampak pada pemotongan gaji 

atau bonus karyawan. Efisiensi tenaga non esensial akan berdampak pada pemutusan 

hubungan kerja tenaga kontrak. Efisiensi operasional berdampak pada pengurangan 

layanan non produktif atau layanan yang tidak memberikan keuntungan yang besar bagi 

rumah sakit.
14,31 

Dampak yang paling besar dan ditakutkan apabila rumah sakit tidak siap untuk 

menangani disrupsi akibat pandemi COVID-19 adalah usaha perumahsakitan akan 

kolaps. Hal ini bermula dari kebijakan efisiensi yang akan berdampak pada kualitas 

pelayanan rumah sakit menurun. Penurunan kualitas pelayanan rumah sakit akan 

menimbulkan komplain dari pasien atau pengunjung, yang tentunya akan 

mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan pasien terhadap rumah sakit. Apabila 

kepercayaan terhadap pelayanan rumah sakit sudah tidak, rumah sakit akan sepi dan 

pada akhirnya rumah sakit bisa menutup usaha perumahsakitan (kolaps).
30,31

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Pemecahan masalah adalah pemikiran yang terarah langsung dalam menemukan 

solusi-solusi yang relevan terhadap suatu permasalahan. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan untuk menyusun solusi yaitu: 

1. Mengidentifikasi sebab masalah dan memahami sampai dengan akarnya 

2. Menyusun prioritas masalah 

3. Menyusun potensi solusi apa saja yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu 

4. Melakukan analisis stakeholder untuk mendukung rencana potensi solusi 

5. Melibatkan people yang merupakan stakeholder utama dalam mendukung 

rencana potensi solusi 

Fokus pencegahan dan penanggulangan COVID-19 adalah untuk memutus rantai 

penyebaran dan memperkuat sistem kesehatan. Upaya- upaya ini tentu harus melibatkan 

peran beberapa pihak. Melalui pendekatan kolaborasi pendekatan pentahelix diharapkan 

dapat menjadi salah satu solusi dalam menegakkan protokol kesehatan sehingga suatu 

usaha dapat terus bejalan dengan baik. Pendekatan pentahelix melibatkan pemerintah 
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(Kementerian ketenagakerjaan), akademisi (universitas), masyarakat (komunitas), 

industri (swasta) dan media (journalism).  

Analisis stakeholder merupakan suatu teknik untuk mengklasifikasikan 

stakeholder, melalui proses mengumpulkan dan menganalisis informasi secara 

sistematis dengan tujuan untuk mengidentifikasi minat, kepentingan dan pengaruh 

stakeholder terhadap suatu program yang sedang ataupun akan dilaksanakan. Analisis 

stakeholder ini juga bertujuan untuk membangun pondasi dan partisipasi masyarakat 

dalam mensukseskan suatu program. Penyusunan potensi solusi dan analisis stakeholder 

bukan hanya tertuang dalam tulisan akan tetapi harus bisa dilakukan, sehingga perlu 

dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Berasal akar masalah problem tree dan dapat diimplementasikan 

2. Pilih potensi solusi yang paling mungkin bisa dilaksanakan 

3. Buat skala prioritas potensi solusi  

4.  Analisis stakeholder terkait (stakeholder primer, kunci, pendukung) 

5.  People (masyarakat, pasien, keluarga pasien) adalah stakeholder utama, sehingga 

harus dilibatkan dalam potensi solusi dan analisis stakeholder. 

Tabel berikut adalah rancangan solusi yang penulis susun dengan harapan bisa 

dilaksanakan sebagai upaya memperbaiki pelayanan rumah sakit di era pandemi 

COVID-19 ini sehingga cashflow rumah sakit tetap berjalan baik.  

 

Tabel 18. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Solusi Upaya yang dilakukan Stakeholder terkait & 

Gradingnya 

Menciptakan 

suasana rumah sakit 

yang aman dan 

ramah 

 Membuat dan melakukan 

strategi marketing untuk 

mempromosikan pelayanan 

COVID dan non COVID di 

RS (adalah jalur yang 

berbeda) melalui media 

sosial seperti instagram/ 

facebook 

 Manajemen RS, bagian 

humas dan marketing 

RS, seluruh karyawan 

RS (Kuadran II) 
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 Membuat alur pelayanan 

pasien COVID dan non 

COVID yang jelas dan tegas 

dan disosialisasikan kepada 

setiap lini yang berada di 

pelayanan rumah sakit  

 Direktur, manajemen 

RS, pelayanan medis, 

penunjang medis, 

kabid keperawatan, 

tim mutu,dan tim PPI 

(Kuadran II) 

 Membuat panduan petunjuk 

teknis  tentang perilaku pada 

adaptasi kebiasaan baru di 

lingkungan rumah sakit 

untuk seluruh karyawan dan 

pengunjung RS  

 Direktur, manajemen 

RS, pelayanan medis, 

penunjang medis, tim 

mutu, tim PPI 

(Kuadran II) 

  Melaksanakan in house 

training terkait  komunikasi  

efektif di era COVID -19 

 Manajemen RS dan 

seluruh karyawan 

(Kuadran II) 

 

  Memastikan ketersediaan 

APD setiap pelayanan tidak 

dalam jumlah yang terbatas 

 Manajemen RS, 

Penunjang Medis, 

Kanit Instalasi, 

seluruh kepala 

ruangan (Kuadran II) 
 

 Memantau kesehatan 

karyawan setiap hari melalui 

aplikasi skrining kesehatan 

internal RS  

 Manajemen RS, 

pelayanan medis, Tim 

PPI, Tim IT, seluruh 

karyawan  (Kuadran 

II) 

Membuat pelayanan 

baru sesuai kebutuhan 

di era pandemi 

 Pelayanan rapid test atau 

swab drive thru 

 Pelayanan telemedicine 

 Pelayanan vaksin drive thru 

 Pelayanan medical checkup 

 Direktur, Manajemen 

RS, pelayanan medis, 

penunjang medis, 

kabid keperawatan, 

kepala unit rawat 

jalan (Kuadran II) 

Meningkatkan 

pelayanan unggulan 

yang tidak terdampak 

COVID-19 secara 

signifikan 

 Pelayanan Hemodialisa : 

menambah operasional mesin 

 Pelayanan thalassemia : 

membuat atau menambah 

ruangan khusus thalassemia 

 Klinik sehat anak. : 

memberikan souvenir setelah 

mendapatkan pelayanan 

 Direktur, Manajemen 

RS, pelayanan medis, 

penunjang medis, 

humas, kabid 

keperawatan, kepala 

ruang hemodialisa, 

kepala unit rawat 

jalan (Kuadran II) 
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Melakukan upaya 

preventif dan promotif 

COVID-19 kepada 

masyarakat 

 Melalui media sosial rumah 

sakit memberikan edukasi 

berupa flyer, health talk, atau 

call center 

 Direktur, manajemen 

marketing dan humas 

RS (Kuadran II) 

 

 Berkoordinasi dengan satgas 

COVID-19 di daerah untuk 

melakukan upaya promotif 

dan preventif 

 Direktur, Dinas 

Kesehatan Kota/ 

Kabupaten, Satgas 

COVID-19 (Kuadran 

I dan II) 
 

 Mengusulkan adanya rumah 

singgah di daerah untuk 

masyarakat yang baru pulang 

dari luar kota/ Kabupaten 

untuk tujuan isolasi 14 hari 

 Direktur, Dinas 

Kesehatan Kota/ 

Kabupaten, Bupati/ 

Walikota, Camat, 

Lurah, Ketua RT/RW, 

Satgas COVID-19 

(Kuadran I dan II) 
 

 Melakukan sosialisasi terkait 

protokol kesehatan di era 

adaptasi kesehatan baru untuk 

masyarakat sekitar rumah 

sakit dan secara aktif 

membagikan masker bagi 

masyarakat yang berisiko 

tinggi terpapar COVID-19  

 Direktur, Dinas 

Kesehatan Kota/ 

Kabupaten, Bupati/ 

Walikota, Camat, 

Lurah, Ketua RT/RW, 

Satgas COVID-19 

(Kuadran I dan II) 

Berpartisipasi dalam 

upaya kuratif COVID- 

19 di daerah 

 Melakukan advokasi ke 

pemerintah daerah setempat 

untuk penyediaan rumah 

sakit khusus COVID 

 Direktur RS, 

Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah 

Kabupaten/ Kota, 

Dinas Kesehatan 

(Kuadran I dan II) 

 Melakukan advokasi ke 

pemerintah setempat untuk 

pengadaan insentif dan 

bantuan APD untuk nakes di 

rumah sakit 

 Direktur RS, 

Pemerintah Provinsi, 

Pemerintah 

Kabupaten/ Kota, 

Dinas Kesehatan 

(Kuadran I dan II) 
Mengopti malkan pe mbayaran  klaim BPJS (kasus pending da n 

kMengoptimalkan 

pembayaran klaim 

BPJS (kasus pending 

dan kasus dispute) 

 

 Berkoordinasi sesering 

mungkin dengan BPJS 

setempat terkait penyelesaian 

kasus pending dan dispute 

 Direktur keuangan, 

kabag keuangan, tim 

casemix, verifikator 

BPJS (Kuadran II) 
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 Berkoordinasi dengan DPJP, 

dokter umum, dan tim 

casemix terkait kasus- kasus 

yang berpotensi menjadi 

kasus pending atau dispute. 

 Direktur keuangan, 

kabag keuangan, tim 

casemix, DPJP, 

seluruh KSM dan 

dokter umum, 

verifikator BPJS 

(Kuadran II) 

Kesimpulan  

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak terhadap segala sektor terutama 

usaha perumahsakitan. Rumah sakit merupakan obyek sekaligus subyek dalam pandemi 

ini dituntut harus beradaptasi secara cepat dan melakukan inovasi-inovasi dalam rangka 

pencegahan dan pengendalian COVID-19 agar keberlangsungan rumah sakit dapat tetap 

terjaga baik. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh rumah sakit di era pandemi ini 

adalah rumah sakit harus tetap memberikan pelayanan yang optimal dan aman di saat 

cashflow rumah sakit tidak stabil.  

Penurunan jumlah kunjungan pasien di rumah sakit adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi income rumah sakit dan sangat mempengaruhi cashflow rumah sakit. 

Hal ini tentu sangat penting bagi rumah sakit untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi menurunnya angka kunjungan pasien di rumah sakit, sehingga mampu 

merumuskan rancangan strategi yang efektif dan melibatkan seluruh stakeholder baik 

yang ada di rumah sakit, pemerintah daerah, atau masyarakat. Dalam pelaksanaannya 

strategi yang telah disusun harus diimplementasikan sesuai prioritas dan sumber daya 

yang ada.  

Sesuai dengan rekomendasi dari Satuan Tugas COVID-19 prinsip pendekatan 

pentahelix berbasis komunitas harus dilakukan guna mencegah dan mengendalikan 

kasus COVID-19 yang semakin meningkat. Melalui kolaborasi yang baik  antar 

komponen yaitu pemerintah {kementerian kesehatan), swasta, akademisi, masyarakat, 

dan media diharapkan mampu mendukung pelaksanaan penerapan protokol kesehatan 

guna menekan angka penularan infeksi COVID-19 sehingga Indonesia bisa kembali 

pulih dan rumah sakit mampu memberikan pelayanan dengan normal sehingga cashflow 

rumah sakit dapat berjalan lancar.  
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Rencana Tindak Lanjut   

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah membuat refleksi diri ini 

adalah: 

1. Berkoordinasi dengan manajemen, kepala pelayanan medis, kepala penunjang 

medis, seluruh ketua komite, kepala instalasi, tim PMKP, tim PPI, dan tim satgas 

COVID di Rumah Sakit Mitra Husada untuk bergerak dalam mewujudkan rumah 

sakit melalui peningkatan program kesehatan dan keselamatan pasien.  

2. Berkoordinasi dengan tim marketing dan IT untuk membuat strategi pemasaran 

rumah sakit melalui media sosial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap Rumah Sakit Mitra Husada  

3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BPJS kesehatan mengenai kasus 

pending atau dispute yang mempengaruhi kestabilan rumah sakit.  

4. Melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar rumah sakit untuk mendukung 

keberhasilan program dan strategi pencegahan dan penanggulangan kasus COVID-

19.  
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dr. Tomy Oeky Prasiska 

 

Latar Belakang 

Perjalanan sejarah peradaban manusia mencatat beberapa kejadian wabah 

penyakit yang luar biasa. Sejarah mencatat kejadian wabah penyakit, di antaranya 

bubonic plaque / black death (1346-1353), smallpox (1520), cocoliztli (1545-1548), flu 

Spanyol (1918-1920), AIDS (1981-sekarang), H1N1 swine influenza (2009-2010), 

SARS-Cov-1 (2002-2003) dan Corona Virus Disease (COVID-19) sekarang ini. 
 

Pandemi COVID-19 telah menjadi permasalahan dan perhatian global akhir-akhir ini. 

Kasus pertama diketahui pada Desember 2019 di Wuhan China dan dalam waktu 

singkat menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 11 Maret WHO menyatakan COVID-

19 sebagai kondisi epidemi dengan jumlah kasus lebih dari 100.000 dan 4.000 kematian 

pada 114 negara.
1
  Berdasarkan data dashboard pada John Hopkins University

2
 pada 

tanggal 25 November 2020 pukul 16.26 WIB, COVID-19 telah menyebar di 191 

negara, menginfeksi 59.827.512 penduduk dunia dan menyebabkan kematian sebanyak 

1.410.458 jiwa.  

Pandemi COVID-19 berdampak sangat besar terhadap ketahanan negara dan 

masyarakat. Selain krisis kesehatan, dampak pandemi juga terjadi pada sektor ekonomi, 

sosial, psikologis serta hubungan internasional. Pandemi COVID-19 memberi dampak 

negatif terhadap perekonomian global. International Monetary Fund (IMF) mencatat 

perekonomian global telah jatuh ke dalam jurang krisis setelah sekitar 95 persen negara-

negara di dunia diproyeksi mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Selain itu, IMF 

menyatakan pandemi virus corona juga telah menyebabkan kerugian perekonomian 

global sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar Rp168.000 triliun.
3 

Pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap sektor ekonomi Indonesia. Badan 

Pusat Statistik (BPS) mengumumkan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan 

negatif dalam dua kuartal berturut-turut, yaitu minus 5,32% pada kuartal kedua dan 

minus 3,49% pada kuartal ketiga tahun 2020. Sebanyak 29,12 juta (14,28%) penduduk 

CHAPTER 3 
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usia kerja terdampak pandemi COVID-19. Jumlah pengangguran akibat pandemi 

COVID-19 sebanyak 2,56 juta orang dan sebanyak 24,03 juta orang bekerja dengan 

pengurangan jam kerja.
4 

Pandemi COVID-19  menguji ketahanan sistem pelayanan kesehatan masyarakat 

dunia. Survei organisasi kesehatan dunia menunjukkan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan selain kasus COVID-19 

menjadi terganggu. Sebanyak 83 negara dari 155 negara (53,5%) menyatakan akses dan 

layanan masyarakat untuk pengobatan hipertensi menjadi tertunda. Dampak serupa juga 

tampak pada 76 negara (49%) untuk pengobatan diabetes dan komplikasi yang 

berhubungan dengan diabetes, 42% untuk pengobatan kanker dan 31% untuk keadaan 

darurat kardiovaskular. Bahkan program pencegahan seperti skrining (kanker payudara 

dan serviks) juga ikut terganggu pada lebih dari 50% negara.
5 

Kajian cepat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian 

Kesehatan menunjukkan penurunan kinerja puskesmas selama pandemi COVID-19. 

Sebanyak 27,5% puskesmas mengurangi jam buka pelayanan, jumlah kunjungan 

menurun pada 83,57% puskesmas. Program kunjungan rumah dalam Program Indonesia 

Sehat dengan Pendekatan keluarga (PIS-PK) menurun 43,07%, cakupan kegiatan 

posyandu turun 37,23% dan cakupan imunisasi mengalami penurunan sebanyak 

56,99%.
6
  

Pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada pengukuran mutu pelayanan rumah 

sakit. Pengukuran mutu dan keselamatan pasien yang telah berjalan rutin dari waktu ke 

waktu dihadapkan pada perubahan kondisi yang tiba-tiba di masa pandemi. Hal ini 

terjadi akibat beban pelayanan yang meningkat (padat karya), kelambatan data yang 

signifikan, dan ketiadaan standar yang memungkinkan pembagian data dengan cepat.
7 

Pandemi COVID-19 juga berdampak pada aspek psikologis penduduk Indonesia. 

Bervariasinya pemberitaan melalui komunikasi digital, laporan berita dan media sosial 

meningkatkan gangguan psikologis. Terdapat empat jenis trauma psikologis yang 

meningkat selama pandemi, yaitu trauma individu (social withdrawal), hysteria, 

kekerasan terhadap anak dan pasangan dan kekerasan kolektif (collective violence).
8 

Pandemi COVID-19 di Indonesia juga mengakibatkan peningkatan beban dan 

keselamatan jiwa tenaga kesehatan. Berdasarkan data tim mitigasi Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI) tercatat total 342 petugas medis yang wafat akibat infeksi COVID-19, 

https://www.who.int/news-room/detail/01-06-2020-covid-19-significantly-impacts-health-services-for-noncommunicable-diseases


309 

 

 

terdiri dari 192 dokter, 14 dokter gigi dan 136 perawat.  Risiko lain yang juga sangat 

berpotensi mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas tenaga kesehatan adalah 

aspek kesehatan mental termasuk risiko burnout syndrome atau keletihan mental.
9
 
 

Penelitian yang dilakukan tim peneliti dari Program Studi Magister Kedokteran 

Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (MKK FKUI)
9
 menunjukkan fakta 

bahwa sebanyak 83% tenaga kesehatan di Indonesia telah mengalami burnout syndrome 

derajat sedang dan berat yang secara psikologis sudah berisiko mengganggu kualitas 

hidup dan produktivitas kerja dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini juga 

menemukan fakta bahwa dokter umum di Indonesia sebagai pemberi pelayanan medis 

di garda terdepan selama masa pandemi COVID-19 memiliki risiko dua kali lebih besar 

untuk mengalami burnout syndrome. 
 

Keterbatasan ketersediaan logistik rumah sakit selama pandemi COVID-19 juga 

menjadi masalah vital. Lonjakan pasien di masa pandemi berdampak kebutuhan aspek 

logistik. Healthcare supply chain tertinggal dibanding komersial supply chain. Logistik 

rumah sakit saat pandemi COVID-19  sangat terkait dengan jaringan supply chain. 

Kinerja supply chain diukur dari berbagai aspek dari fasilitas, sediaan, transportasi, 

informasi, sumber material logistik dan harga. Terkait inventory, masalah yang muncul 

diantaranya kebutuhan obat dan alat perlindungan diri yang tidak bisa diperkirakan.
10 

Dampak pandemi COVID-19 juga memunculkan problematika finansial pada 

pelayanan kesehatan di Indonesia. Beberapa rumah sakit mulai melakukan efisiensi 

dengan merumahkan karyawan.  RS Islam Faisal di Kota Makassar memberhentikan 

sementara 157 pegawainya karena kunjungan turun signifikan sekitar 80-90%. RSUD 

Lasinrang Pinrang juga terpaksa merumahkan 80 tenaga sukarela karena jumlah pasien 

berkurang hingga 70%.
5
 Kinerja saham emiten pengelola rumah sakit selama pandemi 

menunjukkan tren negatif.  Dari tujuh emiten rumah sakit yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia, sebanyak lima emiten menunjukkan penurunan pergerakan saham. Harga 

saham PT Mitra Keluarga Karya sehat Tbk (MIKA) turun 4,4%, PT Royal Prima Tbk 

(PRIM) turun 18,7%, rumah sakit Omni (SAME) turun 26,87%, rumah sakit Mayapada 

(SRAI) turun 32,1% dan PT Siloam Hospital Tbk turun hingga 32%. Sedangkan dua 

emiten yang menunjukkan kenaikan adalah PT Medialoka Hermina Tbk (MIKA) naik 

7,4% dan PT Metro Healthcare Indonesia Tbk (CARE) naik 154,7%.
11 

 

https://makassar.terkini.id/rs-islam-faisal-beberkan-alasan-rumahkan-157-karyawan-di-tengah-pandemi/
https://news.detik.com/berita/d-4977774/gegara-corona-rsud-lasinrang-pinrang-rumahkan-tenaga-sukarela
https://marketmover.id/2020/05/saham-saham-emiten-rumah-sakit-belum-bangkit/
https://marketmover.id/2020/05/saham-saham-emiten-rumah-sakit-belum-bangkit/
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Dampak pandemi COVID-19 juga sangat dirasakan di jaringan rumah sakit 

Muhammadiyah, khususnya di Jawa Timur. Laporan kinerja keuangan triwulan ketiga 

tahun 2020 menunjukkan penurunan capaian dibandingkan periode yang sama tahun 

lalu.  Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu 

periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. 

Pengukuran kinerja keuangan meliputi kecukupan modal, tingkat likuiditas, tingkat 

profitabilitas, tingkat aktivitas dan tingkat solvabilitas.
12

 Pendapatan yang menurun dan 

alokasi biaya yang meningkat akan mengganggu arus kas (cash flow) rumah sakit dan 

menjadikan beban  rumah sakit semakin meningkat. Apabila kondisi ini terus 

berlangsung rumah sakit terancam kolaps dan pelayanan terganggu. 

 Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dan gerakan berkemajuan 

senantiasa berkontribusi aktif dalam kemajuan bangsa. Muhammadiyah senantiasa hadir 

bersama negara dan masyarakat dalam membangun nilai-nilai keumatan, termasuk  

pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Muhammadiyah telah membentuk 

Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) yang bertugas 

mengkoordinasikan pelaksanaan program dan aksi penanganan COVID-19. Sebanyak 

80 rumah sakit, termasuk 32 rumah sakit di Jawa Timur, tergabung dalam  jaringan 

rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah berperan aktif dalam upaya preventif, kuratif dan 

rehabilitatif pasien COVID-19.
13 

 Dampak pandemi yang luar biasa pada sistem pelayanan kesehatan menuntut 

kesiapan (readiness) dan ketahanan (resilience) rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah 

Jawa Timur. WHO rapid hospital readiness checklist
14

 merupakan salah satu instrumen 

untuk mengetahui dan mengukur kesiapan rumah sakit dalam menghadapi pandemi 

COVID-19. Terdapat 12 elemen kunci dan salah satunya adalah kinerja keuangan dan 

kontinuitas bisnis rumah sakit. Pengukuran hospital readiness checklist secara berkala 

dan uraian aksi tindak lanjut menjadi upaya ketahanan rumah sakit, termasuk ketahanan 

kinerja keuangan. Sehingga peranan Muhammadiyah untuk bangsa melalui rumah sakit 

-rumah sakit Muhammadiyah dapat terlaksana secara berkesinambungan. 
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Rumusan Masalah 

Pandemi COVID-19 berdampak besar pada ketahanan sistem kesehatan global 

dan nasional, termasuk pada rumah sakit di Indonesia. Dampak pandemi pada rumah 

sakit diantaranya pada keberlangsungan pelayanan esensial dan non-esensial, cakupan 

kesehatan masyarakat, jaminan pelayanan bermutu, berkualitas dan berfokus pada 

keselamatan pasien, ketersediaan kebutuhan logistik rumah sakit, keselamatan tenaga 

kesehatan dan komponen sumber daya rumah sakit serta penurunan capaian kinerja 

keuangan rumah sakit. 

  Dampak pandemi secara masif menurunkan capaian kinerja keuangan rumah sakit di 

Indonesia. Kinerja keuangan menggambarkan kecukupan dana untuk operasional rumah 

sakit dan indikator yang dapat diukur adalah kecukupan modal, tingkat likuiditas, 

profitabilitas, aktivitas dan solvabilitas rumah sakit. Penurunan kinerja keuangan rumah 

sakit secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kontinuitas dan 

kualitas pelayanan, selain itu penurunan kinerja keuangan juga akan berdampak pada 

tingkat kepercayaan dan kepuasan sumber daya kesehatan dalam memberikan 

pelayanan kepada pasien. 

 Rumah sakit harus mampu menilai dan mengukur tingkat kesiapan (readiness) dan 

ketahanan (resilience) terhadap kondisi pandemi COVID-19. Salah satu instrumen 

adalah WHO rapid hospital readiness checklist yang terdiri dari 12 elemen kunci dan 

79 instrumen penilaian. Hospital readiness checklist dapat mengukur ketahanan 

keuangan dan keberlangsungan bisnis rumah sakit. Pengukuran hospital readiness 

checklist dapat dilakukan setiap 3 – 6 bulan dengan uraian aksi dan tindak lanjut. 

Pengukuran ini diharapkan menjadi tolok ukur kinerja dan perencanaan strategi rumah 

sakit dalam menghadapi pandemi, sehingga dampak pandemi dapat diminimalkan. 

 Rumah sakit Muhammadiyah Aisyiyah Jawa Timur sebagai bagian sistem pelayanan 

kesehatan harus semakin mempersiapkan, merespon dan beradaptasi dengan kondisi 

pandemi COVID-19. Oleh karenanya RSMA Jawa Timur perlu melakukan pengukuran 

kesiapan selama pandemi melalui WHO rapid hospital readiness checklist dan 

pengukuran kinerja keuangannya, sehingga dapat diketahui dan dianalisis apakah 

terdapat hubungan antara kesiapan rumah sakit dan pencapaian kinerja keuangan selama 

pandemi COVID-19? 
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Problem Tree 

 

Gambar 20.  Problem Tree 
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Pembahasan Problem Tree 

 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah (RSMA) adalah amal usaha kesehatan 

milik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. RSMA berdiri, tumbuh dan berkembang dari 

masyarakat, tumbuh secara bottom up, dari kecil kemudian menjadi lebih besar (bukan 

dari pemodal besar). Corporate by laws RSMA menyatakan representasi pemilik rumah 

sakit adalah majelis pembina kesehatan umum (MPKU). RSMA yang didirikan oleh 

pimpinan cabang Muhammadiyah (PCM), berkedudukan di kecamatan, maka 

representasi pemilik adalah MPKU PCM sedangkan RSMA yang didirikan oleh 

pimpinan daerah Muhammadiyah (PDM), berkedudukan di ibukota kabupaten, maka 

representasi pemilik adalah MPKU PDM.
15 

Jaringan Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyiyah (RSMA) di Propinsi Jawa Timur 

berjumlah 32 rumah sakit dan tersebar di beberapa kabupaten-kota dan kecamatan di 

Jawa Timur. Jaringan RSMA Jatim menunjukkan tren pertumbuhan dan perkembangan 

dari waktu ke waktu, RSMA telah menjadi mitra pemerintah sebagai provider jaminan 

kesehatan nasional, baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Seperti halnya 

fasilitas kesehatan lainnya, selama pandemi COVID-19 terjadi penurunan cakupan 

pelayanan di jaringan RSMA di Jawa Timur, baik dalam aspek manajemen klinis, 

manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen logistik, manajemen mutu dan 

kualitas layanan serta aspek cakupan  kesehatan masyarakat.
13 

  Problem tree  mengumpulkan, mentabulasi dan menganalisis faktor penyebab dan 

efek dengan pendekatan analisis SWOT dan 4C (customer, competitor, company and 

change). Badan kesehatan dunia (WHO) pada bulan Juli 2020 mengeluarkan hospital 

readiness checklist for COVID-19 sebagai salah satu instrumen asesmen kesiapan 

rumah sakit dalam menghadapi pandemi ini dengan pendekatan 12 aspek kunci, 

diantaranya leadership, coordination-communication, surveillance and information 

management, human resources dan aspek kunci lainnya. 

  Hospital readiness checklist for COVID-19
14

 merupakan instrumen penilaian 

fasilitas kesehatan untuk melakukan asesmen secara cepat dan akurat tentang kapasitas 

fasilitas kesehatan melalui berbagai fase kesiapsiagaan, fase respon dan fase pemulihan 

pandemi. Asesmen tersebut terdiri dari modul yang terkait dengan kesiapan fasilitas dan 

perencanaan respons dan manajemen kasus COVID19 serta ketersediaan obat esensial, 

diagnostik, persediaan dan peralatan biomedis penting untuk COVID-19, pencegahan 
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dan pengendalian infeksi, desain pusat perawatan dan kapasitas struktural. Selain itu, 

asesmen tersebut terdapat modul tentang kesinambungan layanan kesehatan esensial 

selama wabah COVID-19 untuk membantu menilai perubahan dalam pemanfaatan 

layanan, modifikasi pemberian layanan dan kapasitas yang diperlukan untuk 

memastikan terselenggaranya layanan kesehatan esensial non-COVID-19. Modul ini 

dapat digunakan untuk menginformasikan prioritas tindakan dan pengambilan 

keputusan di fasilitas kesehatan, tingkat subnasional dan nasional.  

 Hospital readiness checklist for COVID-19
14

 dapat digunakan sebagai instrumen 

perencanaan perbaikan berkelanjutan selama pandemi dan dapat dilakukan pengukuran 

setiap 3-6 bulan. Asesmen ini berisi 12 elemen kunci meliputi : 

1. Kepemimpinan dan sistem manajemen insiden (7 instrumen) 

2. Koordinasi dan komunikasi (6 instrumen) 

3. Survailans dan manajemen informasi (6 instrumen) 

4. Manajemen risiko dan keterlibatan masyarakat (4 instrumen) 

5. Administrasi, keuangan dan keberlangsungan bisnis (8 instrumen) 

6. Sumber daya manusia (6 instrumen) 

7. Kapasitas lonjakan (5 instrumen) 

8. Keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial (6 instrumen) 

9. Manajemen pasien (4 instrumen) 

10. Kesehatan kerja, kesehatan mental dan dukungan psikososial (5 instrumen) 

11. Identifikasi cepat dan diagnosis (6 instrumen) 

12. Pencegahan dan pengendalian infeksi (16 instrumen) 

 Pandemi COVID-19 berdampak besar pada struktur dan ketahanan dunia baik 

pada sektor kesehatan dan non-kesehatan (politik, industri, bisnis, logistik, sosial, 

psikologi, keagamaan). Sektor kesehatan mendapat dampak ganda, sebagai objek 

pandemi sekaligus pemberi pelayanan kesehatan. Akibatnya sektor pelayanan kesehatan 

menjadi salah satu sektor yang paling terdampak kondisi pandemi COVID-19, selain itu 

sektor kesehatan juga seyogyanya bertindak sebagai ‘pemimpin’ strategi perumusan dan 

penatalaksanaan strategi non-kesehatan. Strategi dan intervensi ekonomi, politik, 

psikososial, keagamaan harus diselaraskan dengan kebijakan sektor kesehatan.
16 
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Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pelayanan kesehatan esensial 

secara signifikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas pelayanan. Kualitas kegiatan 

operasional di puskesmas dan fasilitas kesehatan primer lainnya menurun, antara lain 

pengurangan jam buka puskesmas, penurunan cakupan posyandu dan cakupan 

imunisasi.
6
 Pada fasilitas kesehatan rumah sakit juga terjadi penurunan cakupan 

kunjungan esensial dan kegiatan promosi kesehatan. Rumah sakit berkonsentrasi pada 

respon awal pandemi yang melibatkan multidisiplin dan sangat kompleks.
17

 Fenomena 

demikian juga terjadi di jaringan RSMA Jawa Timur, sebagian besar rumah sakit 

melaporkan penurunan kunjungan IGD, rawat jalan spesialis, cakupan operasi dan 

tingkat hunian rawat inap secara signifikan.     

 Disrupsi rutinitas pelayanan kesehatan selama pandemi COVID-19 menyisakan 

pertanyaan mengenai keberlangsungan pengukuran dan kawalan mutu pelayanan 

kesehatan. Pengukuran mutu dan keselamatan pasien yang telah berjalan rutin diuji 

dengan perubahan kondisi yang tiba-tiba di masa pandemi.
7
 Pada semester pertama 

tahun 2020, kegiatan survailans, pendidikan dan pelatihan peningkatan mutu dan 

keselamatan pasien dan pendekatan rapid learning cycle (PDSA) di jaringan RSMA 

Jawa Timur menunjukkan fenomena penurunan intensitas. Fokus rumah sakit pada 

respon awal pandemi terkonsentrasi pada kegiatan operasional rumah sakit, diantaranya 

pengaturan tata ruang dan zonasi rumah sakit, penetapan metode skrining, pemenuhan 

logistik dan sistem yang menjamin keselamatan karyawan rumah sakit.  

 Peranan manajemen logistik menjadi sangat vital masa pandemi COVID-19. 

Badan kesehatan dunia telah menetapkan kesiapan logistik menjadi salah satu instrumen 

penting selama masa pandemi. Pandemi COVID-19 menggambarkan ketidakmandirian 

industri pelayanan kesehatan dalam pemenuhan kebutuhan logistik kesehatan. Jaringan 

RSMA Jawa Timur di fase awal pandemi mengalami kelangkaan alat perlindungan diri 

dengan harga yang sangat mahal. Kondisi kelangkaan dan mahalnya logistik ini 

menambah beban keuangan rumah sakit.10 

Pandemi COVID-19 berhubungan erat dengan tingkat morbiditas, mortalitas dan 

trauma psikososial pegawai rumah sakit. Tercatat lebih dari 180 dokter dan ratusan 

tenaga medis lain meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19. Aspek kesehatan 

mental dan psikososial juga berpotensi terjadi pada tenaga kesehatan. Risiko burnout 

syndrome atau keletihan mental pada tenaga kesehatan berpotensi mengalami tingkat 
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stres tinggi, sebanyak 83% tenaga kesehatan di Indonesia telah mengalami burnout 

syndrome derajat sedang dan berat. Dokter umum memiliki risiko dua kali lebih besar 

untuk mengalami burnout syndrome, sebanyak 41% tenaga kesehatan mengalami 

keletihan emosi derajat sedang dan berat dan sebanyak 22% mengalami kehilangan 

empati derajat sedang dan berat serta 52% mengalami kurang percaya diri derajat 

sedang dan berat.
9
 Data yang tercatat pada dashboard Muhammadiyah COVID-19 

Command Center (MCCC) menunjukkan sebanyak 15 tenaga kesehatan RSMA wafat 

akibat infeksi COVID-19.  

  Pengaruh pandemi COVID-19 sangat dirasakan pada aspek finansial rumah sakit. 

Penurunan kunjungan dan cakupan pelayanan rumah sakit serta peningkatan biaya 

operasional rumah sakit menjadi faktor utama dampak finansial rumah sakit. Kondisi ini 

diperparah dengan lambatnya proses pencairan klaim pelayanan pasien COVID-19
5,10

 

Kinerja saham emiten pengelola rumah sakit selama pandemi menunjukkan tren negatif.  

Dari tujuh emiten rumah sakit yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sebanyak lima 

emiten menunjukkan penurunan pergerakan saham.
11

 Laporan awal kinerja keuangan 

RSMA kuartal ketiga 2020 secara kumulatif menunjukkan tren menurun dibandingkan 

periode yang sama tahun lalu. Akan tetapi beberapa RSMA Jawa Timur  menunjukkan 

tren peningkatan kinerja keuangan dan melejit selama pandemi COVID-19. 

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu 

periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana. 

Pengukuran kinerja keuangan meliputi kecukupan modal, tingkat likuiditas, tingkat 

profitabilitas, tingkat aktivitas dan tingkat solvabilitas.
12 

Analisis kinerja keuangan 

merupakan proses pengkajian secara kritis meliputi reviu data laporan, menghitung, 

mengukur, menginterpretasi dan memberikan solusi terhadap laporan keuangan pada 

suatu periode tertentu. Analisis laporan keuangan adalah penelaahan tentang hubungan 

dan kecenderungan / tren untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha dan 

kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan.
18 

Analisis kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dengan melihat rasio 

likuiditas, rasio profitabilitas, rasio aktifitas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka 

pendek. Besar kecilnya rasio likuiditas dapat diukur dengan cara menghitung current 

ratio (rasio lancar), quick ratio (rasio cepat) dan cash ratio (rasio kas). Rasio 

https://marketmover.id/2020/05/saham-saham-emiten-rumah-sakit-belum-bangkit/
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profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Beberapa metode untuk mengukur tingkat probabilitas adalah return 

on assets (ROA), return on equity (ROE) dan profit margin ratio. Rasio aktivitas 

menggambarkan efektivitas perusahaan mengelola aset/ aktiva. Rasio aktivitas dapat 

diukur dengan perputaran persediaan (inventory turnover ratio), collection period, total 

assets turn over (TATO), dan total modal sendiri dibanding total aset (TMSTA). 

Sedangkan rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik kewajiban jangka 

pendek maupun jangka panjang. Rasio solvabilitas dapat diukur dengan debt to total 

assets ratio (DAR), debt to equity ratio (DER), time interest earned ratio dan cash 

coverage ratio.
12,18

 

Pandemi COVID-19 seakan telah ‘meruntuhkan’ tatanan sistem ketahanan global 

dan nasional, baik sistem pelayanan kesehatan dan non-kesehatan. Pandemi COVID-19 

bukanlah baru pertama kali ini terjadi, akan tetapi terbukti kesiapan dan ketahanan 

(readiness and resilience) pelayanan kesehatan masih kewalahan dan serba terbatas. 

Pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran dan harus menjadi adaptasi pelayanan 

kesehatan baru (seperti adaptasi kebiasaan baru) yang lebih peka, sensitif dan fleksibel 

untuk menghadapi pandemi COVID-19 dan pandemi-pandemi lainnya di masa depan.
5
 

Network phenomena adalah bagian dari ‘adaptasi pelayanan kesehatan baru’ dengan 

leadership sebagai soko gurunya. Pemimpin dituntut untuk membuat keputusan lebih 

cepat dengan informasi yang minim dan simpangsiur. Pelayanan kesehatan ke depan 

membutuhkan gaya kepemimpinan yang berbeda; desentralisasikan otoritas, 

memberdayakan jaringan yang lebih luas dan membangun proses yang menambah 

kapasitas pemimpin untuk pengambilan keputusan dan memahami kebutuhan rumah 

sakit, staf dan pasiennya.
19 

  Respon terhadap pandemi membutuhkan konektivitas lintas sektor, kolaboratif 

dan kepemimpinan pembelajar (learning leadership), bukan legacy leadership. Kondisi 

pandemi COVID-19 harus mampu menjadikan pelayanan kesehatan (termasuk rumah 

sakit Muhammadiyah) untuk cepat dan mau berubah, beradaptasi dan keluar dari 

pandemi ini lebih kuat dari kondisi saat memasukinya serta lebih tahan dan lebih siap 

(readiness and resilience) untuk menghadapi pandemi-pandemi serupa di masa yang 

akan datang. 
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Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 Rancangan solusi merupakan rekonstruksi ide dan rangkaian solusi dan aksi 

tindak lanjut untuk mengurai permasalahan yang ada dalam problem tree dengan 

melibatkan stakeholder terkait dengan menjadi kebijakan daerah untuk masyarakat. 

Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang mampu mempengaruhi 

pencapaian tujuan dan memiliki hubungan yang saling berkorelasi.
20 

Penyusunan dan 

perumusan potensi solusi dan analisis stakeholder harus memahami siapa saja pihak-

pihak yang berkepentingan dan terkait dengan kebijakan, hal tersebut akan berguna 

untuk menetapkan strategi yang tepat dan terarah. Potensi solusi dan analisis 

stakeholder bukan hanya tertuang dalam tulisan akan tetapi harus bisa dilakukan, 

sehingga perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Berasal akar masalah problem tree dan dapat diimplementasikan 

2. Pilih potensi solusi yang paling mungkin bisa dilaksanakan 

3. Buat skala prioritas potensi solusi : teknik kuadran 4 (power interest grid), analytic 

hierarchy process, rumus matematik (magnitude, severity, vulnerability, community 

and political consent dan affordability), metode delbeque dan metode delphi 

4. Analisis stakeholder terkait 

Skala prioritas teknik kuadran
20

 dilakukan dengan memetakan stakeholder 

berdasarkan hubungan antara kekuatan (power) dan kepentingan (interest). Skala 

kekuatan dan kepentingan stakeholder masing-masing dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu besar dan kecil. Cara penilaian skala prioritas teknik kuadran : 

a. Kepentingan besar dan kekuatan besar (kuadran A) merupakan stakeholder 

berprioritas utama (key player), pihak yang berperan esensial terhadap 

pertimbangan strategi 

b. Kepentingan kecil dan kekuatan besar (kuadran B), stakeholder ini harus 

selalu diperhatikan (keep satisfied), umumnya bersifat pasif tetapi dapat 

berevolusi menjadi stakeholder kunci  

c. Kepentingan besar dan kekuatan kecil (kuadran C), stakeholder yang harus 

diberikan informasi (keep informed) dan jaga hubungan baik, karena mereka 

dapat mempengaruhi stakeholder yang lebih utama. 

d. Kepentingan kecil dan kekuatan kecil (kuadran D) : stakeholder dengan 

upaya minimal dan membutuhkan pengawasan minimum. 
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Frooman menganalisis ketergantungan antara stakeholder dengan perusahaan atau 

kebijakan melalui tipologi khusus. Tipologi tersebut dibedakan menjadi empat sifat, 

yaitu saling tidak bergantung (low interdependence), kekuatan pada perusahaan 

(firm power), kekuatan pada stakeholder (stakeholder power) dan saling bergantung 

(high interdependence). Identifikasi karakter stakeholder juga dapat 

diklasifikasikan menjadi stakeholder primer, kunci, dan pendukung.
21 

5. People (masyarakat, pasien, keluarga pasien) adalah stakeholder utama, sehingga 

harus dilibatkan dalam potensi solusi dan analisis stakeholder. 

  

Tabel 19. Rancangan Solusi dan Analisis stakeholder 
 

Akar 

masalah 

Potensi solusi Stakeholder  Uraian langkah Grading 

& 

 target  

Leadership 

skill kurang 

 Pendidikan dan 

pelatihan leadership 

berkelanjutan  

 pendidikan khusus 

calon pimpinan 

(diksuscapim) 

 Hire tenaga 

profesional dari luar 

RSMA jatim 

 Monitoring dan 

evaluasi berkala 

 MPKU Jawa 

Timur* 

 MPKU asal ** 

 Direksi RSMA 

Jatim** 

 Calon leader 

RSMA Jatim*** 

 Masyarakat*** 

 Koordinasi dengan 

MPKU Jatim 

 Koordinasi dengan 

MPKU asal 

 Koordinasi dengan 

direksi RSMA 

 Melibatkan 

masyarakat  

Kuadran I 

 

Juli 2021 

Budaya 

kerja 

 Sangat terkait 

dengan leadership 

skill (nomer 1) 

 Refresh & event 

implementasi 

budaya kerja internal 

RS dan wilayah 

Jatim 

 Monitoring dan 

evaluasi berkala 

 Direksi RSMA 

Jatim* 

 MPKU asal ** 

 MPKU Jawa 

Timur** 

 Masyarakat*** 

 

 Koordinasi dengan 

direksi RSMA 

 Koordinasi dengan 

MPKU asal 

 Koordinasi dengan 

MPKU Jatim 

 Melibatkan 

masyarakat  

Kuadran 

III 

 

 Juli 2021 
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Peran serta 

MPKU asal 

 Usulan revisi 

pedoman tentang 

penetapan anggota 

MPKU asal 

 Pendidikan & 

pelatihan MPKU 

berkelanjutan  

 Penilaian kinerja 

MPKU dengan 

penilaian riil / 

konkret sesuai 

corporate by law 

 Monitoring dan 

evaluasi berkala 

 

 

 Pimpinan pusat* 

 Pimpinan 

Muhammadiyah 

asal* 

 MPKU Jawa 

Timur** 

 MPKU asal** 

 Koordinasi dengan 

MPKU pusat 

 Koordinasi dengan 

MPKU Jatim 

 Komunikasi dan 

koordinasi dengan 

MPKU asal 

 

 

Kuadran 

III 

 

April 2021 

SDM 

support 

(terkait 

finansial) 

 Reviu kinerja 

manajemen SDM 

secara berkala 

 Perumusan 

kebijakan dan 

dashboard 

manajemen SDM 

 Pendidikan dan 

pelatihan SDM 

berkala  

 SDM adalah aset; 

pembinaan, 

mentoring dan 

coaching 

 Monitoring dan 

evaluasi berkala 

 

 

 Direksi RSMA 

Jatim* 

 MPKU asal** 

 MPKU Jawa 

Timur** 

 Kementerian 

kesehatan* 

 BPJS 

kesehatan* 

 Masyarakat*** 

 

 Koordinasi dengan 

direksi RSMA 

 Koordinasi dengan 

MPKU asal 

 Koordinasi dengan 

MPKU Jatim 

 Koordinasi dengan 

kementerian 

kesehatan & BPJS 

kesehatan 

 Melibatkan 

masyarakat  

Kuadran I 

 

  Maret 

2021 
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Sapras 

support 

(terkait 

finansial) 

 Melakukan zonasi  

 Penyusunan rencana 

bangunan sesuai 

regulasi 

 Manajemen arus kas 

 arus kas + 

 

 Direksi RSMA 

Jatim* 

 MPKU asal* 

 Kementerian 

kesehatan** 

 BPJS 

kesehatan** 

 Masyarakat***  

 Koordinasi dengan 

direksi RSMA 

 Koordinasi dengan 

MPKU asal 

 Koordinasi dengan 

MPKU Jatim 

 Melibatkan 

masyarakat  

Kuadran 

III 

 

Maret 

2021 

Sistem IT 

support 

(terkait 

finansial) 

 Pendidikan dan 

pelatihan SDM IT  

 menuju holding 

IT RSMA Jatim 

 Perumusan 

kebijakan 

manajemen IT di 

RSMA Jatim 

 Monitoring dan 

evaluasi berkala 

 

 Direksi RSMA 

Jatim* 

 MPKU asal ** 

 MPKU Jawa 

Timur** 

 Kementerian 

kesehatan*** 

 BPJS 

kesehatan** 

 Masyarakat*** 

 Koordinasi dengan 

direksi RSMA 

 Koordinasi dengan 

MPKU asal 

 Koordinasi dengan 

MPKU Jatim 

 Melibatkan 

masyarakat  

 

Kwadran I 

 

Semester 1 

2021 

Holding 

system 

RSMA 

 Mewujudkan 

holding IT RSMA di 

level MPKU Jatim 

 Mewujudkan 

holding laporan 

keuangan RSMA  

 Mewujudkan 

holding system di 

daerah (cluster 

holding) 

 Menuju terwujudnya 

holding system 

RSMA se-Jatim 

 Monitoring dan 

evaluasi berkala 

 

 Direksi RSMA 

Jatim* 

 MPKU asal * 

 MPKU Jawa 

Timur* 

 Dinas 

kesehatan*** 

 Masyarakat*** 

 Koordinasi dengan 

direksi RSMA 

 Koordinasi dengan 

MPKU asal 

 Koordinasi dengan 

MPKU Jatim 

 Koordinasi dengan 

dinas kesehatan 

terkait konsep 

holding (sistem 

rujukan dsb) 

 Melibatkan 

masyarakat  

Kuadran 

III 

 

Semester 1 

2021 
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Kinerja 

organisasi 

di era 

pandemi 

COVID-19 

 Assesment kinerja 

organisasi RSMA di 

era pandemi (input) 

 Assesment dampak 

pandemi di RSMA, 

utamanya kinerja 

keuangan (output) 

 Dilakukan analisis 

dan rencana tindak 

lanjut 

 

 Direksi RSMA 

Jatim* 

 MPKU asal* 

 MPKU Jawa 

Timur* 

 Dinas 

kesehatan*** 

 Masyarakat *** 

 Pengumpulan data, 

assesment dan 

rencana tindak 

lanjut 

 Koordinasi dengan 

direksi RSMA 

 Koordinasi dengan 

MPKU asal 

 Koordinasi dengan 

MPKU Jatim 

 Melibatkan 

masyarakat  

 

Kuadran I 

(urgen) 

 

Januari 

2021 

Keterangan kolom stakeholder :  

*Stakeholder primer, **stakeholder kunci, *** stakeholder pendukung 

 

Kesimpulan  

 Pandemi COVID-19 menggambarkan ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan 

global dan nasional. Pandemi ini meruntuhkan tatanan tradisional pelayanan kesehatan, 

baik dalam tataran pelayanan klinis, manajemen sumber daya manusia, manajemen 

keuangan, manajemen logistik, manajemen mutu dan kesehatan masyarakat. Rumah 

sakit sebagai objek dan subjek pandemi, dituntut untuk dapat segera bereaksi, merespon 

dan beradaptasi dengan perubahan besar yang terjadi. Ketidaksiapan rumah sakit dan 

sistem ketahanan kesehatan nasional harus disikapi dengan baik untuk kemudian 

merumuskan strategi dan implementasi aksi tindak lanjut dalam rangka pemulihan 

tatanan organisasi rumah sakit dan ketahanan kesehatan nasional pada skala yang lebih 

besar. 

  Hospital readiness checklist for COVID-19 merupakan salah satu instrumen untuk 

mengukur kesiapan dan ketahanan rumah sakit dalam menghadapi pandemi. Instrumen 

ini mencakup 12 elemen kunci dan 79 elemen penilaian yang bisa direviu dan diukur 

secara berkala. Instrumen ini menjadi tolak ukur dan rencana strategi rumah sakit untuk 

menghadapi pandemi COVID-19 dan bersiap untuk menghadapi pandemi-pandemi di 

masa yang akan datang. Salah satu instrumen yang menjadi fokus perhatian adalah 

administrasi, kinerja keuangan dan kontinuitas bisnis rumah sakit. 
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  Rumah sakit Muhammadiyah sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan 

nasional harus mampu mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan kondisi pandemi. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengukur dan menilai kesiapan 

dan ketahanan rumah sakit dengan hospital readiness checklist for COVID-19 secara 

berkala. Kesiapan rumah sakit berhubungan dengan ketahanan rumah sakit dalam 

mengarungi pandemi COVID-19, baik dalam pelayanan klinis, manajemen mutu, 

manajemen SDM dan utamanya kinerja keuangan rumah sakit.  

 
Rencana tindak lanjut 

 Berdasarkan rancang solusi di atas, maka diperlukan rencana tindak lanjut ini 

sebagai berikut : 

1. Melakukan koordinasi dengan MPKU Pimpinan Wilayah Jawa Timur untuk 

melakukan penilaian kesiapan rumah sakit Muhammadiyah Jawa Timur dengan 

menggunakan Hospital readiness assesment  

2. Melakukan komunikasi dan sosialisasi tatacara pengisian Hospital readiness 

assesment (self asesment) terhadap direksi rumah sakit Muhammadiyah Jawa 

Timur dengan supervisi dan asesmen akhir dari MPKU Jawa Timur 

3. Melakukan koordinasi dengan pimpinan pusat Muhammadiyah dan MPKU pusat 

Muhammadiyah terkait kajian budaya organisasi utamanya governing body, peran 

dan komponen yang mengisi 

4. Melakukan koordinasi dengan MPKU asal untuk melakukan komunikasi, motivasi 

dan dukungan material-nonmaterial kepada direksi RSMA terkait ketahanan dan 

kesiapan rumah sakit dalam menghadapi pandemi 

5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk 

mendukung program dan potensi solusi yang dirumuskan  

6. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan BPJS kesehatan, selaku verifikator 

klaim, yang sangat terkait dalam kesehatan finansial rumah sakit. 

7. Melakukan komunikasi, koordinasi dan dukungan masyarakat dalam rangka 

implementasi program dan strategi rumah sakit selama dan setelah pandemi 

8. Melaksanakan kajian dan analisis hubungan kesiapan rumah sakit dengan 

ketahanan kinerja keuangan di rumah sakit Muhammadiyah Jawa Timur sebelum 

dan selama pandemi, untuk kemudian mengusulkan solusi dan rencana tindak 

lanjut 
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ANALISIS HUBUNGAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN 

RUMAH SAKIT (PENDEKATAN PERFORMANCE BUDGETING)  

DENGAN PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Viana Villamanda Jatnika., SKM. 

 

Latar Belakang 

Coronavirus-19 (COVID-19) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO 

pada bulan Maret tahun 2020. Coronavirus adalah zoonosis atau virus yang ditularkan 

antara hewan dan manusia. Virus dan penyakit ini diketahui berawal dari Kota Wuhan, 

China sejak Desember 2019.
1 

Per tanggal 21 Maret 2020, jumlah kasus penyakit ini 

mencapai angka 275,469 jiwa yang tersebar di 166 negara, termasuk Indonesia. Hingga 

saat ini, perkembangan jumlah kasus penyakit COVID-19 di Indonesia pada umumnya 

dan Kota Batam pada khususnya semakin meningkat.  

Per tanggal 23 September 2020, jumlah kasus penyakit COVID-19 dunia yang 

sudah terkonfirmasi ini mencapai 31.749.508 kasus, di Indonesia mencapai 252.923 dan 

di Kota Batam mencapai 1.357 kasus.
2
 Berdasarkan data dunia didapatkan bahwa 

jumlah pasien COVID-19 terkonfirmasi sebesar 55.940.130 dengan kematian sebesar 

1.343.153 jiwa.
2
 Dari hasil data tim gugus cepat COVID -19 diketahui bahwa di 

Indonesia per tanggal 17 november 2020 penambahan jumlah kasus aktif per tanggal 17 

November 2020 sebesar 60.426 (12,7%), penambahan kasus positif sebesar 3.807 jiwa, 

jumlah kasus sembuh 398.636 (84%) dan jumlah kasus meninggal 15.393 (3,2%).
2
  Dari 

data dunia didapatkan bahwa jumlah kasus aktif sebesar 28%, kasus sembuh 69,5% dan 

kasus meninggal 2,4%.
2
 Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih 

Indonesia dengan dunia pada jumlah kasus aktif sebesar -15,3%, kasus sembuh +14,5% 

dan kasus meninggal +0,8%.  

Dari data diatas disimpulkan bahwa COVID-19 masih tinggi di Indonesia. Maka 

dari itu, dibutuhkannya seluruh peran serta dari pemerintah hingga masyarakat guna 

memerangi COVID-19. Koordinasi nasional yang sudah dibentuk adalah berupa satu 

komando yang seperti tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang 

Satuan Tugas yang dibentuk di dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional (KPCPEN), koordinasi lintas kementerian/ lembaga dan TNI dan 

CHAPTER 3 
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Polri, Koordinasi satuan tugas daerah dan Koordinasi Lintas Organisasi, Fasilitas 

Pelayanan Masyarakat, Laboratorium, Media, dan Swasta (yang biasa disebut 

pentahelix).
2
 

Presiden Republik Indonesia telah menyatakan status penyakit ini menjadi tahap 

Tanggap Darurat pada tanggal 17 Maret 2020. Presiden telah mengeluarkan Keputusan 

Presiden No. 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona yang 

diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
3
 Gugus tugas 

ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan, 

mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antara kementerian atau lembaga 

dan pemerintah daerah, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran 

COVID- 19, meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional dan 

meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespons 

COVID-19.
2,3

 Penanganan COVID-19 tidak lepas dari peranan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah. Adapun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2009 tentang Rumah Sakit bahwa salah satu tanggung-jawab pemerintah daerah 

adalah untuk menjamin pembiayaan pelayanan kegawat-daruratan di Rumah Sakit 

akibat bencana dan kejadian luar biasa. COVID-19 merupakan suatu kejadian luar biasa 

yang terjadi di dunia.
4
 Hal ini memicu seluruh rumah sakit baik pemerintah khususnya 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam maupun rumah sakit swasta berpikir keras 

untuk melakukan penanganan terhadap pandemi COVID-19 yang terjadi di Kota Batam.  

Adapun menurut Undang-Undang Rumah Sakit Tahun 2009, Rumah Sakit 

memiliki fungsi diantaranya:
5
  

1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan 

standar pelayanan rumah sakit.  

2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan 

yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.  

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka 

peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.  

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang 

kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika 

ilmu pengetahuan bidang kesehatan.  
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Dalam kondisi pandemi saat ini, fungsi rumah sakit sebagai tempat 

penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar 

pelayanan rumah sakit sangat dibutuhkan. Rumah sakit pemerintah maupun swasta 

dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien terkonfirmasi 

sehingga diharapkan pasien sembuh dan tidak terjadi penularan yang lebih luas. Namun 

peranan rumah sakit bukan hanya sampai disitu.
6
 Di dalam PMK nomor 44 tahun 2018 

pasal 1 juga turut disebutkan bahwa Rumah Sakit harus mampu melakukan promosi 

kesehatan.
7
 Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat PKRS adalah 

proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, 

pengunjung rumah sakit dan masyarakat sekitar.
7
 Dalam hal ini rumah sakit dituntut 

untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku 

dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat 

kesehatan yang optimal.
7
 Dalam kenyataannya, masih banyak rumah sakit yang hanya 

berfokus kepada pelayanan kuratif dan rehabilitatif.  Maka dari itu beban pembiayaan 

kesehatan lebih besar digunakan oleh rumah sakit dibandingkan pelayanan kesehatan 

lainnya.  

Pembiayaan kesehatan merupakan besaran alokasi dana yang harus disediakan 

oleh pihak tertentu untuk dimanfaatkan dalam upaya kesehatan sesuai dengan 

kebutuhan perorangan, kelompok dan masyarakat. Dalam hal ini Rumah Sakit  

diketahui memiliki mekanisme pembiayaan kesehatan secara desentralisasi, dimana 

pemerintah daerah diberi kewenangan mengatur dan bertanggung jawab pada 

pembiayaan kesehatan yang digunakan oleh Rumah Sakit.
8
 Pembiayaan kesehatan ini 

memiliki hubungan yang sangat erat dengan derajat kesehatan masyarakat. Pembiayaan 

kesehatan yang baik berkaitan erat dengan pengendalian biaya yang dilakukan. 

Pengendalian biaya yang baik diawali oleh sistem pembuatan anggaran yang tepat.  

Anggaran ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi 

seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan 

berlaku untuk jangka waktu tertentu. Anggaran mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu:
 9

  

1. Sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target 

yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.  
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2. Sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian yang terdapat di dalam 

perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk 

menuju sasaran yang telah ditetapkan.  

3. Sebagai alat pengawasan kerja yaitu sebagai alat pembanding untuk menilai 

realisasi kegiatan perusahaan.  

Adapun anggaran mempunyai fungsi yaitu:
10

  

1. Alat perencanaan (planning tool), merencanakan tindakan apa yang dilakukan oleh 

pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari 

belanja pemerintah tersebut. 

2. Alat pengendalian (control tool), memberikan rencana detail atas pendapatan dan 

pengeluaran pemerintah agar dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik.  

3. Alat kebijakan fiskal (fiskal tool), mendorong dan memfasilitasi kegiatan ekonomi 

masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.  

4. Alat politik (political tool), bentuk komitmen eksekutif dan legislatif atas 

penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.  

5. Alat koordinasi dan komunikasi (coordination and communication tool), 

mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dan alat komunikasi dalam 

lingkungan eksekutif.  

6. Alat penilaian kerja (performance tool), pencapaian target anggaran dan efisiensi 

pelaksanaan anggaran. 

7. Alat motivasi (motivation tool), memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja 

secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi.  

 

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam penganggaran adalah:
10

  

1. penetapan tujuan,  

2. pengevaluasian sumber-sumber daya yang tersedia,  

3. negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat mengenai angka anggaran, 

4. persetujuan akhir,  

5. pendistribusian anggaran yang disetujui.  
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Terdapat tiga jenis anggaran yaitu:
10,11 

1. Line item budgeting/ traditional budgeting yaitu sistem penganggaran yang 

disusun berdasarkan fungsi suatu organisasi. Bertujuan untuk melakukan kontrol 

keuangan dan berorientasi pada input organisasi serta pendekatannya melalui 

kenaikkan bertahap, dalam prakteknya indikator keberhasilannya adalah 

kemampuan menyerap anggaran. Kelemahannya adalah kontrol uang sebatas 

administrasinya, tidak menggambarkan kinerja karena berorientasi pada input, 

hanya menetapkan rencana anggaran berdasarkan kenaikkan secara bertahap 

yang berakibat tidak tersedianya informasi yang logis dan rasional tentang 

anggaran tahun yang akan datang. Indikator keberhasilannya adalah kemampuan 

menghabiskan anggaran. Kelemahan ini mengakibatkan inefisiensi, inefektivitas 

dan rendahnya akuntabilitas publik.  

2. Planning programing budgeting system dan zero based budgeting yaitu 

penyusunan anggaran yang berorientasikan pada rasionalitas dengan 

menjabarkan anggaran dalam program-program, sub-program dan proyek, dalam 

hal ini yang diukur adalah biaya dan manfaatnya. Kelemahan sistem ini adalah 

memerlukan banyak kertas kerja, data dan sistem manajemen informasi canggih 

sehingga sulit karena keterbatasan sumber daya manusia, menghasilkan 

keputusan unit yang menghasilkan paket alternatif anggaran dengan tujuan agar 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat.  

3. Performance budgeting, anggaran yang berorientasi pada kinerja yaitu sistem 

penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan 

visi, misi dan rencana strategis organisasi. 

Dalam kondisi pandemi yang terjadi sekarang diketahui bahwa banyak sejumlah 

rumah sakit mengalami defisit keuangan.
26

 Defisit keuangan ini diakibatkan oleh 

ketidaksiapan rumah sakit dalam menghadapi force majore yang terjadi dimana salah 

satunya berhubungan erat dengan sistem pembuatan anggaran yang tidak tepat.
26

 Selain 

itu, defisit keuangan juga dapat dipengaruhi oleh tingginya pembiayaan rawatan untuk 

pasien COVID-19, menurunnya jumlah kunjungan pasien, panjangnya proses verifikasi 

klaim pasien COVID-19 dan non COVID-19.
26 

Sistem pembuatan anggaran yang tepat yaitu dengan cara performance 

budgeting.
11,12 

Diharapkan, jika performance budgeting ini dapat diaplikasikan oleh 
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setiap rumah sakit di Indonesia, maka tidak akan ada lagi Rumah Sakit yang defisit 

dalam kondisi pandemi maupun non pandemi. Jika keadaan pandemi tidak tertangani 

secara cepat, maka banyak rumah sakit yang tutup dikarenakan masyarakat takut untuk 

ke rumah sakit karena tertular oleh COVID-19, pasien dengan penyakit lain tidak 

terkontrol baik kesehatannya, dimana ketiga hal ini akan mempengaruhi pemasukan dari 

rumah sakit dan akan menurunkan kinerja tenaga medis dan non medis. Penurunan 

kinerja tenaga medis ini yang akan berakibat mutu layanan menurun sehingga 

berpengaruh terhadap kepada kepercayaan pasien terhadap layanan rumah sakit 

sehingga akan rumah sakit tidak mampu memberikan pelayanan yang optimal untuk 

mengatasi pandemi COVID-19.  

Maka dari itu diharapkan masing-masing rumah sakit memiliki karyawan yang 

memiliki kemampuan yang mumpuni dan terstandarisasi dalam hal pembuatan anggaran 

secara performance budgeting dan dapat melakukan pelatihan keuangan bagi pihak 

terkait secara kontinu.  

 

Rumusan Masalah 

Penerapan anggaran di rumah sakit sangat mempengaruhi mengenai cashflow dan 

lajur keuangan di rumah sakit. Pemilihan cara pembuatan anggaran yang terbaik adalah 

dengan menggunakan anggaran berbasis kinerja. Diharapkan, jika performance 

budgeting ini dapat diaplikasikan oleh setiap rumah sakit di Indonesia, maka tidak akan 

ada lagi Rumah Sakit yang defisit dalam kondisi pandemi maupun non pandemi. Maka 

dari itu, penulis ingin melakukan analisis mengenai bagaimana penerapan dan 

implementasi anggaran berbasis kinerja yang dilakukan oleh Rumah Sakit di masa 

pandemi COVID-19? 
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Problem Tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Penyebab 

Reformasi perencanaan dan penganggaran diawali dengan diterbitkannya 

peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan perundang-undangan tersebut telah 
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dilengkapi dengan PP Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), PP 

Nomor 21/2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-

K/L), PP Nomor 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan dan PP Nomor 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional yang menekankan pada perencanaan dan penganggaran yang 

berbasis kinerja (Performance Based Budgeting), berjangka menengah (Medium Term 

Expenditure Framework) dan sistem penganggaran terpadu (Unified Budgeting).
11,12 

Performances Based Budgeting (anggaran berbasis kinerja) memiliki prasyarat 

berupa fleksibilitas pada pengguna anggaran serta fokus terhadap outcomes.
11,12

 

Penganggaran berbasis kinerja menekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari 

program atau kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari penggunaan 

sumber daya yang terbatas. Anggaran berbasis kinerja dalam konsep allocative 

efficiency mengarah pada peningkatan efektivitas pengeluaran melalui alokasi sumber 

daya pada prioritas tertinggi agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.
11,12 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan pembuatan anggaran 

berbasis kinerja, antara lain:
11,12,13,14,15 

1. Sumber Daya Manusia  

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting untuk setiap usaha, 

begitu pula untuk pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya sebenar-benarnya. 

Banyak definisi yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda 

organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi dan tujuannya. Sumber daya manusia 

yang berkualitas akan menentukan kejayaan atau kegagalan dalam persaingan. Nilai 

sumber daya manusia adalah jumlah nilai dari sumber daya manusia pada sebuah 

organisasi yang dapat juga disebut sebagai modal intelektual yang terdiri dari orang-

orang dalam organisasi, kemampuan yang mereka miliki, dan menggunakannya dalam 

pekerjaan mereka. Bagian terpenting dari peningkatan nilai sumber daya manusia 

adalah dengan mendayagunakan semua bakat-bakat orang-orang yang ada dalam 

organisasi dan mengambil yang terbaik dari populasi yang bervariasi di luar organisasi. 

Oleh karena itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sangat penting dilakukan 

untuk meningkatkan kinerja dalam bisnis. Orientasi atau Sosialisasi merupakan program 
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yang didesain untuk membekali karyawan baru dengan informasi yang diperlukan agar 

dapat berfungsi secara baik dan efektif dalam organisasi.  

Istilah pelatihan (training) mengacu pada serangkaian kegiatan yang memberikan 

peluang untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan 

pekerjaan. Program pelatihan diberikan kepada karyawan yang baru maupun karyawan 

yang telah ada, tujuannya adalah untuk menghadapi situasi – situasi yang berubah. 

Sementara itu program pengembangan (development) dimaksudkan untuk 

mengembangkan keterampilan untuk pekerjaan masa depan.  

Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang 

mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir dimana karyawan manajerial 

mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan umum. 

Pendidikan dan Pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDM, terutama untuk 

pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya 

berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, 

sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan 

pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu. Untuk pendidikan dan 

pelatihan ini, langkah awalnya perlu dilakukan analisis kebutuhan atau need assessment, 

yang menyangkut tiga aspek, yaitu: analisis organisasi, analisis pekerjaan, dan analisis 

pribadi.  

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam mewujudkan visi dan 

misi sebuah organisasi khususnya rumah sakit. Salah satu langkah yang harus dilakukan 

dalam penerapan anggaran berbasis kinerja yaitu pengevaluasian sumber-sumber daya 

yang tersedia dimana salah satunya adalah sumber daya manusia.  

Maka dari itu, kemungkinan besar factor yang menyebabkan rendahnya 

optimalitas penerapan pembuatan anggaran berbasis kinerja di Rumah Sakit adalah 

kurangnya tenaga yang mampu dan akuntabel dalam penyusunan anggaran berbasis 

kinerja, rendahnya pengetahuan staf terkait penyusunan anggaran berbasis kinerja dan 

pendidikan staf yang tidak sesuai dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. 

2. Regulasi
11,12,13,14,15

 

Regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan 

atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, dan diamanatkan 

oleh upaya negara untuk menghasilkan hasil yang tidak mungkin sebaliknya terjadi, 
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memproduksi atau mencegah hasil di tempat yang berbeda dengan apa yang dinyatakan 

mungkin terjadi, atau memproduksi atau mencegah hasil dalam rentang waktu yang 

berbeda daripada yang akan terjadi. Dengan cara ini, Regulasi dapat dilihat sebagai 

artefak laporan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pengertian kebijakan pemerintah 

pada prinsipnya dibuat atau atas dasar kebijakan yang bersifat luas. Menurut Werf yang 

dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran 

tertentu dan dalam urutan tertentu.  Lain hal dengan kebijakan pemerintah dimana 

mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematik oleh 

pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum. 

Kebijakan pemerintah yang terkait dengan anggaran berbasis kinerja pada Badan 

Layanan Umum, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang 

pedoman penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU. Regulasi yang 

merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatur penyusunan RBA berbasis kinerja 

pada BLU tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Kesehatan.  

Permasalahan klasik yang sering dihadapi oleh banyak negara adalah adanya 

kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi. Permasalahan ini tidak hanya 

ditemukan pada negara-negara berkembang bahkan negara yang dianggap sudah maju 

dalam menerapkan praktek-praktek pengelolaan manajemen kepemerintahan yang baik 

(good governance) juga menghadapi hal yang sama. Kebijakan publik adalah keputusan 

atau paraturan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatasi masalah publik, 

sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Kebijakan publik 

pada dasarnya tidak permanen dan dipengaruhi oleh suatu perubahan-perubahan 

keadaan baik perubahan politik, sosial, ekonomi maupun informasi yang berubah. 

Perubahan kebijakan dilakukan setelah adanya evaluasi. Dengan demikian perubahan 

kebijakan publik bersifat dinamis, mengikuti perubahan yang didorong dari dalam 

maupun luar organisasi. Maka dari itu, kemungkinan besar faktor yang menyebabkan 

rendahnya optimalitas penerapan pembuatan anggaran berbasis kinerja di Rumah Sakit 

adalah tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memuat mengenai 

penerapan anggaran berbasis kinerja sehingga berdampak pada tidak adanya reward dan 

punishment yang diterima oleh karyawan atas pencapaian kinerja; rendahnya 
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komunikasi yang berupa arahan manajemen, sosialisasi atau pelatihan; budaya 

karyawan yang belum baik sehingga mengganggu efisiensi pendapatan dan biaya. 

3. Anggaran Berbasis Kinerja di Rumah Sakit
11-15

 

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada 

output organisasi dan berhubungan sangat erat terhadap visi, misi, dan rencana strategis 

organisasi. Performance budgeting mengalokasikan sumber daya pada program bukan 

pada unit organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja 

organisasi. Lebih jauh ia mengaitkan biaya dengan output organisasi sebagai bagian 

yang integral dalam berkas anggarannya. Tujuan dari penetapan output measurement 

yang dikaitkan dengan biaya adalah untuk dapat mengukur tingkat efisiensi dan 

efektifitas. Hal ini sekaligus merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip 

akuntabilitas, karena yang diterima oleh customer pada akhirnya adalah output dari 

suatu proses kegiatan Manajemen RS. Osborn dan Gaebler, dengan jelas memberikan 

penjelasan mengenai kekuatan dan kelebihan dari pengukuran yang berorientasi kinerja, 

sebagai berikut:
16 

1. What Gets Measured Gets Done. Manajemen rumah sakit dalam pelaksanaan 

pelayanannya harus menetapkan terlebih dahulu ukuran-ukuran kinerja setiap unit 

pelayanan maka secara tidak langsung para personel akan merespon dalam semua 

tindakan yang positif untuk mencapai kinerja yang sudah ditetapkan tersebut.  

2. If You Don’t Measure Result, You Can’t Tell Success from Failure. Seringkali 

pengambilan keputusan salah karena kita tidak mengukur hasil kinerja terlebih 

dahulu.  

3. If You Can’t See Success. You Can’t Reward It: Pemberian penghargaan terhadap 

yang berhasil merupakan hal penting dalam memacu pencapaian tingkat 

produktivitas yang lebih tinggi. Karenanya penting untuk dapat mengidentifikasi 

keberhasilan.  

4. If You Can’t Reward Success. You’re Probably Rewarding Failure. Sekali lagi 

ditekankan disini bahwa jika kita tidak dapat mengidentifikasi keberhasilan, 

kemungkinan kita dapat salah mengambil keputusan yaitu memberi insentif pada 

pihak yang mengalami kegagalan.  

5. If You Can’t See Success. You Can’t Learn From It. Ukuran kinerja juga sangat 

diperlukan agar kita dapat belajar dari keberhasilan-keberhasilan yang ada.  
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6. If You Can’t Recognize Failure. You Can’t Correct It. Informasi kondisi produk 

mulai dari input, proses, output, dan outcome harus kita ketahui sehingga semua 

kegagalan dapat kita perbaiki.  

7. If You Can’t Demonstrate Result. You Can Win Public Support. Kinerja yang kita 

capai harus ditampilkan apalagi kinerja terbaik yang dapat kita capai sehingga 

mendapat dukungan manajemen.  

Sebagai sistem penganggaran yang berorientasi kepada output dan memakai 

output measurement, cara ini tidak sekedar membutuhkan indikator-indikator 

keberhasilan namun lebih dari itu ia membutuhkan performance management yang 

diterapkan secara luas dalam organisasi.
16,17

 Alasannya adalah karena isu utamanya 

berupa pencapaian keberhasilan organisasi yang menyangkut performance management 

yang lebih luas.  

Demikian pula performance budgeting yang berkaitan erat dengan visi, misi dan 

rencana strategis rumah sakit.
18

 Ini berarti dalam proses perencanaan anggaran visi, 

misi, dan rencana strategis rumah sakit menjadi acuan utama. Dengan demikian misi 

dan rencana strategis harus dirinci sehingga menghasilkan program, sub program serta 

proyek yang relevan dengan tujuan jangka panjang. Setiap output rumah sakit harus 

dapat dikaitkan dengan misi dan rencana strategi rumah sakit. Oleh sebab itu, dalam 

membangun performance budgeting terdapat elemen-elemen strategis yang terdiri dari 

misi dan sasaran serta berbagai elemen praktis yang meliputi program, aktivitas, dan 

target aktivitas.
17,18 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja 

bertujuan untuk melihat gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu target yang telah 

ditetapkan baik melalui alat ukur finansial maupun non finansial.
17,18

 Dalam organisasi 

pemerintahan, pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk membantu 

memperbaiki kinerja instansi, memperbaiki pengalokasikan sumber daya dan 

pembuatan keputusan, serta untuk memfasilitasi terwujudnya akuntabilitas publik oleh 

organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.
17,18,19 

Maka dari itu, kemungkinan besar faktor yang menyebabkan rendahnya 

optimalitas penerapan pembuatan anggaran berbasis kinerja di Rumah Sakit adalah 

rendahnya pengawasan pengelolaan keuangan dari internal maupun eksternal dan tidak 

adanya monitoring dan evaluasi yang adekuat. 
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Dampak 

a. Kualitas Layanan dan Keuangan Rumah Sakit
11-15

 

Performance budgeting mengalokasikan sumber daya pada program bukan pada 

unit organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja 

organisasi. Maka dari itu, apabila hal ini dapat dilakukan dengan optimal maka rumah 

sakit akan siap dalam menghadapi perubahan atau force majore yang akan terjadi.  

Dapat kita ketahui bersama bahwa sejak desember 2019, COVID-19 telah 

mewabah di Wuhan, China serta WHO telah menyebutkan bahwa COVID-19 menjadi 

pandemic. Hal ini membuat resah seluruh masyarakat dunia khususnya di bidang 

ekonomi dan kesehatan. Semakin hari jumlah pasien COVID di Indonesia semakin 

meningkat. Tiap harinya kluster-kluster baru bermunculan dan bergantian di masing-

masing daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.  

Dalam Undang-Undang Tentang Rumah Sakit Nomor 44  Tahun 2009, 

mengatakan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4
 Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan 

kesehatan merupakan organisasi yang sangat kompleks. Kompleks di sini yang 

dimaksud adalah organisasi yang terdiri dari berbagai sumber daya yaitu mulai dari 

men, money, machine, material dan  method (management) dalam operasionalnya dan 

menciptakan proses pelayanan yang berkualitas dan aman dengan satu tujuan upaya 

penyembuhan secara optimal bagi masyarakat yang memanfaatkannya.  

Peranan rumah sakit dalam penanggulangan pandemi sangatlah besar. Rumah 

sakit tidak hanya dituntut untuk memberikan pengobatan kepada pasien COVID-19, 

namun juga dituntut harus mampu memberikan edukasi dan pencegahan agar jumlah 

penderita COVID-19 tidak semakin meningkat. Di dalam PMK nomor 44 tahun 2018 

pasal 1 disebutkan bahwa Rumah Sakit harus mampu melakukan promosi kesehatan. 

Promosi Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat PKRS adalah proses 

memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, 

pengunjung rumah sakit dan masyarakat sekitar.
7
 Dalam hal ini rumah sakit dituntut 

untuk berperan serta aktif dalam proses asuhan untuk mendukung perubahan perilaku 

dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat 

kesehatan yang optimal. Dalam kenyataannya, masih banyak rumah sakit yang hanya 
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berfokus kepada pelayanan kuratif dan rehabilitatif.  Maka dari itu beban pembiayaan 

kesehatan lebih besar digunakan oleh rumah sakit dibandingkan pelayanan kesehatan 

lainnya. 

Beban pembiayaan tambahan yang dirasakan oleh seluruh rumah sakit di 

Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya yaitu mengenai kesiapan rumah sakit 

dalam memerangi pandemi. Seluruh rumah sakit dihimbau untuk mampu merawat 

pasien COVID-19. Diketahui bahwa perawatan pasien COVID-19 membutuhkan ruang 

rawat inap khusus (isolasi), jasa dokter khusus ruang isolasi COVID-19, pelayanan 

rawat jalan pasac rawatan, pemeriksaan penunjang diagnostik, obat-obatan serta alat 

pelindung diri (APD) bagi nakes dan non nakes yang bertugas di ruang isolasi.
21,22

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah mengeluarkan surat kepada Menteri 

Kesehatan Terawan Agus Putranto, perihal satuan biaya penggantian atas biaya 

perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang 

menyelenggarakan pelayanan Coronavirus Disease 2020 (COVID-19).
21,22

 Menteri 

keuangan sebelumnya memang telah memastikan bahwa seluruh biaya pengobatan 

untuk pasien yang positif terinfeksi COVID-19 akan ditanggung oleh pemerintah. 

Adapun anggaran untuk perawatan pasien akan desentralisasi melalui Kementerian 

Keuangan.
22 

Namun berdasarkan data-data sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di 

Indonesia, dapat diketahui bahwa besarnya dana APBN yang telah digelontorkan oleh 

Presiden sebagai upaya penanggulangan dalam mengatasi masalah COVID-19 di 

Indonesia nyatanya dalam proses penyerapannya masih ditemukan banyak kendala dan 

tidak meratanya dana dimana yang seharusnya dana APBN tersebut dibagikan secara 

merata pada sejumlah RS rujukan COVID-19 nyatanya masih banyak ditemukan RS 

rujukan COVID-19 yang mengalami kekurangan, baik dari segi kebutuhan penunjang 

perlindungan keselamatan tenaga kesehatan salah satunya APD.
23

 Tidak meratanya dana 

APBN yang telah digelontorkan oleh Presiden juga tidak hanya berdampak pada 

kebutuhan penunjang perlindungan keselamatan tenaga kesehatan saja, hal ini tentu juga 

berdampak pada kebutuhan perawatan pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit 

rujukan di Indonesia, seperti kekurangan alat-alat kesehatan yang digunakan sebagai 

penunjang perawatan pasien COVID-19 dan kurangnya ruangan untuk menampung 

pasien COVID-19.
24
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Maka dari itu, hal ini sangat membuat rumah sakit kebingungan dalam melakukan 

pengelolaan keuangan. Apabila hal ini terus berlanjut maka akan terjadi defisit 

keuangan pada seluruh rumah sakit yang akan berdampak pada kualitas pelayanan. 

Apabila terjadi penurunan kualitas pelayanan di sebuah rumah sakit, maka hal ini akan 

menimbulkan rendahnya kepuasan dan kepercayaan pasien terhadap layanan rumah 

sakit. Kedua akibat ini akan menjadi dampak bagi keuangan rumah sakit juga. 

Rendahnya kualitas pelayanan yang terjadi akan berakibat kepada visi dan misi yang 

telah dibentuk oleh rumah sakit. Visi dan misi yang tidak tercapai akan mengakibatkan 

derajat kesehatan masyarakat menjadi rendah.  

b. Epidemiologi COVID-19 di Indonesia
25-28

 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

Coronavirus merupakan zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Virus dan 

penyakit ini diketahui berawal dari Kota Wuhan, China sejak Desember 2019.  

Berdasarkan studi epidemiologi dan virologi saat ini membuktikan bahwa COVID-19 

utamanya ditularkan dari orang yang bergejala (simptomatik) ke orang lain yang berada 

jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih 

dari 5-10 µm. Penularan melalui droplet dapat terjadi apabila seseorang berada pada 

radius satu hingga enam meter tergantung kecepatan dan perilaku orang tersebut. 

Droplet dapat masuk ke dalam saluran pernapasan dengan tiga cara yaitu dengan 

berbicara, bersin dan batuk. 

Selain itu juga droplet dapat lama bertahan di dalam benda atau permukaan yang 

terkontaminasi. transmisi melalui alat-alat kesehatan sehubungan dengan adanya droplet 

juga bisa terjadi, misal penggunaan alat nebulasi, intubasi endotrakeal, bronkoskopi, 

suction terbuka, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi 

tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, 

trakeostomi, dan resusitasi kardiopulmoner.  

Progresifitas gejala masing-masing pasien dapat diteliti dan disimpulkan yaitu 

adanya demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, menggigil rekuren, anosmia 

(kehilangan kemampuan pengecap rasa dan mencium aroma), kesulitan bernapas dan 

nyeri otot. Selain gejala yang khas, didapatkan juga hasil pemeriksaan penunjang seperti 

pemeriksaan laboratorium dan foto rontgen thorax. Hasil pemeriksaan laboratorium 
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pada penderita COVID-19 terkonfirmasi yaitu hasil swab PCR positif, adanya limfosit 

yang rendah, PCT yang rendah dan CRP yang tinggi, untuk gambaran thorax ditemukan 

adanya gambaran pneumonia dengan temuan ground glass opacity. 

Semakin hari jumlah pasien COVID di Indonesia semakin meningkat. Cluster-

cluster baru bermunculan dan bergantian di masing-masing daerah. Dapat dilihat dari 

data temuan dibawah, bahwa pasien COVID yang tidak memiliki gejala masih banyak. 

Hal ini memungkinkan terjadi penularan yang makin meluas.  

Diketahui bersama bahwa, kasus COVID-19 tanpa gejala lebih banyak daripada 

pasien COVID dengan gejala. Hal ini menjadi fokus perhatian bagi dunia khususnya 

dan Indonesia pada umumnya. Dari gambaran diatas, 86% kasus COVID-19 adalah 

pasien-pasien tanpa gejala. Hal ini membuat gelisah para tenaga kesehatan dan tenaga 

kesehatan masyarakat untu terus berupaya melakukan tindakan promotif dan preventif 

agar pasien-pasien tersebut ataupun seseorang yang belum mengetahui bahwa dirinya 

terinfeksi COVID-19 menjadi penyebab penularan COVID-19.  

Jumlah penderita COVID-19 di Indonesia berada di usia produktif dan lebih 

banyak pada pria dibandingkan perempuan.
2
 Namun angka mortalitas justru terjadi di 

usia tua yaitu 55 tahun ke atas.
2
 Hal ini yang sangat menjadi perhatian bagi seluruh 

pihak terkait dalam penanganan dan penularan COVID-19 di Indonesia. Coronavirus-19 

(COVID) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO pada bulan Maret tahun 

2020.
1,2

 Per tanggal 21 Maret 2020, jumlah kasus penyakit ini mencapai angka 275,469 

jiwa yang tersebar di 166 negara, termasuk Indonesia.
2
 Hingga saat ini, perkembangan 

jumlah kasus penyakit COVID-19 di Indonesia pada umumnya dan Kota Batam pada 

khususnya semakin meningkat.
2
 Per tanggal  9 November 2020, jumlah kasus penyakit 

COVID-19 dunia yang sudah terkonfirmasi ini mencapai 51,4 juta kasus, di Indonesia 

mencapai 444.000 dan di Kota Batam mencapai 4385 kasus.
1,2 

Dengan merujuk pada angka morbiditas maupun mortalitas yang terus bertambah 

akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat Indonesia serta pandemi pun akan 

semakin lama reda. Jika pandemi tidak segera teratasi, maka banyak aspek dan kejadian 

ikutan yang akan terkena imbasnya. Dampak yang paling dirasakan ketika pandemi ini 

terus ada yaitu dampak di bidang kesehatan, pendidikan dan perekenomian. Pendidikan 

dan kesehatan akan menurun serta diduga Indonesia lama-kelamaan akan mengalami 

resesi ekonomi. Dalam bidang kesehatan perlu dilakukannya analisis epidemiologi dan 
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bidang perekonomian yaitu Indonesia harus mampu melakukan pengaturan ulang terkait 

anggaran dengan tujuan mendapatkan solusi yang terbaik yang dapat dilakukan bagi 

bangsa dan Negara Indonesia agar terbebas dari pandemi. Maka dari itu, dibutuhkannya 

analisis secara terpadu dari ketiga bidang tersebut. 

Epidemiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang pencegahan.
30,31

 

Informasi epidemiologi yang berkualitas, cepat, dan akurat dapat digunakan untuk 

proses pengambilan kebijakan yang tepat dalam suatu pembangunan kesehatan. Dalam 

pelaksanaannya, epidemiologi dipengaruhi oleh 3 hal yaitu time (waktu), place (tempat) 

dan person (orang atau masyarakat).
30,31

 Tujuan utama dilakukan epidemiologi yaitu 

untuk mengukur dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam kesehatan 

masyarakat epidemiologi memiliki fungsi untuk mengontrol kejadian epidemi, sebagai 

suatu program yang dapat digunakan secara praktis dan dapat digunakan sebagai 

pengembangan kebijakan.
31

 Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam sebuah 

epidemiologi yaitu: 
30,31 

1. Melakukan observasi. Dalam hal ini epidemiologis menentukan daerah 

terjadinya epidemi dan melakukan pemantauan secara langsung terhadap 

epidemi yang terjadi.  

2. Penegakkan diagnosa yang benar. 

3. Penghitungan kasus atau kejadian  

4. Orientasikan data dalam kaitannya dengan waktu, tempat dan orang  

5. Tentukan populasi yang berisiko  

6. Membuat perbandingan dengan kasus epidemi lainnya  

7. Membuat, mengembangkan, dan melakukan uji hipotesis  

8. Melakukan kroscek hipotesis terhadap teori yang ada serta membandingkan 

hipotesis dengan fakta yang terbukti  

9. Melakukan penelitian eksperimental  

10. Melakukan intervensi dan evaluasi (usulkan langkah-langkah untuk 

pengendalian dan pencegahan) 

Surveilans adalah melakukan pengumpulan sistematis, analisis, dan interpretasi data 

kesehatan yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi praktik 

kesehatan masyarakat diaman sangat erat kaitannya dengan persebaran data.
30

 Dengan 

kata lain surveilans dilakukan untuk melihat hubungan antara upaya pencegahan, 
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pengendalian dan pengawasan suatu kejadian. Adapun langkah-langkah yang dapat 

dilakukan yaitu
30,31

 

1. Analisis data, dengan cara observasi personal individu yg ada di lingkungan 

terjadinya penyakit/ wabah, lingkungan kerja dan hidup, faktor risiko, agen 

penyebab dan melihat dose relationship suatu kejadian.  

2. Melakukan evaluasi.  

3. Membangun komunikasi yang baik. 

4. Membentuk sistem informasi yang memadai. 

5. Membentuk manajemen yang baik, termasuk membentuk team-building dan 

human relations. Melaksanakan fungsi manajemen dengan baik, meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi.  

6. Melakukan kroscek dengan teori-teori yang sudah ada. 

7. Presentation skill 

Surveilans Epidemiologi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam 

manajemen kesehatan untuk memberikan dukungan data dan informasi epidemiologi 

agar pengelolaan program kesehatan dapat berdaya guna secara optimal.
30

 Pelaksanaan 

surveilans epidemiologi merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah penyakit 

menular maupun penyakit tidak menular, mengurangi kesakitan, mencegah kematian, 

penyembuhan penderita, dan mencegah terjadinya peningkatan penyakit.
30

 Selama ini 

pengertian konsep surveilans epidemiologi sering dipahami adalah sebagai kegiatan 

pengumpulan data dan penanggulangan kejadian luar biasa. 
30

 Melaksanakan surveilans 

epidemiologi penyakit dan masalah kesehatan yang ada di rumah sakit merupakan 

kegiatan yang sangat penting namun belum mendapat perhatian sebagaimana 

mestinya.
30

 Dapat diambil beberapa hal yaitu perhatian terhadap keselamatan pasien 

beserta keluarganya, petugas kesehatan yang menangani serta faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi pelaksanaan surveilans epidemiologi.
30

 Adapun faktor-faktor yang harus 

dimiliki oleh sistem surveilans yang baik yaitu:
30,31 

1. Simplicity, yaitu kemudahan dan kesederhanaan data.  

2. Acceptability, yaitu mudah dipahami dan dimengerti.  

3. Sensitivity, memiliki keakuratan data yang tinggi.  

4. Timeliness, ketepatan waktu yang tinggi. 

5. High predictive value positive (PVP).  
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6. Flexibility.  

7. Representativeness, data yang diperoleh dapat mewakili populasi.  

Dapat dilihat dari data yang ada, bahwa surveilans epidemiologi yang dilakukan 

Indonesia belum optimal. Dengan terus meningkatnya kasus yang terjadi tujuan 

epidemiologi dilakukan belum tercapai. Hal ini mungkin dipengaruhi salah satunya oleh 

tidak ada atau minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah pusat maupun daerah untuk 

melakukan proses surevilans epidemiologi. Dalam menunjang surveilans epidemiologi 

yang optimal dibutuhkan sinergi yang baik antara pemerintah dan pelayanan kesehatan 

salah satunya rumah sakit. Dinas kesehatan daerah membutuhkan pelaporan yang baik 

dari tiap rumah sakit yang ada di masing-masing daerah guna menunjang pencatatan 

dan pelaporan yang akan diberikan kepada pemerintah. Adapun faktor-faktor yang 

mungkin mempengaruhi buruknya surveilans epidemiologi terkait COVID-19 yang 

terjadi di Indonesia yaitu:  

1. Kurangnya pemahaman mengenai proses surveilans epidemiologi di tempat 

pelayanan kesehatan mulai dari klinik hingga Rumah Sakit.  

2. Kurangnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dibidang surveilans 

epidemiologi.  

3. Persebaran tenaga kesehatan tidak merata.  

4. Fasilitas pelayanan kesehatan tidak merata.  

5. Kurangnya promosi kesehatan yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan.  

6. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19.  

7. Perilaku masyarakat terhadap protokol kesehatan rendah.  

8. Kepadatan penduduk tinggi.  

9. Belum berjalannya sistem kesehatan secara optimal yang sudah dibentuk oleh 

pemerintah pusat sehingga sistem tidak berjalan di daerah-daerah apalagi di 

daerah pelosok.  

10. Persebaran tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan yang tidak merata.  

11. Tidak berjalannya monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan 

pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.  

12. Tingginya populasi yang berisiko yaitu populasi dengan sebaran penyakit 

menular dan degeneratif yang tinggi.  

13. Kuatnya mitos yang berkembang di masyarakat mengenai COVID-19.  
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14. Tingginya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap berita-berita yang tidak 

valid dan tidak reliable terkait COVID-19.  

15. Tingginya tingkat kecemasan masyarakat akan COVID-19.  

16.  Implementasi dan ketegasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah rendah. 

Dengan peran yang begitu besar dan luas, maka rumah sakit harus mampu 

mengatur pola keuangan untuk menentukan program prioritas yang harus dijalankan 

selama pandemi dan setelah pandemi. Dengan begitu sebuah rumah sakit harus mampu 

melakukan review dan perencanaan ulang selama pandemi ini berjalan dan juga setelah 

pandemi ini berakhir. 

Dengan merujuk pada angka morbiditas maupun mortalitas yang terus bertambah 

akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat Indonesia serta pandemi pun akan 

semakin lama reda. Jika pandemi tidak segera teratasi, maka banyak aspek dan kejadian 

ikutan yang akan terkena imbasnya. Dampak yang paling dirasakan ketika pandemi ini 

terus ada yaitu dampak di bidang kesehatan, pendidikan, dan perekenomian. Pendidikan 

dan kesehatan akan menurun serta diduga Indonesia lama-kelamaan akan mengalami 

resesi ekonomi.  

Maka dari itu dibutuhkannya analisis secara terpadu dari ketiga bidang tersebut. 

Dalam bidang kesehatan perlu dilakukannya analisis epidemiologi dan bidang 

perekonomian yaitu Indonesia harus mampu melakukan pengaturan ulang terkait 

anggaran dengan tujuan mendapatkan solusi yang terbaik yang dapat dilakukan bagi 

bangsa dan Negara Indonesia agar terbebas dari pandemi.  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder
25

 

Sebuah rumah sakit harus mampu melakukan analisis interrelationship antar 

pemangku kebijakan dan kepentingan dalam penyusunan sebuah kebijakan. Pemangku 

kepentingan dibagi menjadi 2 bagian yaitu pemerintah dan non pemerintah, dimana 

masing-masing memiliki sub elemen guna menunjang pembuatan kebijakan. Dalam hal 

ini rumah sakit yang akan saya teliti adalah tipe rumah sakit pemerintah. Maka dari itu 

pemangku kepentingan dibagi menjadi 3 yaitu Pemangku kepentingan utama (primary 

stakeholder) yaitu pasien dan seluruh staf rumah sakit; Pemangku kepentingan kunci 

(key stakeholder), yaitu manajerial rumah Sakit, direksi hingga dinas kesehatan kota dan 

dinas kesehatan provinsi setempat; Pemangku kepentingan pendukung (secondary 
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stakeholder), yaitu lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat 

(ORMAS), tokoh masyarakat lintas sektoral mulai dari RT dan RW dan tokoh agama 

setempat. Pada analisis ini untuk menentukan pengaruh pemangku kepentingan dilihat 

berdasarkan peran pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan seperti pada 

tabel di bawah: 

 

Tabel 20. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No. Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

1. Pengetahuan staf 

rendah 

 

- Peningkatan kualitas 

SDM RS untuk 

meningkatkan kreatifitas, 

inisiatif dan motivasi 

- Bag. Diklat 

- Manajemen RS 

- Direksi RS 

- Pemilik RS/ Dinas 

Kesehatan 

2. Pendidikan staf 

tidak sesuai 

 

- Review penerimaan 

pekerja 

- Rolling staf 

- Bag. Diklat 

- Manajemen RS 

- Direksi RS 

Pemilik RS/ Dinas 

Kesehatan 

3. Kurang tenaga - Review anggaran dan 

pendapatan RS 

- Rolling staf 

- Bag. Diklat 

- Manajemen RS 

- Direksi RS 

Pemilik RS/ Dinas 

Kesehatan 

4. Pencacatan dan 

pelaporan 

keuangan tidak 

optimal 

- Pelatihan pencatatan dan 

pelaporan keuangan 

- Penerapan reward and 

punishment 

- Bagian keuangan 

- Manajemen RS 

- Direksi RS 

- Pemilik RS/ Dinkes 
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5. SIM RS tidak 

berjalan dengan 

baik 

- Review SIM RS 

- Pemilihan SIM RS yang 

sesuai 

- IT RS 

- Manajemen RS 

- Direksi RS 

- Pemilik/ Dinkes 

6. 

 

Rendahnya 

pengawasan 

pengelolaan 

keuangan dari 

internal maupun 

eksternal 

 

Membuat jadwal monitoring 

dan evaluasi setiap 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan dan tahunan 

- Manajemen RS 

- Direksi RS 

- Satuan Pengawas Internal 

- Pemilik RS/ Dinkes 

7. Monitoring dan 

evaluasi tidak 

berjalan baik 

Membuat jadwal monitoring 

dan evaluasi setiap 1 bulan, 3 

bulan, 6 bulan dan tahunan 

- Manajemen RS 

- Direksi RS 

- Satuan Pengawas Internal 

Pemilik RS/ dinkes 

 

Kesimpulan  

Berdasarkan data dunia didapatkan bahwa jumlah pasien COVID-19 

terkonfirmasi sebesar 55.940.130 dengan kematian sebesar 1.343.153 jiwa.
2
 Dari hasil 

data tim gugus cepat COVID-19 diketahui bahwa di Indonesia per tanggal 17 november 

2020 penambahan jumlah kasus aktif per tanggal 17 November 2020 sebesar 60.426 

(12,7%), penambahan kasus positif sebesar 3.807 jiwa, jumlah kasus sembuh 398.636 

(84%) dan jumlah kasus meninggal 15.393 (3,2%).
2
  Dari data dunia didapatkan bahwa 

jumlah kasus aktif sebesar 28%, kasus sembuh 69,5% dan kasus meninggal 2,4%. Dari 

data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa selisih Indonesia dengan dunia pada 

jumlah kasus aktif sebesar -15,3%, kasus sembuh +14,5% dan kasus meninggal +0,8%.
2
  

Dari data di atas disimpulkan bahwa COVID-19 masih tinggi di Indonesia. Maka 

dari itu, dibutuhkannya seluruh peran serta dari pemerintah hingga masyarakat guna 

memerangi COVID-19. Koordinasi Nasional yang sudah dibentuk adalah berupa satu 

komando yang seperti tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang 

Satuan Tugas yang dibentuk di dalam KPCPEN, koordinasi lintas kementerian/ lembaga 
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dan TNI dan Polri, Koordinasi satuan tugas daerah dan Koordinasi Lintas Organisasi, 

Fasilitas Pelayanan Masyarakat, Laboratorium, Media, dan Swasta (yang biasa disebut 

pentahelix).
2 

Penanganan COVID-19 tidak lepas dari peranan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Adapun seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit bahwa salah satu tanggung jawab pemerintah daerah adalah untuk 

menjamin pembiayaan pelayanan kegawatdaruratan di Rumah Sakit akibat bencana dan 

kejadian luar biasa.
7
 COVID-19 merupakan suatu kejadian luar biasa yang terjadi di 

dunia. 

Peranan rumah sakit dalam penanggulangan pandemi sangatlah besar. Rumah 

sakit tidak hanya dituntut untuk memberikan pengobatan kepada pasien COVID-19, 

namun juga dituntut harus mampu memberikan edukasi dan pencegahan agar jumlah 

penderita COVID-19 tidak semakin meningkat. Beban pembiayaan rumah sakit tidak 

hanya sebatas tindakan kuratif dan rehabilitatif bagi pasien, namun tindakan promotif 

dan preventif, sehingga beban pembiayaan yang digunakan oleh rumah sakit lebih besar 

dibandingkan pelayanan kesehatan lainnya. 

Beban pembiayaan tambahan yang dirasakan oleh seluruh rumah sakit di 

Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya yaitu mengenai kesiapan rumah sakit 

dalam memerangi pandemi. Seluruh rumah sakit dihimbau untuk mampu merawat 

pasien COVID-19. Diketahui bersama bahwa, perawatan pasien COVID-19 

membutuhkan ruang rawat inap khusus (isolasi), jasa dokter khusus ruang isolasi 

COVID-19, pelayanan rawat jalan pasca rawatan, pemeriksaan penunjang diagnostik, 

obat-obatan serta alat pelindung diri (APD) bagi nakes dan non nakes yang bertugas di 

ruang isolasi.
21,22

  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah mengeluarkan surat kepada 

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, perihal satuan biaya penggantian atas biaya 

perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang 

menyelenggarakan pelayanan Coronavirus Disease (COVID-19).
23,24

 Menteri keuangan 

sebelumnya memang telah memastikan bahwa seluruh biaya mengobatan untuk pasien 

yang positif terinfeksi COVID-19 akan ditanggung oleh pemerintah.
24

 Adapun anggaran 

untuk perawatan pasien akan desentralisasi melalui Kementerian Keuangan.
24 
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Berdasarkan data-data sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Indonesia, 

dapat diketahui bahwa besarnya dana APBN yang telah digelontorkan oleh Presiden 

sebagai upaya penanggulangan dalam mengatasi masalah COVID-19 di Indonesia 

nyatanya dalam proses penyerapannya masih ditemukan banyak kendala dan tidak 

merata.
24

 Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat lebih baik lagi dalam 

menyalurkan dana APBN yang dikhususkan untuk menangani masalah COVID-19 di 

Indonesia, sehingga dana APBN dapat terdistribusi merata di sejumlah RS rujukan 

COVID-19 di Indonesia.
24

 Hal ini akan meningkatkan kualitas layanan dalam proses 

penanganan pasien COVID-19, tenaga kesehatan selalu mendapatkan perlindungan 

yang prima dengan disediakannya APD yang memadai serta rumah sakit dapat 

memperbaiki cashflow sehingga tidak terjadi defisit keuangan dan pelayanan terhadap 

seluruh pasien optimal sehingga terciptanya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Perlu dilakukan penelaahan, penyesuaian dan pelatihan lebih lanjut dalam hal 

penyusunan anggaran berbasis kinerja di rumah sakit guna meningkatkan program 

yang ada di rumah sakit serta terwujudnya visi dan misi rumah sakit yang telah 

dibentuk.   

2. Monitoring dan evaluasi secara berkala guna memantau kinerja dalam menyusun 

anggaran berbasis kinerja. 

3. Pemerintah menyediakan forum atau pelatihan dalam hal anggaran berbasis kinerja. 
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ANALISIS KERUGIAN RUMAH SAKIT AKIBAT SELISIH TARIF INA-CBGs 

DENGAN TARIF RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS 

PADA MASA PANDEMI COVID-19  

Oleh: 

dr. Yudi Febriadi 

 

Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui di seluruh dunia. 

Dalam Undang-Undang Nomor 36 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang 

sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Dalam situasi ekonomi yang 

serba sulit dimana biaya kesehatan cenderung meningkat yang disebabkan oleh berbagai 

faktor diantaranya pembayaran out of pocket (fee for service) secara individual, service 

yang ditentukan oleh provider
1
, sementara di sisi lain kemampuan masyarakat untuk 

mengakses pelayanan kesehatan sedemikian sulit, maka diperlukan suatu sistem sebagai 

gerakan reformasi dalam hal pendanaan kesehatan. Salah satunya adalah dengan 

menjadi peserta asuransi pada Jaminan Kesehatan Nasional.
2 

Menurut WHO (2010), rata-rata orang menghabiskan 5% hingga 10 % dari 

pendapatan mereka untuk pembiayaan pelayanan kesehatan sedangkan orang yang 

paling miskin dapat membelanjakan sepertiga pendapatannya. Bahkan WHO juga 

mensinyalir 100 juta orang dapat menjadi miskin akibat membiayai pelayanan 

kesehatannya dan 150 juta orang menghadapi kesulitan untuk membayar pelayanan 

kesehatan. Belanja kesehatan seperti ini merupakan belanja kesehatan katastropik 

karena melebihi kapasitas membayar (capacity to pay) rumah tangga.
3
 Di negara maju 

seperti Jerman dengan rata-rata Gross Domestic Product (GDP) sebesar US$ 32.680, 

pembiayaan kesehatan 10% menggunakan out of pocket. Di Indonesia menganggarkan 

sekitar 2,5% GDP untuk kesehatan, 70% menggunakan out of pocket. Dibandingkan 

dengan negara negara lain seperti India, Thailand, Vietnam, Brazil, Korea, dan lain lain, 

Indonesia masih menempati urutan terbawah dalam belanja kesehatan.
4 

Untuk mengatasi hal itu, World Health Assembly (WHA) ke-58 tahun 2005 di 

Jenewa mendorong setiap negara mengembangkan Universal Health Coverage (UHC) 

atau cakupan kesehatan semesta bagi seluruh penduduknya. Maka pemerintah Indonesia 

CHAPTER 3 
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melaksanakannya melalui program Jaminan Kesehatan atau Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). Program JKN dimulai dengan diberlakukannya Undang Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(UU BPJS).
3 

Asuransi kesehatan dalam UU SJSN dan UU BPJS memiliki prinsip kegotong-

royongan yang merupakan karakter agung bangsa Indonesia, dimana dalam konsep 

barat hal ini disebut sebagai social responsibility atau merupakan tanggung jawab 

bersama (share responsibility).
3
 Pada JKN, keterjangkauan akses pelayanan kesehatan 

salah satunya dengan pelayanan kesehatan yang berjenjang, puskesmas atau dokter 

praktek sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan rumah sakit (RS) sebagai 

fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan ; sekunder atau tertier tergantung dari tipe RS 

tersebut.
5
 Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan merupakan 

salah satu komponen penting bagi penyedia dan pemberi pelayanan kesehatan pada 

pelaksanaan program JKN. Program JKN merupakan bagian dari kebijakan publik 

sebagai hasil dari good will Pemerintah. Keberhasilan program Pemerintah dalam JKN 

antara lain bergantung pada sejauh mana kebijakan ini terimplementasi di rumah sakit.
3
 

Seperti pengalaman di Iran, bahwa sejak 1990 Iran telah berhasil mencapai cakupan 

pelayanan kesehatan semesta pada fasilitas pelayanan primer, namun hingga kini masih 

memiliki kendala pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
6 

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif 

Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Lanjutan, untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta oleh 

fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran 

berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs). Maksud dari Tarif INA-

CBGs adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas 

kesehatan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan 

diagnosis penyakit. Pengelompokan diagnosis penyakit ini penting sesuai dengan 

paparan Cooper dan Craig yang menunjukkan adanya variasi pembiayaan kesehatan 

meskipun dengan diagnosis yang sama. 

Namun penggunaan sistem INA-CBGs ini dilihat belum efektif, hal tersebut 

diperoleh dari hasil penelitian yang menunjukkan kecenderungan besaran biaya INA-
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CBGs lebih besar dibanding Fee For Service terutama untuk kasus-kasus non bedah. 

Sebaliknya untuk kasus-kasus bedah kecenderungan biaya INA-CBGs jauh lebih rendah 

dibanding Fee For Service. Selain itu, faktor–faktor yang berkaitan dengan pembiayaan 

pelayanan kesehatan diantaranya adalah: biaya obat, lama dirawat, penggunaan 

Intensive Care Unit (ICU), dan lokasi RS. Penelitian yang ada juga menunjukkan bahwa 

kelas perawatan dan tingkat keparahan juga berkaitan dengan pembiayaan pelayanan 

kesehatan dan biaya penyakit katastropik mencapai 32% dari total biaya pelayanan 

kesehatan. Penelitian yang dilakukan Yuniarti et al (2015) menunjukkan bahwa terdapat 

selisih biaya terapi penyakit diabetes mellitus pasien JKN antara tarif RS dan tarif INA-

CBGs yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi RS. 

Penerapan tarif  INA-CBGs sejak berlakunya sistem Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) pada 1 Januari 2014, berpengaruh besar pada metode pembayaran yang 

diterapkan pada sebagian besar rumah sakit. Pihak rumah sakit harus memahami pola 

pembayaran casemix tersebut agar penetapan tarif dapat disesuaikan dengan unit cost 

yang lebih efektif dan efisien.
3 

Sejak pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masyarakat banyak 

menghadapi permasalahan. Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan pelayanan 

yang memadai. Pada saat akan melakukan pemeriksaan penunjang baik pemeriksaan 

laboratorium maupun radiologi kadang harus datang beberapa kali dikarenakan jatah 

biaya sudah melampaui paket INA-CBGs. Tidak jarang terlihat pasien komplain pada 

saat mengambil obat di apotik yang disebabkan oleh obat yang tidak tersedia (kosong) 

ataupun jumlah obat yang diterima dirasakan pasien kurang. Di pihak lain, banyak 

rumah sakit yang mengeluh dengan besaran tarif pembiayaan yang diatur dalam 

Permenkes No 59 tahun 2014. Besaran tarif dalam peraturan tersebut dianggap terlalu 

kecil dan tidak sesuai dengan jasa medis, harga obat dan reagen atau bahan habis pakai 

terkini. Akibatnya dari sudut pandang pasien, timbul kesan bahwa pihak rumah sakit 

hanya memberikan pelayanan seadanya yang disertai ketidakramahan dari petugas 

kesehatan. 

Pada Desember 2019, Tiongkok mengumumkan terdeteksi “New Emerging 

Disease” di Wuhan dengan klinis pneumonia viral. Kemudian dalam waktu singkat 

virus tersebut menyebar ke seluruh dunia. Januari 2020, WHO menetapkan nama virus 

tersebut sebagai Novel Corona Virus 2019 (nCoV 2019) lalu diubah menjadi 
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Coronavirus Disease 19 (COVID-19). Pemerintah Indonesia pertama kali 

mengumumkan kasus infeksi COVID-19 pada Maret 2020 yang mengenai warga 

Depok, Jawa Barat. Kemudian dalam waktu singkat COVID-19 menyebar ke 34 

Provinsi di Indonesia. 

Desember ini di Indonesia sendiri angka terkonfirmasi positif COVID-19 

sebanyak 623.309 kasus dengan rasio meninggal sebanyak 3% atau 18.956 kasus. Dari 

kasus meninggal tersebut, kanker menjadi urutan komorbid ke 7 dengan rasio 0,5%.
7 

Dari data di atas disimpulkan bahwa COVID-19 masih tinggi di Indonesia. Maka 

dari itu, dibutuhkannya seluruh peran serta dari pemerintah hingga masyarakat guna 

memerangi COVID-19. Koordinasi nasional yang sudah dibentuk adalah berupa satu 

komando yang seperti tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang 

Satuan Tugas yang dibentuk di dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional (KPCPEN), koordinasi lintas kementerian/ lembaga dan TNI dan 

Polri, Koordinasi satuan tugas daerah dan Koordinasi Lintas Organisasi, Fasilitas 

Pelayanan Masyarakat, Laboratorium, Media, dan Swasta (yang biasa disebut 

pentahelix). 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa pembiayaan kesehatan 

merupakan masalah penting dan masih ada kontroversi dari berbagai penelitian tersebut. 

Maka penulis ingin lebih mengetahui dan tertarik untuk meneliti mengenai apakah tarif 

RS lebih tinggi dari tarif INA CBGs dan apakah ada hubungan antara tarif RS dengan 

jenis RS, tarif RS dengan kelas perawatan, tarif RS dengan tingkat keparahan penyakit, 

tarif RS dengan penggunaan ICU, dan tarif RS dengan lama perawatan? 
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Problem Tree 

 

Gambar 22. Problem Tree 

Pembahasan Problem Tree 

Seperti kita tahu banyak RS yang mengeluhkan bahwa pembayaran klaim layanan 

JKN atau BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan tarif RS. Hal ini mengakibatkan RS 

mengalami kerugian bila memberikan layanan pada pasien BPJS Kesehatan/ JKN. 

Kerugian ini dapat berakibat pada terganggunya operasional RS karena tidak dapat 
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membayar tagihan dan biaya-biaya lainnya. Program JKN/ BPJS Kesehatan sendiri 

telah berjalan sejak tahun 2014 sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang 

Sistem Jaminan Sosial Nasional. Lalu pada 2011 dibentuklah BPJS Kesehatan sesuai 

dengan Undang-undang No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial. Sedangkan untuk pembayaran klaim layanan JKN/ BPJS Kesehatan pada tahun 

2016 dikeluarkanlah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 tahun 2016 tentang 

Pedoman INA-CBG dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. 

Dalam pembayaran klaim layanan RS, BPJS Kesehatan menggunakan sistem 

INA-CBG (Indonesia Case Based Group). Dalam sistem tersebut menggunakan 

pengelompokan (grouping) berdasarkan jenis penyakit dan tindakan yang sesuai ICD-

10 dan ICD-9 CM. Grouping ini tidak memperhitungkan lama rawat, harga obat, dan 

tarif tindakan yang berbeda di setiap RS. Sedangkan penentuan tarif RS sendiri 

berdasarkan unit cost yang dihitung sendiri oleh RS. Maka akan timbul beberapa 

penyebab masalah yang mengakibatkan kerugian RS, diantaranya: 

a. Tarif BPJS lebih rendah 

b. Tarif RS terlalu tinggi 

c. RS tidak melakukan efisiensi 

d. Perekrutan staf tidak sesuai kebutuhan RS 

e. Terjadi spesialisasi kompetensi staf 

f. Staf terlalu lama bekerja di unit tertentu 

g. RS tidak melakukan rotasi staf 

h. Pembelian alat medis tidak sesuai kebutuhan 

i. Pembelian alat medis tidak sesuai RBA 

j. RBA dibuat tidak sesuai analisis keuangan 

k. RS tidak mengembangkan layanan non JKN 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Sesuai problem tree yang telah dibuat maka penulis mencoba mencari solusi dari 

masalah kerugian RS bila memberikan layanan JKN/ BPJS Kesehatan, diantaranya 

adalah : 
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Tabel 21. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No. Masalah Potensi Solusi Stakeholder & Grading 

1. Tarif BPJS Kesehatan 

lebih rendah 

- Mengajukan PPK 

dan nilai unit cost ke 

P2JK Kemenkes 

 

- Perhimpunan atau 

kolegium profesi 

(Q1) 

2. Tarif RS terlalu tinggi - Evaluasi tarif dan 

unit cost 

- Revisi tarif yang 

tidak sesuai 

- Studi banding 

dengan tarif RS yang 

setipe 

 

- Bagian Tarif dan 

Kasir 

- Bagian Pemasaran 

RS 

(Q2) 

3. RS tidak melakukan 

efisiensi 

- Dilakukan efisiensi 

di bidang SDM dan 

sarana 

- Direksi, unit 

layanan, pemasaran, 

bagian SDM, komite 

mutu, komite medik, 

bidang keperawatan, 

IPSRS, SPI, bagian 

umum, bidang 

layanan medik, 

bidang penunjang 

medik.(Q2) 

 

4. RS tidak 

mengembangkan 

layanan pasien non JKN 

- Melakukan kerja 

sama dengan 

asuransi swasta 

untuk pembiayaan 

pasien 

- Melakukan promosi 

kepada masyarakat 

dan komunitas 

- Mengembangkan 

layanan dan unit 

kegiatan non layanan 

medis 

 

- Bagian pemasaran, 

hukum, humas, IT, 

setiap staf RS. (Q2) 

5. Perekrutan staf tidak 

sesuai kebutuhan 

- Rekrutmen staf 

sesuai kebutuhan 

 

- Direksi, Bagian 

SDM, SMF, 

keperawatan, 
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- Menjaga rasio staf 

non medis dan medis 

sesuai kebutuhan 

 

farmasi, nakes lain. 

(Q2) 

6. Terjadi spesialisasi 

kompetensi staf 

- Membuat inhouse 

training untuk 

penambahan skill 

yang berbeda 

- Melakukan studi 

banding dengan 

perusahaan lain di 

bidang berbeda 

 

- Bagian Diklat dan 

SDM (Q2) 

7. RS tidak melakukan 

rotasi staf 

- Membuat rotasi staf 

ke unit lain 

- Membuat kebijakan 

batas lama kerja 

seorang staf di unit 

tertentu 

 

- Bagian SDM, 

Bidang 

Keperawatan, 

Bagian umum (Q2) 

8. Pembelian alat medis 

tidak sesuai kebutuhan 

- Membuat survei 

kebutuhan alat medis 

di layanan 

- Membuat prioritas 

kebutuhan alat medis 

- Memilih vendor alat 

medis yang 

terpercaya dan 

bersertifikasi 

 

- Bagian keuangan, 

unit layanan, SMF, 

farmasi, 

keperawatan, K3, 

bidang penunjang 

medis (Q2) 

9. Pembelian alat medis 

tidak sesuai RBA 

- Melakukan cek ulang 

kebutuhan alat medis 

dengan unit layanan 

- Membuat RBA 

sesuai Renstra RS 

- Bidang penunjang 

medis, unit layanan, 

farmasi, 

keperawatan, K3, 

bagian keuangan 

(Q2) 

 

Kesimpulan 

Pada Desember 2019, Tiongkok mengumumkan terdeteksi New Emerging 

Disease di Wuhan dengan klinis pneumonia viral. Kemudian dalam waktu singkat virus 

tersebut menyebar ke seluruh dunia. Januari 2020, WHO menetapkan nama virus 
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tersebut sebagai Novel Corona Virus 2019 (nCoV 2019) lalu diubah menjadi 

Coronavirus Disease 19 (COVID-19). Desember ini di Indonesia sendiri angka 

terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 623.309 kasus dengan rasio meninggal 

sebanyak 3% atau 18.956 kasus. Dari kasus meninggal tersebut, kanker menjadi urutan 

komorbid ke 7 dengan rasio 0,5%.
7 

 Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar 

Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Lanjutan, untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta 

oleh fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan melakukan 

pembayaran berdasarkan cara Indonesian Case Based Groups (INA-CBGs). 

Namun penggunaan sistem INA-CBGs ini dilihat belum efektif, hal tersebut 

diperoleh dari hasil penelitian yang menunjukkan kecenderungan besaran biaya INA-

CBGs lebih besar dibanding Fee For Service terutama untuk kasus-kasus non bedah. 

Sebaliknya untuk kasus-kasus bedah kecenderungan biaya INA-CBGs jauh lebih rendah 

dibanding Fee For Service. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan 

kesehatan di antaranya adalah: biaya obat, lama dirawat, penggunaan Intensive Care 

Unit (ICU), dan lokasi RS menjadi momok dalam penentuan tarif RS.  

Dalam kondisi pandemi COVID-19, kemampuan RS dinilai semakin menurun 

dalam hal cost. Rumah sakit semakin terbebani dengan tingginya angka mortalitas 

COVID-19. Dapat disimpulkan bahwa, rumah sakit mengalami kerugian besar jika tarif 

INA-CBGs dan tarif RS terus menerus mengalami selisih ditambah dengan adanya 

pandemi COVID-19. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. RS harus melakukan evaluasi RBA dan revisi target tahun berjalan dalam masa 

Pandemi COVID-19 tahun 2020 

2. RS harus membuat prioritas pembelian alat medis sesuai kebutuhan layanan di 

masa Pandemi COVID-19 tahun 2020 

3. Dalam kondisi keuangan dan pendapatan yang menurun RS harus bisa membuat 

inhouse training dan program rotasi agar semua staf memiliki multi kompetensi 

untuk mencegah kekurangan SDM di suatu unit layanan. 

4. Advokasi dengan kolegium profesi, P2JK Kemenkes, dan Rumah Sakit untuk 

pengajuan tarif layanan RS 
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5. Advokasi dengan kepala rumah sakit dan kepala bidang terkait efisiensi 

termasuk pengadaan alat medis dan pengembangan pelayanan non-JKN 

6. Koordinasi dengan Kepala bidang SDM untuk monitoring evaluasi pemetaan 

SDM yang ada. 
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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) PADA 

TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENULARAN 

COVID-19  DI RUMAH SAKIT TIPE C KABUPATEN OKU  

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

Oleh: 

dr. Brenda Carolinsia 

 

Latar Belakang  

Saat ini, dunia sedang memerangi pandemi COVID-19. Sejak bulan Desember 

2019, dunia digemparkan dengan munculnya COVID-19 yang merupakan penyakit 

pernafasan akut disebabkan oleh virus corona yang bernama Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat SARSCoV-2.
1
 Kasus ini pertama kali 

dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini hingga kini masih 

belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan kasus yang terjadi di pasar 

ikan Wuhan.
2
 Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat 5 pasien yang 

dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome.
3
 Sejak 31 Desember 2019 hingga 

3 Januari 2020 kasus ini pun semakin meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya 

sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai 

provinsi lain di China, Thailand, Jepang dan Korea Selatan.
4
 

Untuk mencegah penyebaran yang tidak terkendali, maka World Health 

Organization (WHO) kemudian menetapkan COVID-19 sebagai pandemi pada 11 

Maret 2020 untuk meningkatkan kewaspadaan akan penyakit ini. Status pandemi ini 

menjadi perhatian bagi dunia untuk melakukan berbagai upaya pencegahan penyebaran 

COVID-19.
5
 Kemampuan virus ini untuk melakukan transmisi antar manusia membuat 

penyebarannya sangat sulit untuk dikendalikan.
6
 Secara umum, COVID-19 dapat 

menular melalui perpindahan cairan tubuh seperti saat batuk atau bersin ketika manusia 

melakukan kontak fisik dalam jarak dekat.
 
 

Menurut WHO pada 10 Desember 2020, jumlah penderita COVID-19 di dunia 

telah mencapai angka 68,165,877 kasus yang terinfeksi COVID-19, dengan 

penambahan kasus baru sebanyak 385.477 kasus. Dari 68 juta kasus positif, 1,557,385 

(2%) pasien COVID-19 telah meninggal.
7
.Indonesia melaporkan kasus COVID-19 

pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, kasus ini terus meningkat dan 
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menyebar dengan cepat di seluruh wilayah di Indonesia, hingga dikeluarkan Keputusan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Per tanggal 1 

September 2020, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pemerintah telah melaporkan 

174.796 kasus konfirmasi positif COVID-19, kasus tertinggi di Asia, dengan 7.417 

kasus meninggal (CFR 4,24%) yang tersebar di 34 Provinsi. Hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi Pemerintah dan rumah sakit (RS) sebagai fasilitas kesehatan yang 

berperan penting dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Semakin 

meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan COVID-19 ini membuat Pemerintah 

Indonesia mengeluarkan berbagai regulasi atau kebijakan untuk dapat menekan 

penyebaran kasus COVID-19, salah satunya adalah dengan menerbitkan PP Nomor 21 

Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang 

berlandas pada UU No.6 tahun 2018 tentang kekarantina Kesehatan, yang merupakan 

strategi pemerintah untuk dapat mencegah meluasnya penyebaran COVID-19.
8
 Selain 

itu pemerintah mensosialisasikan Gerakan 3M yaitu menjaga jarak aman, mencuci 

tangan secara teratur dan menggunakan masker. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia 

per 10 Desember 2020 mencapai 592.900 kasus positif, dengan penambahan 6.058 

kasus positif baru dengan trend yang terus naik secara signifikan.
9
 

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh  WHO dari 105 rumah sakit sejak 

tanggal 5 Mei hingga 14 Juni tahun 2020 dimana kuesioner tersebut didasarkan pada 

penilaian risiko dan manajemen kontak untuk petugas kesehatan dalam lingkup 

COVID-19 dari WHO. Hasil penilaian risiko terpilih (data tidak dipublikasikan) dari 

1.768 responden meliputi: sekitar 52,5% adalah perawat, 10,4% adalah dokter umum, 

8,0% adalah dokter spesialis dan sisanya adalah tenaga kesehatan lainnya. Di antara 

tenaga medis yang terpapar COVID-19, 17,0% di antaranya terpapar akibat telah 

melakukan kontak dari komunitas (tinggal di kediaman yang sama, di lembaga 

penelitian yang sama, atau memiliki riwayat perjalanan pasien positif COVID-19 yang 

dikonfirmasi). Sekitar 88,0% lainnya dari tenaga medis yang terpapar COVID-19 

karena kontak dengan pasien positif COVID-19. Pasien ini dirawat di rumah sakit 

tempat tenaga kesehatan tersebut bekerja.
10

 

Data lainnya yang diperoleh dari Survei Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia 

(IDI) menunjukkan telah banyak tenaga kesehatan di seluruh Indonesia, terutama 
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perawat, dokter umum, dan dokter spesialis yang menjadi korban melawan COVID-19. 

Sampai dengan tanggal 20 November 2020, 87 orang dokter umum dan 81 orang dokter 

spesialis meninggal. Dari keseluruhan 81 orang dokter spesialis yang meninggal dunia, 

persentase tertinggi sekitar 13,58% didominasi oleh dokter spesialis penyakit dalam.
11 

 

Salah satu bentuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan di masa pandemi 

COVID-19 adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum di sini maksudnya adalah 

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi 

manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang akan 

dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum adalah tindakan atau 

upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa 

yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. 

Berkaitan dengan profesi tenaga kesehatan dalam penanganan COVID-19, sudah 

semestinya hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak tenaga kesehatan akibat 

pandemi COVID-19. Mengingat besarnya risiko kecelakaan dan kematian akibat 

bekerja di garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19, namun kenyataanya 

perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja tenaga kesehatan masih sangat kurang 

mendapat perhatian.
12

 

Tenaga kesehatan seringkali gagal mendapatkan hak yang seharusnya mereka 

dapatkan, seperti ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan standar. 

Realitanya, pemerintah dan stakeholder terkait seharusnya merespon wabah COVID-19 

dengan menyediakan alat pelindung diri dalam jumlah yang cukup bagi seluruh tenaga 

kesehatan dan memperhatikan keselamatan diri tenaga kesehatan. Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diatur tentang hak-hak tenaga 

kesehatan dalam melaksanakan praktik, mereka berhak untuk: 

1) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan 

Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;  

2) Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan 

atau keluarganya;  

3) Menerima imbalan jasa;  
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4) Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang 

sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai 

agama;  

5) Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;  

6) Menolak keinginan penerima pelayanan kesehatan atau pihak lain yang 

bertentangan dengan standar profesi, kode etik, standar pelayanan, standar prosedur 

operasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

7) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12

 

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Ketenagakerjaan, profesi tenaga kesehatan 

memang perlu dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugasnya, dan semua 

tenaga kesehatan berhak atas keselamatan dan kesehatan kerja saat memberikan 

pelayanan kesehatan. Namun, kenyataannya selama pandemi COVID-19, tenaga 

kesehatan harus bekerja dengan risiko mengorbankan nyawa dalam menghadapi 

ganasnya virus COVID-19 hingga banyak di antara tenaga kesehatan yang pada 

akhirnya terpapar dan hingga ada yang meninggal dunia. Pemerintah dan semua 

stakeholder yang terkait, mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab menyediakan 

perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan pekerjaannya. Hal ini secara 

jelas telah diatur dan tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2016 tentang ‘Fasilitas Pelayanan Kesehatan’.
13

 Mengingat wabah penyebaran COVID-

19 saat ini bertatus bencana setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPN) Nomor 13 A Tahun 2020, maka seluruh 

jajaran pemerintah dan semua stakeholder terkait wajib menjalankan seluruh 

kewajibannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban 

yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah ini, termasuk:  

1) Mendukung ketersediaan peralatan kesehatan di lapangan;  

2) Menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dan para tenaga medis;  

3) Transparansi informasi informasi kepada publik; 

4) Pengambilan kebijakan yang memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan 

demokrasi.
14 

Selain itu, faktor lain yang menjadi permasalahan adalah tenaga kesehatan 

kelelahan dalam bekerja akibat ketidakseimbangan perbandingan jumlah tenaga 

kesehatan yang menangani pasien dengan jumlah pasien yang dirawat. Jumlah tenaga 
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kesehatan yang tidak seimbang semakin diperparah dengan kurangnya efektivitas 

penggunaan APD. Kurangnya efektivitas penggunaan APD meliputi hal-hal berupa 

kurang cukupnya ketersediaan APD, cara penggunaan APD yang tidak benar, APD 

yang digunakan tidak sesuai standar hingga ketidakpatuhan tenaga kesehatan dalam 

menggunakan APD di setiap rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Hal ini 

berdampak pada meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang tertular COVID-19 

bahkan, banyak di antaranya yang sampai meninggal dunia.
15 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan 

kerja pada BAB VIII Kewajiban dan Hak kerja Pasal 12 butir b dan c menyebutkan 

bahwa memakai APD merupakan suatu hal yang diwajibkan untuk semua instansi 

termasuk rumah sakit. Penggunaan APD juga bertujuan untuk memenuhi dan menaati 

semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Pada BAB IX 

mengenai kewajiban bila memasuki tempat kerja. Pasal 13 menjelaskan bahwa barang 

siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan menaati semua petunjuk 

keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. 

Penggunaan APD yang efektif oleh tenaga kesehatan di tempat kerja tentunya dapat 

mengurangi risiko paparan infeksi COVID-19, yang selanjutnya akan mampu menekan 

angka jumlah tenaga medis yang terinfeksi COVID-19. Poin penting yang sering 

dianggap sepele namun bisa melahirkan masalah-masalah baru yang akan terus 

membesar hingga berdampak dalam skala nasional.
16 

 

Rumusan Masalah 

Saat ini, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien yang 

positif terinfeksi virus corona atau COVID-19. Namun, hal inilah yang membuat tenaga 

kesehatan menjadi kelompok yang paling rentan tertular COVID-19. Peran tenaga 

kesehatan dalam menangani setiap kasus COVID-19  bukanlah  pekerjaan  yang  

mudah,  dengan  jumlah  pasien  yang  terus meningkat perharinya dan harus terus 

bekerja bahkan di luar jam kerja yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (melebihi 

delapan jam per hari). Akibatnya, banyak tenaga kesehatan yang akhirnya jatuh sakit 

akibat beban kerja yang berlebih. 

Di RS Tipe C Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri, sejak awal pandemi kasus 

tenaga kesehatan yang dilaporkan pertama kali terinfeksi COVID-19 berasal dari dokter 
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spesialis. Kasus pertama yang terjadi pada tenaga kesehatan di Kabupaten OKU ini 

dilaporkan pada awal bulan April. Kemudian kasus tenaga kesehatan yang terinfeksi 

COVID-19 semakin lama semakin meningkat. Sampai dengan akhir bulan November 

2020, telah dilaporkan ada 2 orang dokter spesialis, 4 orang dokter umum, 14 orang 

perawat, dan satu orang petugas cleaning service yang terinfeksi COVID-19. Dan di 

antara 4 orang dokter umum yang terinfeksi, dilaporkan ada 1 orang dokter yang 

meninggal dunia.
17

 

Tingginya angka kematian tenaga kesehatan merupakan masalah yang harus 

segera diatasi.  Langkah dan strategi yang dapat diambil adalah dengan memberikan 

perlindungan yang optimal dan efektif sesuai kebutuhan tenaga kesehatan sebagai 

petugas garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19. APD bukan satu-

satunya pelindung bagi tenaga kesehatan dalam menangani pasien karena faktor internal 

tenaga kesehatan juga sangat penting. Meskipun demikian, sangat penting untuk 

memprioritakan upaya meningkatkan efektivitas penggunaan APD sehingga fungsi dari 

APD akan terlaksana secara optimal, yakni melindungi tenaga kesehatan dari penularan 

virus COVID-19 di di RS.
18 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka saya tertarik 

untuk memaparkan tentang bagaimana efektivitas penggunaan APD pada tenaga 

kesehatan dan merumuskan seperti apa rancangan solusi yang seharusnya diambil untuk 

mengatasi kondisi belum idealnya efektivitas pemakaian APD pada tenaga kesehatan 

sebagai salah satu upaya untuk membantu memutuskan penularan COVID-19 di RS tipe 

C Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan? 
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Problem Tree 

 

Gambar 23. Problem Tree 

Penjelasan Problem Tree 

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mempunyai komitmen di bidang 

kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan bidang 

kesehatan. Hal-hal terkait tenaga kesehatan telah diatur dalam ‘Undang-Undang 

Republik Indonesia tentang Tenaga Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 (selanjutnya 

disebut ‘Undang-Undang Tenaga Kesehatan’), yaitu dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
19

 

Fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) merupakan tempat kerja yang memiliki 

risiko terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia fasilitas pelayanan 

kesehatan, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun masyarakat di sekitar 

lingkungan fasilitas terutama dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pelayanan, 
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keselamatan dan kesehatan kerja di Fasyankes tertuang dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 52 tahun 2018. Sementara, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS) tertuang dalam Permenkes  No 66 Tahun 2016.
20

 

Dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menggunakan hirarki pengendalian 

dalam pengendalian bahaya potensial di tempat kerja. Dalam realitanya, menghilangkan 

potensi bahaya dibanding mengurangi potensi bahaya adalah cara yang paling tepat. 

Namun, jika potensi bahayanya adalah biologi, terutama biologi yang disebabkan oleh 

kondisi pandemi seperti sekarang ini, maka mustahil sekali untuk segera dihilangkan. 

Oleh karena itu, tindakan perlindungan yang paling efektif adalah dimulai dengan 

tindakan eliminasi, pengendalian teknik, manajemen, dan penggunaan Alat Pelindung 

Diri (APD).  

Dokter sebagai salah satu SDM di fasilitas kesehatan baik tingkat pertama 

maupun lanjut mempunyai risiko tertular pajanan biologi virus SARS-CoV-2 saat 

pandemi COVID-19. Tingkat risiko tertular virus SARS-CoV-2 untuk dokter bisa kita 

bedakan menjadi empat kelompok :  

1) Risiko rendah, yaitu dokter yang tidak memberikan pelayanan atau kontak 

langsung pasien suspek/ probable/ konfirmasi COVID-19 misalnya dokter di 

manajemen  

2) Risiko sedang, yaitu dokter yang memberikan pelayanan atau kontak 

langsung pasien yang belum diketahui status terinfeksi COVID-19 

3) Risiko tinggi, yaitu dokter yang melakukan pelayanan pada suspek/ probable/ 

konfirmasi COVID-19 namun tidak termasuk melakukan tindakan aerosol  

4) Risiko sangat tinggi, yaitu dokter yang melakukan pelayanan tindakan aerosol 

pada pasien suspek/ probable/ konfirmasi COVID-19, serta dokter yang 

melakukan pengambilan spesimen pernapasan (nasofaring dan orofaring) dan 

otopsi.
21 

 

 

Berdasarkan risiko kerja yang dihadapi oleh tenaga kesehatan di RS. Maka, sudah 

sewajibnya semua stakeholder terutama RS untuk menyediakan APD bagi tenaga 

kesehatan yang berada di bawah pimpinannya. APD merupakan seperangkat 

perlengkapan keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau 

sebagian tubuhnya dari paparan potensi bahaya di lingkungan kerja serta kecelakaan 
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dan penyakit terkait pekerjaan. Salah satu cara efektif untuk mencegah COVID-19 

adalah dengan menggunakan APD secara benar, tepat dan sesuai standar.
15 

  

Adapun dasar hukum terkait dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 

1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Pada BAB V tentang Pembinaan Pasal 9 Ayat 

(3) yang berbunyi bahwa ‘pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi 

semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan 

dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula 

dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan’.
16

 Pengurus yang dimaksud 

disini adalah rumah sakit (RS) dan menajerial, yang dalam hal mencegah penularan 

COVID-19 selain wajib menyediakan APD, juga berkewajiban memberikan pembinaan 

secara berkala terkait cara penggunaan APD yang benar dan tepat. Karena, penggunaan 

APD yang tidak benar dan tidak tepat mengakibatkan kemungkinan tenaga kesehatan 

untuk terinfeksi COVID-19 sangat tinggi. Penggunaan APD yang tidak benar dan tidak 

tepat akan menurunkan optimalisasi dan efektivitas penggunaan APD sehingga biaya 

penyediaan APD yang diperuntukkan oleh RS untuk melindungi stafnya menjadi tidak 

tepat sasaran dan fungsi APD untuk melindungi mencegah penularan COVID-19 

terhadap tenaga kesehatan di RS menjadi tidak efektif.
 23

  

Rendahnya efektivitas penggunaan APD oleh tenaga kesehatan di rumah sakit 

(RS) akan meningkatkan risiko kerja berupa tertularnya virus COVID-19. Semakin 

tinggi risikonya, maka semakin banyak juga tenaga kesehatan yang tertular COVID-

19.
22

 Dengan banyaknya tenaga kesehatan yang tertular COVID-19 makan semakin 

banyak staf RS yang melakukan isolasi mandiri untu kasus infeksi ringan hingga 

sedang, namun untuk kasus infeksi berat maka akan berbeda lagi perawatannya sesuai 

gejala klinis yang timbul. Efeknya adalah semakin sedikitnya jumlah staf di RS yang 

produktif bekerja. Tentunya, apabila hal ini dibiarkan terus menerus maka lama 

kelamaan akan timbul disproporsional antara jumlah staf RS yang bekerja memberikan 

pelayanan kesehatan terhadap jumlah pasien COVID-19 yang dirawat. 

Ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan meningkatnya beban kerja tenaga 

kesehatan. Beban kerja yang terus meningkat menyebabkan stres fisik maupun stres 

psikis bagi tenaga kesehatan berakibat menurunya kinerja staf RS yang akan berdampak 

pada penurunan kualitas kesehatan yang diberikan oleh staf RS.
23
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Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan RS juga akan menurun. 

Kekhawatiran masyarakat tertular COVID-19 saat berobat ke RS dan perasaan takut 

didiagnosa dengan COVID-19 maka imbasnya yang paling nyata terlihat adalah 

menurunnya angka kunjungan pasien ke RS. Hal ini tentunya akan mengganggu cash 

flow RS yang apabila tidak segera diatasi mengakibatkan penurunan income RS. RS 

tidak mampu menutupi biaya pengeluaran. Banyak RS maupun Fasyankes yang akan 

kolaps. Indonesia pun pasti akan menghadapi masalah genting ganguan kesehatan 

dalam skala nasional. Masyarakat semakin banyak yang sakit, produktivitas semakin 

menurun, pendapatan menurun yang berdampak pada gangguan segmen ekonomi. 

Kemiskinan akan memicu timbulnya peningkatan tindakan kriminalitas. Masalah yang 

terjadi semakin kompleks. Dan terakhir adalah, mulai goyahnya stabilitas negara. Maka 

tidak mungkin lama kelamaan Indonesia akan menghadapi krisis moneter kedua, setelah 

krisis moneter pertama yang berlangsung antara tahun 1997 – 1998.
25

  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Stakeholder adalah kelompok atau individu yang membutuhkan dukungan untuk 

kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi atau negara.
 

Menurut tingkat 

kepentingannya, pemangku kepentingan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 

1) Pemangku kepentingan utama; 

 Pemangku kepentingan utama adalah mereka yang secara langsung terpengaruh 

oleh efek positif dan negatif dari rencana solusi dan memiliki kepentingan langsung 

didalamnya. 

2) Stakeholder kunci;  

 Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal 

pengambilan keputusan.  

3) Stakeholder sekunder  atau  pendukung;  

Stakeholder pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki kepentingan 

langsung terhadap rencana solusi tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap 

proses pengembangan rencana solusi.
 26

 

Tenaga kesehatan sebagai bagian dari masyarakat merupakan garda terdepan 

dalam peperangan melawan wabah penyakit, termasuk penyakit COVID-19. Hal ini 

menyebabkan tenaga kesehatan memiliki risiko yang sangat tinggi untuk terpajan 
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patogen COVID-19. Oleh karena itu, berbagai pertimbangan di bidang kesehatan perlu 

dibuat sebagai persiapan menuju adaptasi kebiasaan baru. Tidak hanya itu, melihat 

banyaknya korban tenaga medis akibat COVID-19, maka perlu disusun kebijakan-

kebijakan secara khusus dalam melindungi keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga 

kesehatan untuk mencegah bertambahnya korban COVID-19 dari kalangan tenaga 

kesehatan. Berikut ini merupakan rancangan solusi yang disusun untuk mengatasi 

rendahnya efektivitas penggunaan APD pada tenaga kesehatan. 

 

Tabel 22. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Root Causes Solusi Stakeholders 

 1 Kurangnya rasa 

nyaman saat 

menggunakan 

APD.  

1. Penentuan standar 

desain, bahan, dan 

kualitas pembuatan APD 

disesuaikan dengan 

tingkat risiko pekerjaan 

atau tipe/ jenis tenaga 

kerja yang 

menggunakan.
 8,9 

2. Pemilihan jenis APD 

yang sesuai standar dan 

memenuhi kriteria 

tergantung tingkat risiko 

paparan COVID-19.
 8,9 

3. Pengaturan lama waktu 

pemakaian APD untuk 

mengurangi potensi 

risiko akibat APD. 

 Pemerintah Pusat 

 Kemenkes 

 Pemerintah Daerah 

 Dinkes Kota/ 

Kabupaten 

 IDI 

 Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial 

 2 Rendahnya 

tingkat 

pendidikan 

1. Menetapkan supervisi 

pada subdivisi atau 

kelompok-kelompok 

kerja kecil untuk 

• Pemerintah Pusat 

• Kemenkes 

• Pemerintah Daerah 

• Dinkes Kota/ 

Kabupaten 
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memberikan pelatihan, 

pembinaan dan 

pengawasan terhadap 

penggunaan APD yang 

baik dan benar oleh staf 

yang dibawahi. 

•  IDI 

• Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial 

  3 Kurangnya 

pengetahuan 

tentang APD 

1. Memberikan pelatihan 

secara berkala dan 

konsisten tentang 

bagaimana cara 

penggunaan APD yang 

benar dan tepat.
 8,9 

2. Sosialisasi tentang APD 

terurama adalah 

bagaimana cara 

penggunaan APD yang 

benar dan tepat oleh 

tenaga ahli.
 8,9 

3. Sosialisasi melalui media 

informasi tentang 

bagaimana cara 

penggunaan APD yang 

benar dan tepat.
 8,9 

•  Pemerintah Pusat 

•  Kemenkes 

•  Pemerintah Daerah 

• Dinkes Kota/ 

Kabupaten 

•  IDI 

• Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial 

•  Media sosial dan 

tim jurnalis 

 

  4 Kurangnya 

motivasi terkait 

penggunaan APD 

1. Memberikan pelatihan 

secara berkala dan 

konsisten tentang 

bagaimana cara 

penggunaan APD yang 

benar dan tepat. 

2. Sosialisasi tentang 

potensi risiko dan 

•  Pemerintah Pusat 

•  Kemenkes 

•  Pemerintah Daerah 

• Dinkes Kota/ 

Kabupaten 

•  IDI 

• Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial 
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potensi bahaya dari 

perilaku penggunaan 

APD yang salah dan 

tidak tepat. 

3. Penguatan dan dukungan 

dari keluarga, staf lain, 

manajerial, Dirut, 

Pemerintah untuk 

menggalakkan 

kepatuhan penggunaan 

APD oleh tenaga 

kesehatan.  

4. Apresiasi terhadap 

tenaga kesehatan yang 

patuh menggunakan 

APD secara benar dan 

tepat berupa pemberian 

reward yang akan 

memacu perilaku patuh 

dari staf lainnya. 

 5 Sikap kurang 

patuh terhadap 

kebijakan 

stakeholder 

mengenai APD 

1. Memberlakukan sanksi 

yang tegas terhadap 

pelanggar kebijakan 

terkait APD. 

 

•  Pemerintah Pusat 

•  Kemenkes 

•  Pemerintah Daerah 

• Dinkes Kota/ 

Kabupaten 

•  IDI 

•  Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial 

 6 Sulitnya akses 

mendapatkan APD 

1. Membuat kebijakan 

kepada badan usaha 

• Pemerintah Pusat 

• Kemenkes 

• Pemerintah Daerah 
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kecil menengah untuk 

menjadi provider supply 

produksi APD sesuai 

standar dan pemasaran 

yang terkendali sehingga 

tepat sasaran konsumen 

yang dituju. 

 

 7 Kurangnya jumlah 

APD yang tersedia 

1. Alokasi dana khusus 

penyediaan APD untuk 

tenaga kesehatan. 

2. Mendorong produsen 

lokal untuk 

memproduksi APD 

sesuai Standar yang 

sudah ditetapkan. 

• Pemerintah Pusat 

• Kemenkes 

• Pemerintah Daerah 

•Dinkes Kota/ 

Kabupaten 

• IDI 

 8 Kurangnya 

pengawasan dan 

pembinaan terkait 

penggunaan APD 

1. Membentuk tim audit 

internal eksternal terkait 

penggunaan APD. 

2. Laporan dalam bentuk 

checklist untuk self 

assesment kepatuhan 

penggunaan APD. 

• Pemerintah Pusat 

• Kemenkes 

• Pemerintah Daerah 

• Dinkes Kota/ 

Kabupaten 

• Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial 

 9 Tingkat risiko 

kerja terhadap 

paparan tertular 

COVID-19 

1. Mengurangi jam kerja 

untuk mengurangi 

kemungkinan paparan 

tertular COVID-19.
15 

2. Mengatur peralihan shift 

sehingga memperlama 

waktu off/ libur dalam 

upaya menurunkan 

• Pemerintah Pusat 

• Kemenkes 

• Pemerintah Daerah 

• Dinkes Kota/ 

Kabupaten 

• IDI 

• Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial 
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beban kerja yang 

berlebihan.
15 

3. Pemisahan area kerja 

yang menangani pasien 

COVID-19 dan non 

COVID-19. 

 10 Kebijakan 

stakeholder terkait 

penyediaan APD 

1. Kebijakan dibarengi 

upaya pemberian sanksi 

terhadap adanya 

pelanggaran. 

•  Pemerintah Pusat 

•  Kemenkes 

•  Pemerintah Daerah 

•  Dinkes Kota/ 

Kabupaten 

•  IDI 

•  POLRI 

 11 Kebijakan 

stakeholder terkait 

pengawasan dan 

pembinaan terkait 

penggunaan APD  

1. Kebijakan dibarengi 

upaya pemberian sanksi 

terhadap adanya 

pelanggaran perilaku 

kepatuhan dalam 

penggunaan APD. 

•  Pemerintah Pusat 

•  Kemenkes 

•  Pemerintah Daerah 

•  Dinkes Kota/ 

Kabupaten 

•  IDI 

•  POLRI 

 12 Daerah tempat 

bekerja berada di 

zona merah 

1. Kepatuhan 

menggunakan APD 

sesuai tingkat risiko 

paparan COVID-19 . 

2. Jenis APD yang 

digunakan adalah APD 

level 3. 

•  Pemerintah Pusat 

•  Kemenkes 

•  Pemerintah Daerah 

•  Dinkes Kota/ 

 Kabupaten 

•  IDI 

•  Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial 

 13 Tipe RS rujukan 

COVID-19 

1. Kepatuhan 

menggunakan APD 

•  Pemerintah Pusat 

•  Kemenkes 
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sesuai tingkat risiko 

paparan COVID-19. 

2. Menggunakan APD level 

3 

•  Pemerintah Daerah 

•  Dinkes Kota/ 

 Kabupaten 

•  IDI 

•  Rumah Sakit, 

Direktur, staf  

 

Kesimpulan  

Saat ini dunia sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. SARS-CoV-2 

merupakan virus Corona jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada 

manusia. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office di Kota Wuhan 

melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Sejak dilaporkan, 

penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung dengan cepat dan penyebaran telah 

meluas ke negara-negara lain di seluruh dunia. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO 

menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Indonesia melaporkan kasus COVID-19 

pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, kasus terus meningkat dan menyebar 

dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia, hingga ditetapkan sebagai bencana nasional. 

Pada tanggal 1 September 2020, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan 

174.796 kasus konfirmasi COVID-19, tertinggi di Asia, dengan 7.417 kasus meninggal 

(CFR 4,24%) yang tersebar di 34 Provinsi. 

Terdapat risiko kecelakaan dan kematian sebagai risiko kerja di garda terdepan 

dalam menghadapi pandemi COVID-19 bagi tenaga kesehatan, namun perlindungan 

terhadap keselamatan kerja tenaga kesehatan masih sangat kurang mendapat perhatian. 

Tenaga kesehatan seringkali gagal mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapatkan, 

seperti kecukupan jumlah APD, ketersediaan jenis APD yang sesuai standar, pelatihan 

dan pengawasan khusus dalam pemakian APD. Hal-hal penting tersebut seringkali luput 

dari perhatian sehingga jumlah tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 semakin 

meningkat. Diperlukan kesungguhan dari tenaga kesehatan itu sendiri untuk 

meningkatkan efektivitas penggunaan APD dan dukungan yang kuat dari berbagai unsur 

yang mempengaruhi rendahnya efektivitas penggunaan APD pada tenaga kesehatan 

sehingga tenaga kesehatan tetap terjaga keselamatannya dan semua bisa saling 

bersinergi untuk membantu memutus rantai COVID-19. 
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Rencana Tindak Lanjut 

1. Mendorong Pemerintah mengalokasikan dana khusus terkait penyediaan APD 

khusus untuk tenaga kesehatan yang melawan COVID-19. 

2. Sosialisasi aktif melalui media informasi mengenai pentingnya cara penggunaan 

APD yang secara benar dan tepat sehingga efektif dalam upaya memutus rantai 

penyebaran COVID-19. 

3. Pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap efektivitas penggunaan APD 

dalam upaya optimalisasi penggunaan APD yang benar dan tepat di era pandemi 

COVID-19. 

4. Upaya menurunkan angka jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 

melalui tindakan pencegahan di antaranya PHBS, menjaga jarak minimal 2 meter, 

patuh menggunakan masker bagi masyarakat dan menggunakan APD secara tepat 

dan benar khusus tenaga kesehatan.  
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ANALISIS PENERAPAN PROTOKOL VENTILASI-DURASI-JARAK (VDJ) 

PADA TENAGA KESEHATAN DENGAN PENDEKATAN BEHAVIOUR 

MODEL SEBAGAI UPAYA MENGATASI TANTANGAN RUMAH SAKIT  

DI ERA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Esi Daktari Nanda 

 

Latar Belakang 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi 

sebelumnya pada manusia. 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.
1
 

Pada tanggal 31 Desember 2019, World Health Organization (WHO) China 

Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota 

Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi 

kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO 

menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang 

Meresahkan Dunia (KKMMD)/ Public Health Emergency of International Concern 

(PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai 

pandemi.
1
 

Berdasarkan data dari WHO COVID tanggal 24 November 2020 sebanyak 220 

negara sudah terkonfirmasi COVID. Kasus terkonfirmasi sebanyak 58.900.547 dengan 

kematian sebanyak 1.393.305. Kasus terbanyak masih tetap berasal dari Negara 

Amerika dengan kasus 25.015.372 jiwa, disusul dengan Eropa sebanyak 17.246.589. 

Negara Eastern Mediterranean berada di posisi ketiga sebanyak 3.864.060 jiwa, 

dilanjutkan dengan negara Afrika sebanyak 1.457.599 dan pada peringkat kelima 

Pasifik Barat 846.079 kasus.
2
 

CHAPTER 4 
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Menurut salah satu penelitian di Hubei China disebutkan bahwa terdapat lebih 

banyak kematian pada tenaga kesehatan laki-laki di Hubei China dan angka kematian 

yang terjadi pada tenaga kesehatan di Hubei selama pandemi COVID-19 di Cina 

semakin tinggi akibat infeksi COVID-19.
3
 Adanya pandemi COVID-19 ini juga 

memperjelas bahwa betapa keselamatan pasien bergantung pada keselamatan petugas 

kesehatan. Pada tanggal 17 September, dimana kita memperingati Hari Keselamatan 

Pasien Sedunia 2020, penting untuk ditekankan bahwa tidak akan ada keselamatan 

pasien tanpa keselamatan pekerja kesehatan. 
4
 

Belajar dari SARS-CoV dan Middle East respiratory syndrome coronavirus 

(MERS-CoV), maka tampaknya telah terjadi penularan yang tidak efisien pada 

lingkungan masyarakat. Penyakit ini juga telah dikaitkan dengan kejadian penularan 

yang lebih parah di lingkungan kesehatan yang dapat mengakibatkan wabah nosokomial 

yang berat. Keadaan yang crowded (padat) di ruang gawat darurat, ketidakpatuhan 

terhadap tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi, dan kemungkinan kontaminasi 

lingkungan menjadi faktor-faktor yang dianggap terlibat dalam peningkatan keparahan 

penyebaran penyakit pada kasus wabah MERS-CoV. Petugas kesehatan memainkan 

peran penting tidak hanya dalam manajemen klinis pasien tetapi juga dalam memastikan 

bahwa tindakan pencegahan dan pengendalian infeksi yang memadai harus diterapkan 

di fasilitas kesehatan. 
5
 

Sejak WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, banyak negara segera 

menutup wilayahnya untuk mencegah penularan lebih lanjut, contohnya Amerika 

Serikat yang melarang imigran dan non imigran yang memiliki riwayat bepergian ke 

daerah rawan masuk ke negaranya. Negara lainnya seperti Hongkong menutup semua 

pelayanan transportasi publik di daerah perbatasan. Pada bulan Maret 2020, seluruh 

negara di dunia bersepakat untuk menerapkan pembatasan sosial (social distancing). 

Hampir seluruh masyarakat diminta untuk tinggal di dalam rumah untuk mencegah 

penularan lebih lanjut. Respon lain yang ditunjukkan oleh dunia adalah perkembangan 

penelitian mengenai SARS-CoV-2 dan COVID-19. Uni Eropa menggelontorkan 10 juta 

Euro untuk membiayai penelitian manajemen klinis pada pasien COVID-19. Beberapa 

perusahaan Amerika Serikat melakukan penelitian tentang vaksin dan menghasilkan alat 

uji diagnosis COVID-19. 
6
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Berbagai upaya kebijakan dunia dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang 

kasusnya terus meningkat tajam yaitu dengan lockdown, menjaga jarak, mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir serta penggunaan masker. Sebuah literature review 

menyebutkan bahwa diharapkan dengan adanya masyarakat yang berperilaku sehat 

maka akan memperkecil perilaku berisiko COVID-19
.
 Caranya adalah dengan 

mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 

menggunakan masker dan menjaga jarak, menghindari faktor risiko yang dapat diubah 

dengan berperilaku sehat.
7 

Indonesia menurut data WHO memiliki kasus terkonfirmasi 

per 24 November 2020 sebanyak 502.110 kasus dengan kematian sebanyak 16.002 

kasus.
2
 Menurut data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi 

Nasional menyatakan bahwa per 23 November 2020 sebanyak 506.302 kasus positif, 

kasus aktif sebanyak 64.878 (12,8% dari kasus terkonfirmasi), sembuh 425.313, dan 

meninggal sebanyak 16.111 orang.
8
 

Kasus terbanyak di Indonesia masih berasal dari ibukota DKI Jakarta. Persebaran 

kasus di DKI Jakarta adalah sebanyak 127.164 kasus positif (25.1% dari jumlah 

terkonfirmasi nasional), 111.270 jumlah kasus sembuh (87.5% dari jumlah 

terkonfirmasi provinsi), 2.536 jumlah kasus meninggal (2.0% dari jumlah terkonfirmasi 

provinsi). Di Aceh sendiri dilaporkan sebanyak 8.124 jumlah kasus positif (1.6% dari 

jumlah terkonfirmasi nasional), 6.391 jumlah kasus sembuh (78.7% dari jumlah 

terkonfirmasi Provinsi), 305 jumlah kasus meninggal (3.8% dari jumlah terkonfirmasi 

provinsi) per tanggal 23 November 2020.
8
 

Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 1 Juni 2020 

bahwa dari 14,2% kasus positif , maka 2,2% nya adalah tenaga kesehatan (nakes).
9
 Data 

yang dihimpun oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan (PPSDMK) menunjukkan bahwa hingga 11 September 2020, sebanyak 105 

tenaga kesehatan meninggal dalam penanganan COVID-19.
10

 

Tingkat kematian di Indonesia mencapai 8.9% pada akhir Maret 2020 sehingga 

berdampak buruk bagi seluruh komponen bangsa. Ketidaksiapan layanan kesehatan dan 

langkah besar yang diambil oleh pemerintah mungkin dapat diubah untuk memberantas 

infeksi ini. Dianjurkan bagi Indonesia untuk memperketat himbauan untuk diam di 

rumah, menurunkan penyebaran penyakit dengan karantina wilayah dalam skala besar, 
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meningkatkan pelayanan kesehatan, serta meningkatkan ketersediaan alat pelindung diri 

(APD). Penting bagi negara untuk menurunkan epidemic peak agar tidak membuat 

negara kewalahan dengan cara mengkarantina individu dengan riwayat kontak dengan 

kasus COVID-19. Karantina wilayah/ lockdown juga dapat meningkatkan doubling time 

epidemi secara signifikan. Kebutuhan pelayanan kesehatan akan mengalami 

peningkatan seiring dengan melonjaknya jumlah kasus. Hal ini menggaris-bawahi 

pentingnya melindungi tenaga kesehatan dari risiko infeksi. Penelitian ilmiah di 

Indonesia juga krusial untuk memberikan anjuran yang berhubungan dengan kasus 

COVID-19.
11

 

Indonesia telah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial dengan mewajibkan 

hampir seluruh sektor pembangunan dilaksanakan dari rumah. Beberapa langkah 

pencegahan penularan COVID-19 lainnya, diantaranya yaitu: menyiapkan norma, 

standar, prosedur, kriteria, kebijakan, dan strategi; menyiapkan sumber daya manusia, 

sarana-prasarana, logistik, dan pembiayaan; deteksi dini di bandara, pelabuhan, dan 

pintu masuk negara lainnya untuk memastikan tidak ada transmisi; surveilans rutin dan 

surveilans berbasis kejadian; dan penyelidikan epidemiologi.
6
 

Kementerian Kesehatan telah menyusun sejumlah kebijakan strategis diantaranya 

pembatasan jam kerja, mencukupi keperluan APD, meningkatkan mutu dalam 

pencegahan dan pengendalian infeksi, meningkatkan skrining, penguatan protokol 

kesehatan di segala lini, dukungan psikologis pada nakes, peningkatan daya tahan 

tubuh, serta pemberian kompensasi/ santunan bagi tenaga kesehatan. Kebijakan tersebut 

diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh tenaga kesehatan dari 

pusat hingga daerah sebagai bentuk komitmen bersama untuk menempatkan 

keselamatan tenaga kesehatan sebagai prioritas yang berjalan seiring dengan 

keselamatan pasien. Tenaga kesehatan yang sehat diharapkan mampu memberikan 

pelayanan yang optimal kepada pasien.
10

 

Seiring dengan digaungkannya Era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) menjadikan 

kita perlu mulai melakukan interaksi sosial di luar rumah, maka ada satu protokol yang 

dianjurkan dan selalu diulang-ulang agar masyarakat menerapkannya selain protokol 

3M (Mencuci Tangan, Memakai Masker dan Menjaga Jarak), protokol tersebut adalah 

protokol VDJ atau Ventilasi – Durasi - Jarak. Protokol-protokol kesehatan ini 

diharapkan dapat mencegah bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia. 
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Meskipun protokol ini sudah disosialisasikan secara berulang-ulang, akan tetapi 

implementasinya di lapangan belumlah sesuai dengan harapan. Tuntutan ekonomi 

memaksa proses jual beli tetap terlaksana dan seiring dengan makin lamanya COVID-

19 mendiami negeri ini, maka semakin terbiasalah semua kita dengan COVID-19. Salah 

satu efek yang tidak diinginkan adalah kita menjadi longgar dalam penerapan protokol 

kesehatan yang disarankan, salah satunya terhadap protokol VDJ. Pemahaman dan 

kesadaran masyarakat terhadap pencegahan COVID-19 masih rendah. Selain itu tingkat 

kepatuhan masyarakat untuk melakukan social distance juga masih terlihat rendah, 

karena masih terlihat warga beraktivitas keluar rumah untuk tujuan rekreasi, duduk 

bergerombol, berkumpul tanpa menggunakan masker ataupun menjaga jarak, sehingga 

kemungkinan penyebaran masih menjadi tugas besar.
12

 

Hampir semua elemen masyarakat mengalami distorasi dalam bidang kedisiplinan 

terhadap protokol kesehatan ini. Tenaga kesehatan merupakan bagian dari elemen 

masyarakat. Rendahnya kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga terjadi pada 

kalangan tenaga kesehatan bahkan pada mereka yang bekerja langsung dalam 

lingkungan risiko tinggi dan melihat langsung efek dari COVID itu sendiri. Banyak 

tenaga kesehatan yang selepas dinas di ruang COVID masih berkumpul di tempat 

makan, dengan alasan sudah memakai masker, padahal saat makan atau minum masker 

juga pasti dilepas walaupun sesaat. Belum lagi adanya anggapan bahwa mereka sudah 

sama-sama memiliki imunitas akibat sering sekali terpapar dengan COVID. Kesehatan 

dan keselamatan tenaga kesehatan berdasarkan latar belakang di atas di atas padahal 

menjadi salah satu tolak ukur keselamatan rumah sakit dan khususnya keselamatan 

pasien. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka saya akan menuliskan refleksi diri 

tentang rendahnya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penerapan protokol VDJ 

ditinjau dari faktor-faktor yang mendasari terjadinya perilaku tersebut dengan mengacu 

kepada teori BJ Fogg Behaviour Model. 
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Problem Tree 

Gambar 24. Problem Tree 

 

 

Penjelasan Problem Tree 

Protokol VDJ merupakan bagian yang lebih detail dari protokol 3M (memakai 

masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) untuk menjelaskan tentang protokol social 

distancing yang benar. Ventilasi mengharuskan kita menjauhi ruangan dengan ventilasi 

yang buruk dan menyarankan agar sirkulasi udara dalam suatu ruangan harus 

diperhatikan untuk mengurangi risiko penularan. Durasi mengharuskan bahwa saat 

berbicara langsung dengan orang lain sebisa mungkin tidak melebihi jangka waktu 

selama 15 menit dan harus selalu menggunakan masker. Untuk jarak diberikan batasan 

jarak fisik sosial minimal 1,5 meter (batasan dari WHO dan Centers for Disease 

Control/ CDC adalah 6 kaki atau 2 meter) dengan orang lain saat berinteraksi maupun 

beraktivitas selain juga harus  memperhatikan dua protokol sebelumnya yaitu ventilasi 

dan durasi.
13 
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Teori-teori yang dianggap mampu menjelaskan perilaku seseorang, difokuskan 

pada dua kemungkinan (1) perilaku diperoleh dari keturunan dalam bentuk instink-

instink biologis - lalu dikenal dengan penjelasan ”nature” - dan (2) perilaku bukan 

diturunkan melainkan diperoleh dari hasil pengalaman selama kehidupan mereka - 

dikenal dengan penjelasan ”nurture”. Penjelasan ”nature” dirumuskan oleh ilmuwan 

Inggris Charles Darwin pada abad kesembilan belas dimana dalam teorinya 

dikemukakan bahwa semua perilaku manusia merupakan serangkaian instink yang 

diperlukan agar bisa bertahan hidup. Mc Dougal sebagai seorang psikolog cenderung 

percaya bahwa seluruh perilaku sosial manusia didasarkan pada pandangan ini 

(instinktif). Namun banyak analis sosial yang tidak percaya bahwa instink merupakan 

sumber perilaku sosial. Misalnya William James, seorang psikolog percaya bahwa 

walau instink merupakan hal yang mempengaruhi perilaku sosial, namun penjelasan 

utama cenderung ke arah kebiasaan - yaitu pola perilaku yang diperoleh melalui 

pengulangan sepanjang kehidupan seseorang. Hal ini memunculkan ”nurture 

explanation”. Tokoh lain yang juga seorang psikolog sosial, John Dewey mengatakan 

bahwa perilaku kita tidak sekedar muncul berdasarkan pengalaman masa lampau, tetapi 

juga secara terus menerus berubah atau diubah oleh lingkungan ”situasi kita” – 

termasuk tentunya orang lain.
14

 

Menurut BJ Fogg Behaviour Model (FBM). Fogg menyatakan bahwa perilaku 

manusia dipengaruhi oleh Motivation, Ability, Triggers. Dalam model ini (FBM), 

perilaku adalah produk dari tiga faktor: motivasi, kemampuan, dan pemicu yang 

masing-masing memiliki subkomponen. FBM menegaskan bahwa bagi seseorang untuk 

melakukan target perilaku, dia harus (1) cukup termotivasi, (2) memiliki kemampuan 

untuk melakukan perilaku tersebut, dan (3) terpicu melakukan perilakunya. Ketiga 

faktor ini harus terjadi secara bersamaan saat, kalau tidak perilaku tidak akan terjadi. 

FBM berguna dalam analisis dan desain teknologi persuasif. FBM juga membantu tim 

bekerja sama secara efisien karena model ini memberi orang cara berpikir bersama 

tentang perubahan perilaku.
15
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Berdasarkan model perilaku dari BJ.Fogg ini maka dapat diuraikan bahwa ada 

tiga faktor utama yang dapat mempengaruhi kondisi kepatuhan tenaga kesehatan untuk 

menerapkan protokol kesehatan VDJ yang lebih difokuskan kepada usaha menjaga 

jarak (social distancing). Faktor-faktor tersebut meliputi rendahnya motivasi dari diri 

sendiri, rendahnya kemampuan menjaga jarak, dan kurangnya pemicu. Berikut ini 

merupakan pembahasan faktor-faktor tersebut. 

 

Rendahnya Motivasi Diri Sendiri 

Rendahnya motivasi dari dalam diri tenaga kesehatan bisa disebabkan oleh 

beberapa faktor yang meliputi rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang 

COVID-19, burn out dan kepasrahan yang salah pada tenaga kesehatan itu sendiri. 

a. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang COVID-19 

WHO menyatakan bahwa pemahaman petugas kesehatan tentang infeksi COVID-

19 dan pengetahuan tentang faktor risiko yang mendasarinya penting dilakukan untuk 

mencegah efek yang tidak diinginkan bukan hanya untuk menentukan karakterisasi pola 

penularan virus dan faktor risiko infeksi, tetapi juga untuk mencegah penularan di masa 

mendatang pada petugas kesehatan dan pasien lain. Manfaat lain yang diperoleh yaitu 

untuk menginformasikan dan memperbarui pencegahan infeksi. dan langkah-langkah 

pengendalian di fasilitas perawatan kesehatan dan tingkat nasional, dan untuk 

mengurangi penularan sekunder COVID-19 dalam layanan kesehatan.
5
 

Kleczkowsk et all. menyatakan bahwa berdasarkan permodelan yang mereka 

lakukan maka dapat disimpulkan bahwa menjaga jarak diharapkan dapat mengurangi 

tingkat serangan puncak. Pengetahuan yang cukup tentang keparahan infeksi akan 

sangat membantu penerapan social distancing.
17

 Penelitian dari Bhagavathula et all 

tentang pengetahuan dan persepsi tenaga medis tentang COVID-19 menyebutkan bahwa 

sebagian besar tenaga kesehatan memiliki pengetahuan yang kurang tentang penularan 

COVID-19 (n = 276, 61.0%), pengetahuan yang kurang tentang onset gejala (n = 288, 

63.6%) dan menunjukkan persepsi positif tentang COVID-19. Faktor-faktor seperti usia 

dan profesi dikaitkan  dengan  pengetahuan  yang  tidak  memadai  dan  persepsi  yang  

buruk  tentang COVID-19. 
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Penelitian ini juga menyebutkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan 

menggunakan media sosial untuk memperoleh informasi (61%).
18,19

 Informasi yang 

didapatkan dari media sosial dapat saja tidak sesuai dan benar, padahal informasi yang 

benar sangat penting untuk mengarahkan pemahaman yang benar tentang COVID-19 

sehingga meningkatkan pengetahuan serta pada akhirnya mempengaruhi perilaku dari 

tenaga kesehatan itu sendiri dalam menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. 

Dari penelitian Saputra dan Putra di Riau menyimpulkan bahwa, sebelum 

diberikan pendidikan kesehatan, lebih dari separuh (60%) tingkat pengetahuan tenaga 

kesehatan tergolong rendah tentang penularan COVID19 dimana sesudah diberikan 

pendidikan kesehatan, sebagian besar (90%) tingkat pengetahuan tenaga kesehatan 

tergolong tinggi tentang penularan Covid-19. 
20

 

b. Burn out 

Selama wabah COVID-19, tenaga medis di China memiliki masalah psikososial 

dan faktor risiko mengalami gangguan mental dan psikososial. Mereka membutuhkan 

perhatian dan program pemulihan.
21

 Tenaga kesehatan di berbagai bidang, posisi, dan 

risiko paparan melaporkan kecemasan, depresi, kesusahan, dan masalah tidur selama 

pandemi COVID-19. Penyebabnya berbeda-beda, tetapi bagi mereka yang berada di 

garis depan khususnya, kurangnya kesempatan untuk istirahat dan tidur yang cukup 

kemungkinan besar terkait dengan beban kerja yang sangat tinggi, dan kurangnya alat 

pelindung diri atau pelatihan dapat memperburuk dampak kesehatan mental. Seiring 

waktu, maka bisa jadi lebih banyak tenaga kesehatan yang mungkin mengalami 

gangguan kesehatan mental dan keluhan somatik. 
22

 

Menurut Rejo dkk. tenaga kesehatan mengalami tekanan psikologis selama 

pandemi COVID-19 dan banyak studi melaporkan adanya gangguan depresi. Hal ini 

disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal, eksternal dan lingkungan kerja. Tenaga 

kesehatan memerlukan upaya dan kebijakan dalam memfasilitasi pengelolaan kesehatan 

psikologis selama pandemi COVID-19.
23

 Burn out merupakan faktor yang dapat 

menimbulkan gangguan mental sehingga mempengaruhi motivasi tenaga kesehatan 

untuk menerapkan protokol distancing. 
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c. Kepasrahan yang salah tentang COVID-19 

Ini merupakan efek lanjutan dari burn out dan stres yang ditimbulkan oleh beban 

kerja, pandemi yang tidak kunjung selesai dan persepsi yang kurang benar dari 

kepercayaan yang dianut oleh tenaga kesehatan itu sendiri. Perilaku manusia adalah 

sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat istiadat, 

kebiasaan, kepercayaan, pendidikan sosial, ekonomi, emosi, nilai, etika, kekuasaan, 

persuasi, dan atau genetika. Semua itu saling berkesinambungan dan saling 

mempengaruhi, termasuk dalam bidang kesehatan itu sendiri. Sehat dapat dipengaruhi 

oleh perilaku seseorang. Perilaku yang sehat sangat mempengaruhi kualitas dan taraf 

hidup seseorang agar dapat menjadi lebih baik dan sejahtera. Perilaku juga merupakan 

faktor kedua yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidak 

sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat sangat tergantung 

pada perilaku manusia itu sendiri. 
24

 

Secara keseluruhan, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Master et all. di 

Amerika Serikat ditemukan bahwa persepsi risiko infeksi COVID-19 dalam jangka 

pendek cukup tinggi yaitu adalah sebesar 32% — dan mayoritas responden yang 

disurvei mematuhi rekomendasi jarak sosial, tanpa memandang usia, ras/ etnis, dan 

afiliasi politik. Namun, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa perbedaan 

generasi dalam tanggapan perilaku terhadap wabah COVID-19 di Amerika Serikat, 

dimana orang dewasa yang lebih tua lebih cenderung menjauhkan diri secara sosial, dan 

mereka memiliki persepsi risiko infeksi yang lebih rendah.
25

 

 

Rendahnya Kemampuan Menjaga Jarak 

Rendahnya kemampuan menjaga jarak bisa diakibatkan oleh dua hal yaitu tenaga 

kesehatan merasa kesulitan melatih diri sendiri agar disiplin menjaga jarak dan standar 

distancing apakah masih terlalu sulit untuk dicapai. Menjaga jarak atau sering juga 

disebut social distancing atau “physical distancing,” dapat diartikan sebagai menjaga 

batas aman berinteraksi dengan orang lain atau dengan mereka yang berasal dari luar 

lingkungan rumah kita. Batasan jarak yang dianjurkan adalah sejauh 6 kaki atau sejauh 

2 meter baik di dalam maupun di luar ruangan. Social distancing harus diterapkan 

bersama-sama dengan tindakan protokol kesehatan lainnya untuk mencegah penyebaran 
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COVID-19, seperti memakai masker, tidak menyentuh wajah dengan tangan, sering 

mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik.
13

 Kesulitan melatih diri 

agar disiplin terkait dengan faktor pertama tadi yaitu rendahnya motivasi dari diri 

sendiri. Bila faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi diri dapat diperbaiki 

diharapkan agar kedisiplinan diri bisa membaik. 

 

Kurangnya Pemicu atau Trigger 

Pemicu biasanya berasal dari luar diri tenaga kesehatan yang bersangkutan. Bila 

tenaga kesehatan mulai lupa atau lalai dalam menerapkan protokol kesehatan menjaga 

jarak, maka elemen lingkungan sekitar inilah yang menjadi pengendali 

ketidakdisiplinan perilaku tersebut. Istilah social distancing sebenarnya sudah secara 

jelas mengarahkan agar ada fungsi sosial yang mengarahkan pengawasan penerapan 

protokol kesehatan ini. Kondisi kurangnya pengawasan dari pemerintah maupun atasan 

tempat tenaga kesehatan bekerja akan menjadikan kelonggaran dalam penerapan 

protokol kesehatan seperti menjaga jarak. 

Kurang tersedianya Alat Pelindung Diri (APD) di zona hijau maupun kuning 

tempat tenaga kesehatan bekerja menjadikan tenaga kesehatan akan bersikap apatis 

karena mereka merasa tidak dilindungi sehingga mereka akan mengambil sikap sendiri 

untuk acuh tak acuh dalam mematuhi protokol kesehatan dengan mengandalkan kepada 

kondisi daya tahan tubuh yang mereka miliki. Rumah sakit merasa berkewajiban 

memenuhi APD lengkap bagi tenaga kesehatan di zona merah, padahal kemungkinan 

untuk terpaparnya tenaga kesehatan di zona hijau/ kuning dengan COVID-19 memiliki 

risiko yang sama bila skrining pasien luring baik dan kondisi tenaga kesehatan juga 

kurang patuh menjalankan protokol kesehatan secara optimal, dimana mereka bisa saja 

menjadi agen yang menularkan COVID-19 di tempat kerja. Penyediaan alat pelindung 

diri yang sesuai dan jadwal rotasi kerja untuk memungkinkan istirahat yang cukup 

dalam menghadapi bencana jangka panjang seperti pandemi COVID-19 tampaknya 

sangat penting.
22

 Lingkungan dan infrastruktur dapat membatasi kemampuan staf untuk 

menjalankan fungsi keselamatan yang diperlukan. Tantangan lingkungan seputar 

pengendalian pencegahan infeksi (IPC) di rumah sakit dengan kondisi paparan patogen 

pernafasan dan darah yang cukup signifikan, telah menjadi salah satu ancaman terbesar 

terhadap keselamatan pekerja kesehatan, terutama di negara-negara berpenghasilan 

rendah dan menengah.
4
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Kurang konsistennya aturan distancing dari pemerintah dan sedikitnya badan 

usaha yang menerapkan distancing juga menjadikan tenaga kesehatan menjadi kurang 

bersemangat menjalankan distancing. Mereka yang telah dihadapkan pada stres akibat 

beban kerja dan pasien yang mereka hadapi bila tidak didukung oleh lingkungan yang 

kuat maka akan menjadikan tenaga kesehatan menjadi lalai dan tidak disiplin dalam 

menjalankan protokol kesehatan. Masih belum adanya penerapan sanksi yang tegas bagi 

pelanggar protokol kesehatan seperti social distancing juga menjadikan tenaga 

kesehatan logger dalam menjalankan protokol tersebut. Kleczkowsk et all. menyarankan 

agar pemerintah tidak boleh semata-mata berharap masyarakat patuh secara otomatis 

untuk menerapkan protokol kesehatan ini, diperlukan dukungan dari berbagai pihak 

seperti penutupan sekolah maupun larangan menyelengarakan keramaian.
17

 

Rendahnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam menerapkan perilaku VDJ akan 

mengakibatkan risiko tenaga kesehatan terpapar COVID menjadi lebih tinggi, karena 

mereka tidak hanya berhadapan langsung dengan risiko saat merawat pasien di rumah 

sakit tetapi juga akan berkemungkinan mendapat penularan saat berada di luar rumah 

sakit dengan kondisi tidak menerapkan protokol kesehatan VDJ. Banyak tenaga 

kesehatan gugur dalam menjalankan tugasnya karena faktor paparan virus, tekanan 

kerja yang terlalu berat, tidak adekuatnya penggunaan APD, hingga kelelahan menjadi 

pemicu utama krisis kesehatan di lingkungan tenaga kesehatan.
10

 Krisis kesehatan dapat 

menimbulkan efek  yang tidak diinginkan pada industri perumahsakitan berupa 

gangguan pelayanan kesehatan dan stabilitas keuangan rumah sakit.
26

 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Adapun potensi solusi yang dapat diambil untuk mengatasi rendahnya kepatuhan 

tenaga kesehatan dalam menerapkan protokol VDJ (distancing) yang saya sarankan 

berdasarkan problem tree tersebut adalah: 

1. Pimpinan rumah sakit (RS) harus menyamakan persepsi hingga ke level staf yang 

dipimpin tentang pembagian zona dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) 

sesuai standar yang ditentukan oleh Komite Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi (PPI) dengan menerima masukan dari staf yang langsung berhadapan 

dengan pasien di lapangan nyata, sehingga staf merasa dilibatkan dan didengar 

aspirasinya. Saputra dan Putra dalam penelitiannya menyarankan agar pimpinan 
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selalu memotivasi pegawainya dalam menjalankan protokol kesehatan dan segera 

membuat standar prosedur opersional (SPO) perubahan pelayanan di masa 

pandemi COVID-19. 
20

 

2. Perlu adanya apresiasi nyata dan pengayoman dari atasan terhadap staf sehingga 

staf merasa nyaman. 

3. Perlunya diadakan pembaharuan pengetahuan (update ilmu) terbaru dan berkala 

tentang COVID-19 di kalangan rumah sakit. Bhagavathula et all menyatakan 

bahwa seiring dengan ancaman COVID-19 maka sudah sepatutnya para tenaga 

kesehatan meningkatkan pengetahuan dan persepsi yang benar tentang COVID-

19.
18,19

 Hal yang sama juga disarankan oleh Saputa dan Putra yang juga 

menyarankan agar tenaga kesehatan untuk selalu meningkatkan kelimuan dan 

pengetahuannya tentang berbagai macam penyakit, khususnya COVID-19.
20

 

Dalam webinar series 34 yang diselenggarakan oleh Jurusan Magister 

Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia menyarankan 

agar melakukan sosialisasi dan edukasi tenaga kesehatan secara berkala, 

memberikan pelatihan termasuk physical aid first, menyediakan informasi yang 

benar, melakukan updating informasi tentang covid-19 berdasarkan pedoman 

WHO dan Kementerian Kesehatan, mengikuti semua pelatihan yang dibutuhkan 

dalam peningkatan pengetahuan, mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) 

yang sudah ada dan harus terus berupaya mencari informasi baru secara berkala.
27

 

4. Perlu ditingkatkannya usaha promosi kesehatan di kalangan tenaga kesehatan, 

mengingat sebenarnya level pencegahan penyakit adalah pada perubahan perilaku 

perseorangan, siapapun itu baik tenaga kesehatan maupun masyarakat umum. 

5. Perlu adanya konsep hiburan sesuai standar rumah sakit sehingga tenaga 

kesehatan dapat berkurang stresnya, hiburan ini bisa berupa senam bersama di 

lapangan terbuka atau lomba dengan memanfaatkan kreativitas di media sosial 

untuk edukasi COVID sehingga memancing kreativitas staf. 

6. Perlu adanya desain ruang kerja yang lebih nyaman dan menenangkan untuk staf 

yang bekerja di ruang COVID, yang dilengkapi dengan media edukasi yang 

cukup. 

7. Perlu adanya monitoring secara aktif dan berkala terhadap tenaga kesehatan 

mengenai kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan sederhana. 
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8. Perlu adanya pemberian reward dan punishment bagi tenaga kesehatan yang 

menjalankan atau melanggar konsekuensi tersebut bila dijumpai langsung. 

Punishment yang diterapkan diharapkan dalam bentuk yang membangun, seperti 

diarahkan untuk membuat laporan pasien COVID atau tulisan tentang COVID 

atau mengkonsep banner promosi protokol kesehatan. Sebuah penelitian di 

Mamuju menunjukkan bahwa tindakan petugas dalam menerapkan protokol 

kesehatan saat berangkat kerja yang tinggi mulai dari menggunakan masker, 

membawa hand sanitizer, membawa masker cadangan, tetap di rumah jika ada 

keluhan batuk pilek dan demam, jaga jarak saat gunakan kendaraan umum, 

berkendara gunakan helm sendiri, selalu gunakan hand sanitizer saat setelah 

memegang uang. Sedangkan tindakan yang rendah yaitu membayar secara non 

tunai saat menggunakan kendaraan umum. Kesimpulan dalam penelitian ini 

bahwa secara umum tindakan petugas kesehatan dalam menerapkan protokol 

kesehatan saat berangkat kerja sudah tinggi. Bagi tenaga kesehatan dengan 

perilaku kesehatan seperti ini patut diberikan penghargaan yang sesuai untuk 

memicu tenaga kesehatan yang lain agar berperilaku sama. 

9. Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan unit bisnis (usaha) untuk 

memikirkan konsep usaha yang sesuai dengan protokol VDJ. 

10. Perlu adanya aturan yang tegas dari pemerintah yang mudah dipahami oleh 

seluruh masyarakat. Kerjasama dan dukungan dari semua elemen lain seperti 

tokoh masyarakat dan pengambil kebijakan lainnya akan sangat membantu 

mengontrol tenaga kesehatan tetap patuh menerapkan protokol VDJ. Chersich et 

all dalam penelitiannya di Afrika mengenai perlindungan tenaga kesehatan di 

garda terdepan menyarankan agar politisi dan tokoh masyarakat lainnya untuk 

mengunjungi tenaga kesehatan, mengakui komitmen dan pengorbanan mereka, 

dan mengatasi persepsi negatif terhadap tenaga kesehatan.
28

 

11. Perlunya peningkatan kepatuhan di level masyarakat awam mengingat tenaga 

kesehatan merupakan bagian dari masyarakat juga, sehingga bila perilaku 

kepatuhan di level masyarakat berubah, diharapkan di level tenaga kesehatan juga 

ikut berubah. 

12. Perlunya dikembangkan konsep wisata alam terbuka yang mampu 

mengkombinasikan protokol VDJ sebagai alternatif hiburan dan liburan bagi 

tenaga kesehatan. 
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Tabel 23. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Root Causes Solusi Stakeholders 

1 Rendahnya 

Motivasi Diri 

Sendiri 

Perlu ditingkatkannya usaha promosi 

kesehatan di kalangan tenaga 

kesehatan 

 Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

menajerial terutama 

bidang Pelayanan 

Medis dan 

Keperawatan 

 PPI 

 

2 Rendahnya 

pemahaman dan 

pengetahuan 

tentang COVID 

19 

 

Perlunya diadakan pembaharuan 

pengetahuan (update ilmu) terbaru dan 

berkala tentang COVID-19 di 

kalangan rumah sakit. 

 Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial terutama 

bidang Pelayanan 

Medis dan 

Keperawatan 

 PPI 

 Satgas COVID-19 
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3 Burn out 1. Perlu adanya konsep hiburan 

sesuai standar rumah sakit 

sehingga tenaga kesehatan 

dapat berkurang stresnya, 

hiburan ini bisa berupa senam 

bersama di lapangan terbuka 

atau lomba dengan 

memanfaatkan kreativitas di 

media sosial untuk edukasi 

COVID sehingga memancing 

kreativitas staf. 

2. Perlu adanya desain ruang 

kerja yang lebih nyaman dan 

menenangkan untuk staf yang 

bekerja di ruang COVID, yang 

dilengkapi dengan media 

edukasi yang cukup. 

3. Perlunya dikembangkan 

konsep wisata alam terbuka 

yang mampu 

mengkombinasikan protokol 

VDJ sebagai alternatif hiburan 

dan liburan bagi tenaga 

kesehatan 

 Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial terutama 

bidang Pelayanan 

Medis dan 

Keperawatan 

 Pelaku usaha 

wisata 

 

4 Kepasrahan 

yang salah 

tentang COVID 

19 

Kerjasama antara pemerintah, tokoh 

masyarakat, ulama untuk memberikan 

pemahaman yang tepat tentang 

kepasarahan yang benar di masa 

pandemi 

 

• Pemerintah Pusat 

• Kemenkes 

• Pemerintah Daerah 

•Dinkes Kota/ 

Kabupaten 
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• Organisasi Profesi 

• Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial 

• Tokoh masyarakat 

5 Rendahnya 

Kemampuan 

Menjaga Jarak 

1. Perlu adanya monitoring secara 

aktif dan berkala terhadap 

tenaga kesehatan mengenai 

kepatuhan mereka terhadap 

protokol kesehatan sederhana. 

2. Penyamaan persepsi tentang 

protokol distancing 

•  Pemerintah Pusat 

•  Kemenkes 

•  Pemerintah Daerah 

• Dinkes Kota/ 

Kabupaten 

•  Organisasi Profesi 

• Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial 

6 Kurangnya 

Pemicu atau 

Trigger 

1.Perlu adanya apresiasi 

nyata dan pengayoman dari atasan 

terhadap staf sehingga staf merasa 

nyaman. 

2. Pimpinan rumah sakit (RS) harus 

menyamakan persepsi hingga ke level 

staf yang dipimpin tentang pembagian 

zona dan pemakaian Alat Pelindung 

Diri (APD) sesuai standar yang 

ditentukan oleh Komite Pencegahan 

dan Pengendalian Infeksi (PPI) 

3. Perlu adanya pemberian reward dan 

punishment bagi tenaga kesehatan 

•  Pemerintah Pusat 

•  Kemenkes 

•  Pemerintah Daerah 

• Dinkes 

Kota/Kabupaten 

• Rumah Sakit, 

Direktur dan staf 

manajerial 

•  Unit Bisnis 
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yang menjalankan atau melanggar 

konsekuensi tersebut bila dijumpai 

langsung 

4. Perlu adanya kerjasama antara 

pemerintah dengan unit bisnis (usaha) 

untuk memikirkan konsep usaha yang 

sesuai dengan protokol VDJ. 

5. Perlu adanya aturan yang tegas dari 

pemerintah yang mudah dipahami oleh 

seluruh masyarakat. 

6. Perlunya peningkatan kepatuhan di 

level masyarakat awam mengingat 

tenaga kesehatan merupakan bagian 

dari masyarakat 

 

 

Kesimpulan 

Protokol Ventilasi Durasi Jarak (VDJ) merupakan bagian yang lebih detail dari 

protokol 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) untuk menjelaskan 

tentang protokol social distancing yang benar. Social distancing membantu membatasi 

kemungkinan tenaga kesehatan berkontak langsung dengan permukaan yang 

terkontaminasi dan orang-orang yang terinfeksi COVID-19. Risiko keparahan penyakit 

mungkin saja berbeda untuk setiap orang akan tetapi siapapun bisa tertular dan 

menyebarkan COVID-19. Setiap orang memiliki peran untuk memperlambat 

penyebaran dan melindungi diri sendiri keluarga, dan komunitasnya. Selain 

mempraktikkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 setiap hari, menjaga jarak 

antara diri sendiri dan orang lain merupakan salah satu cara terbaik untuk menghindari 

terpapar virus ini dan memperlambat penyebarannya di komunitas.
13

 

Perilaku kesehatan sangat mempengaruhi kualitas dan taraf hidup seseorang agar 

dapat menjadi lebih baik dan sejahtera. Perilaku juga merupakan faktor kedua yang 
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mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena sehat atau tidak sehatnya 

lingkungan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat sangat tergantung pada 

perilaku manusia itu sendiri.
24

 Pada masa pandemi ini perilaku kesehatan perlu terus 

diterapkan untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19. 

Fogg menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh Motivation, Ability, 

Triggers. Dalam model ini (FBM), perilaku adalah produk dari tiga faktor: motivasi, 

kemampuan, dan pemicu yang masing-masing memiliki subkomponen. FBM 

menegaskan bahwa bagi seseorang untuk melakukan target perilaku, dia harus (1) 

cukup termotivasi, (2) memiliki kemampuan untuk melakukan perilaku tersebut, dan (3) 

terpicu melakukan perilakunya. 

Rendahnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam menerapkan perilaku distancing 

dalam protokol VDJ dipengaruhi oleh rendahnya motivasi dari diri sendiri, rendahnya 

kemampuan menjaga jarak dan kurangnya pemicu. Rendahnya motivasi dari dalam diri 

tenaga kesehatan bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang meliputi rendahnya 

pemahaman dan pengetahuan tentang COVID-19, burn out dan kepasrahan yang salah 

pada tenaga kesehatan itu sendiri. Rendahnya kemampuan menjaga jarak bisa 

diakibatkan oleh dua hal yaitu tenaga kesehatan merasa kesulitan melatih diri sendiri 

agar disiplin menjaga jarak dan standar distancing apakah masih terlalu sulit untuk 

dicapai. Kurangnya pemicu dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengawasan dari 

pemerintah maupun atasan, kurangnya APD di zona hijau/ kuning, tidak konsistennya 

aturan pemerintah, badan usaha yang menerapkan distancing masih sedikit, dan masih 

belum adanya penerapana sanksi yang tegas untuk pelanggaran protokol kesehatan. 

Keterkaitan dengan elemen lain di luar diri tenaga kesehatan seperti lingkungan 

kerja, masyarakat, pemerintah, dunia usaha menjadikan perlunya kerjasama yang baik 

antar elemen-elemen tersebut agar dapat membantu penerapan protokol VDJ secara 

lebih optimal di kalangan tenaga kesehatan. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Dukungan dari lingkungan kerja untuk mengatasi faktor-faktor yang menjadi 

hambatan yang menimbulkan kemunduran dalam kedisiplinan tenaga kesehatan untuk 

menerapkan protokol VDJ harus diupayakan untuk diminimalisir. Pemantauan dari 
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pimpinan tempat tenaga kesehatan bekerja maupun pemberian reward dan punishment 

yang mendidik akan sangat diperlukan supaya memudahkan pemantauan dalam hal 

penerapan protokol VDJ pada tenaga kesehatan. Pengembangan ilmu pengetahuan 

secara berkelanjutan perlu dilakukan dan difasilitasi dengan proporsional agar 

memudahkan tenaga kesehatan mendapat pemahaman yang benar tentang COVID. 

Penyamaan persepsi tentang protokol distancing sangat diperlukan agar memudahkan 

setiap individu menerapkan distancing secara benar dan sesuai. Kerjasama antara 

pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, dunia usaha maupun elemen pentahelix lainnya 

seperti akademisi dapat membantu tenaga kesehatan meningkatkan kepatuhan untuk 

menerapkan protokol kesehatan VDJ. Peningkatan kepatuhan penerapan VDJ 

diharapkan dapat membantu mencegah penularan COVID-19 dan mengurangi risiko 

yang tidak diinginkan dalam hal pelayanan dan keuangan rumah sakit. Diperlukan 

kajian lebih lanjut terkait hal tersebut. 
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PENINGKATAN KASUS COVID-19 DAN DAMPAK TERHADAP 

PELAYANAN KESEHATAN  

DI RSUD KOTA METRO, LAMPUNG 

Oleh: 

dr. Firdinand, SpA, M.Kes 

 

Latar Belakang  

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh 

jenis Corona Virus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan 

Tiongkok pada  tanggal 31 Desember 2019. Kasus ini kemudian menjalar ke seluruh 

dunia dan menjadi permasalahan global saat ini. Di Indonesia, kasus positif COVID-19 

pertama kali dideteksi pada tanggal 2 maret 2020 ketika 2 (dua) orang terkonfirmasi 

tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah 

menyebar ke 34 Provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai 

Provinsi paling banyak terpapar Virus Corona di Indonesia.
1

  

Per tanggal 25 November 2020, tercatat sebanyak 59.204.902 kasus COVID-19 

dengan 1.397.139 kasus kematian dilaporkan di seluruh dunia. Di Asia Tenggara, Case  

Fatality Rate (CFR) yang dikonfirmasi, sebagaimana dilaporkan oleh Center for 

Strategic  and International Studies (CSIS) adalah 2,3%, dan RR 25,02%. Singapura 

memiliki jumlah  kasus terkonfirmasi tertinggi, tetapi CFR mendekati nol sementara 

Indonesia dinyatakan memiliki nilai CFR tertinggi 8,13%.
2

 Di Indonesia sendiri telah 

tercatat sebanyak 511.836 kasus kumulatif dengan kasus kematian sebanyak 16.225 

jiwa dan kasus baru sebanyak 5.534 kasus.
3 

Di lampung, sendiri, jumlah kasus tercatat 

sebanyak 3.249 Kasus dengan jumlah  kematian sebanyak 158 kasus. Di Kota Metro, 

tercatat sudah 128 orang yang terkonfirmasi positif dan 5 diantaranya meninggal dunia.
4

  

Dari awal terdeteksi kasus COVID-19 hingga hari ini telah terjadi peningkatan  

jumlah pasien yang terkonfirmasi positif. Sebagaimana kita ketahui seorang pasien baru  

dinyatakan positif COVID-19 apabila dari pemeriksaan PCR menunjukkan hasil yang 

positif. Peningkatan kasus COVID-19 ini berdampak terhadap banyak hal, salah satunya 

terhadap sistem pelayanan kesehatan. Sebuah artikel menulis paling tidak akan ada 

empat gelombang yang akan dihadapi sebagai akibat dari peningkatan kasus ini, yaitu 

CHAPTER 4 
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Gelombang kesakitan dan  kematian akibat COVID-19, krisis keuangan rumah sakit, 

peningkatan angka infeksi, stres, dan kelelahan tenaga kesehatan, dan terakhir 

peningkatan angka kesakitan dan kematian  akibat penyakit kronis.  

Untuk itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta para stakeholders 

rumah sakit  harus mulai bersiap dengan respon yang tepat dan cepat untuk menghadapi 

hantaman  gelombang pandemi ini. Strategi harus mulai dirumuskan dan dilaksanakan 

segera, agar sistem pelayanan kesehatan tidak runtuh.
5

  

 

Rumusan Masalah  

Dari Latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut: 1. Apa saja dampak yang terjadi akibat peningkatan kasus COVID-19 di 

Indonesia khususnya di Kota Metro, Lampung terhadap pelayanan kesehatan di 

masyarakat? 2. Apa saja strategi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai satuan 

pelayanan kesehatan agar dapat mengatasi dampak yang terjadi akibat COVID-19? 3. 

Apa saja potensi solusi atau tindakan yang bisa dilakukan untuk menekan laju  

peningkatan kasus COVID-19 di masyarakat agar kasus tidak terus bertambah? 
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Problem Tree  

 

Gambar 25. Problem Tree
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Penjelasan Problem Tree 

Definisi Sehat  

Menurut WHO 1946, sehat didefinisikan sebagai keadaan sejahtera dari aspek 

fisik, mental dan sosial, dan tidak hanya tidak adanya penyakit ataupun kecacatan. 

Universal  Declaration of Human Right UNO/PBB1948 menyatakan setiap orang 

berhak untuk  mendapatkan standar kehidupan yang memadai agar hidup sehat dan 

sejahtera baginya dan bagi keluarganya termasuk dalam hal ini adalah ketersediaan 

makanan, pakaian, tempat  tinggal, pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial yang 

diperlukan dan keamanan pada kondisi tidak berpenghasilan, sakit, cacat, kekurangan 

mata pencaharian dan kondisi  lingkungan di luar kemampuannya.
6

  

Filosofi Kesehatan: Hidup Sebagai Realitas, Kesehatan Sebagai Nilai Universal.  

1. "Kesehatan" adalah kondisi kemudahan fungsi yang dapat dipelihara.  

2. Kesehatan muncul dari kemudahan fungsi yang dapat dipelihara di berbagai  

tingkatan. Kemudahan fungsi yang dapat dipertahankan dalam populasi umum dapat  

diamati pada tingkat sel, diri, dan masyarakat secara bersamaan.  

3. Kesehatan muncul dari sistem yang tujuan utamanya adalah menghasilkan  

kemudahan fungsi yang dapat dipelihara di tingkat masing-masing.  

4. Setiap sistem menggunakan dua fungsi umum — variasi dan presisi — untuk  

menghasilkan kemudahan fungsi yang dapat dipelihara pada suatu tingkat.  

5. Kesehatan dihargai oleh sistem ketika presisi dan variasi menghasilkan kemudahan  

fungsi yang dapat dipelihara. Kesehatan dinilai oleh sistem ketika presisi atau 

variasi  mencegah kemudahan fungsi yang dapat dirawat.  

Sebuah "penyakit" adalah keadaan disfungsi berkepanjangan yang mencegah  

kemudahan. Penyakit kronis muncul dari kontak yang terlalu lama dengan perilaku  

disfungsional seperti merokok, penyalahgunaan alkohol, pola makan yang tidak sehat, 

dan  ketidakaktifan. Dalam hubungannya dengan kasus COVID-19 telah terjadi 

gangguan di setiap level yang menyebabkan kasusnya terus meningkat.
6

  

Corona Viruses (CoV), keluarga virus yang dapat menyebabkan penyakit pada 

hewan  manusia, sebelumnya telah menyebabkan dua wabah besar: SARS (Severe Acute 

Respiratory Syndrome) pada 2003 dan MERS (Middle East Respiratory Syndrome) 

pada 2012. Pada Desember 2019, virus corona baru (SARS-CoV-2, sebelumnya dikenal 

sebagai 2019- nCoV) menyebabkan serangkaian kasus sindrom pernapasan akut pada 
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manusia yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Tiongkok.
2
 Penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus corona baru ini telah diberi nama COVID-19.
7

  

Corona Virus Disease 19 Atau COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat  

menyebabkan terjadinya gangguan pernafasan dan radang paru. Penyakit ini disebabkan 

oleh infeksi Severe Acut Respiratory Sindrome Corona Virus 2 (SARS-COV-2). Gejala 

klinis yang muncul beragam, seperti gejala flu biasa (demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan, nyeri  otot, nyeri kepala) sampai yang komplikasi berat (pneumonia atau 

sepsis). Adapun cara penularannya adalah melalui droplet/ percikan saat batuk, bersin 

atau berbicara, kontak fisik  dengan orang yang terinfeksi (menyentuh atau berjabat 

tangan), menyentuh mulut, hidung  dan mata dengan tangan yang terpapar virus.
7

  

Epidemiologi Virus COVID-19.  

Untuk menganalisis terjadinya suatu penyakit infeksi dapat menggunakan Segitiga  

Epidemiologi. Segitiga ini terdiri dari Agen, Pejamu, dan Lingkungan. Pada kondisi 

normal, ketiga komponen tersebut berada dalam keadaan seimbang. Apabila terjadi 

perubahan pada salah satu (atau lebih) komponen, maka hal itu dapat menaikkan atau 

menurunkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Misalnya, apabila kemampuan Agen 

menginfeksi meningkat, atau kekebalan tubuh Pejamu rendah, atau sanitasi Lingkungan 

buruk, maka risiko terjadinya  penyakit infeksi akan meningkat.
7

  

Adapun yang termasuk faktor agen disini diantaranya vaksin, obat dan 

karakteristik virus. Sedangkan yang termasuk dalam faktor host diantaranya sistem 

imunitas (vitamin, makanan), surveillance status kesehatan, identifikasi faktor risiko, 

kondisi fisiologis, dan yang termasuk dalam faktor lingkungan diantaranya sanitasi 

lingkungan,  kepadatan/ kapasitas penduduk, desain/ layout tempat kerja, dan lain 

lain.
11

  

Pada kasus COVID-19, agen infeksiusnya adalah SARS-CoV-2. Penjamunya 

adalah Manusia. Karakteristik agen (SARS-CoV-2) belum terlalu detail diketahui 

(khususnya terkait kemampuan virus bermutasi, obat anti-virus, & vaksin). 

Karakteristik penjamu (manusia) yang dapat mempengaruhi pajanan, kerentanan, & 

respon terhadap agen (SARS-CoV-2) antara lain adalah: usia (lansia), status fisiologis 

(higienitas yg kurang baik), status imunologis  (penurunan sistem kekebalan tubuh), 

penyakit lain yang sudah ada sebelumnya (DM, hipertensi, penyakit kardiovaskular, 
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pneumonia), dan perilaku manusia (kurang olah raga, merokok, diet tidak sehat). 

Karakteristik Lingkungan (faktor ekstrinsik) yang mempengaruhi keberadaan agen dan 

kerentanan terhadap agen antara lain adalah: lingkungan fisik (sanitasi lingkungan 

buruk), kepadatan penduduk, modus komunikasi (fenomena dalam lingkungan yg 

mempertemukan penjamu dengan agen).
7

  

Berdasarkan Segitiga Epidemiologi, solusi untuk mengendalikan kasus COVID-

19 adalah dengan memodifikasi Agen, Pejamu dan lingkungan. Saat ini teknologi 

kedokteran di Indonesia  untuk memodifikasi Agen Infeksius penyebab COVID-19 

belum cukup baik (khususnya belum ditemukan obat anti-virus SARS-CoV-2 atau 

vaksin SARS-CoV-2), sehingga berdasarkan Segitiga Epidemiologi, solusi terbaik saat 

ini untuk mengendalikan kasus COVID-19 adalah dengan cara  memodifikasi Penjamu 

dan Lingkungan.
7

  

 

Peningkatan Kasus COVID-19 Di Kota Metro 

Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab peningkatan kasus COVID-19, 

khususnya di Kota Metro. Kenaikan kasus dapat terjadi karena beberapa hal, pertama 

memang masyarakat belum disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan hal ini 

diperburuk dengan perilaku masyarakat yang masih sering berkerumun, sehingga 

meningkatkan risiko penularan. Penyebab kedua, seiring dengan berjalannya waktu 

masyarakat makin lengah dan mengabaikan  protokol kesehatan. Penyebab ketiga, 

sebagian besar masyarakat masih takut untuk melakukan tes ketika memiliki gejala 

karena adanya stigma negatif di masyarakat.  

Dari hasil survei yang dilakukan BPS mengenai perilaku masyarakat di masa 

pandemi COVID-19 dari tanggal 7-14 september 2020, didapatkan alasan terbanyak 

masyarakat untuk tidak mematuhi protokol kesehatan adalah tidak ada sanksi yang 

mereka terima jika tidak mematuhi protokol kesehatan sebesar 55%, diikuti tidak ada 

kejadian penderita COVID-19 di sekitar mereka sebesar 39%, selanjutnya pekerjaan 

menjadi sulit jika harus menerapkan protokol  kesehatan sebesar 33%.
12

 

Sesuai dengan Teori Green, bahwa kesehatan seseorang maupun masyarakat  

dipengaruhi oleh faktor prilaku dan faktor di luar prilaku. Adapun faktor perilaku itu 

terdiri  dari tiga faktor, yaitu:
8
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1. Faktor Predisposisi (Predisposing Factors) yang diwujudkan dalam pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai - nilai dan sebagainya.  

Perubahan perilaku masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan yang 

belum maksimal atau sebagian masyarakat yang belum bisa menyesuaikan diri 

dengan era adaptasi  kebiasaan baru menjadi salah satu penyebab yang paling 

mungkin dalam peningkatan kasus COVID-19 di Kota Metro. Masih banyak 

masyarakat yang tidak melakukan prilaku memakai masker, menjaga jarak, dan 

mencuci tangan dalam paktek kehidupan sehari hari.  

Kemudian mobilitas masyarakat di Kota Metro yang cukup tinggi juga bisa 

menjadi faktor penyebab peningkatan kasus COVID-19. Banyaknya masyarakat 

yang bekerja di Kota Metro tapi bertempat tinggal di luar kota ataupun sebaliknya 

masyarakat tinggal di Kota Metro tetapi bekerja di luar Kota Metro menyebabkan 

tingginya arus bolak balik dari dan ke Kota Metro. Hal ini dimungkinkan karena 

letak Kota Metro yang berdekatan dengan daerah lain seperti Lampung Tengah, 

Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung.  

Selanjutnya masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan Perilaku 

Hidup Bersih  dan Sehat (PHBS) agar kondisi tubuh tetap sehat dan stamina terjaga, 

misalnya olahraga teratur, istirahat yang cukup, sering berjemur, tidak mudah 

panik, tetap tenang, makan makanan bergizi, dan minum vitamin. Hal ini 

menyebabkan tubuh sangat mungkin tertular penyakit.  

Terakhir, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa COVID-19 

bukan lah penyakit yang berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian, bahkan ada 

yang beranggapan bahwa COVID-19 tidak ada dan hanya sebuah konspirasi saja. 

Banyak keluarga pasien yang menolak saat anggota keluarganya dinyatakan 

menderita COVID-19, menolak untuk di rawat  di ruang isolasi, dan membawa 

pulang secara paksa anggota keluarganya yang telah dirawat ataupun meninggal 

dunia. 

 

2. Faktor Pendukung (Enabling Factors) yang terwujud dalam lingkungan fisik, 

tersedianya atau tidak tersedianya fasilitas - fasilitas atau sarana dan prasarana. 

Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya penyakit menular (COVID-19), 



 
415 

 

 

menurut  Sistem Kesehatan Masyarakat dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok, 

yaitu faktor lingkungan fisik, faktor sosial dan ekonomi, faktor genetik dan biologis, 

dan faktor ekologi.  

Seperti dijelaskan sebelumnya, secara demografi Kota Metro terletak di 

antara 3 Kabupaten lain, yakni kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan 

Lampung Selatan serta Kota Bandar Lampung. Hal ini menjadikan Kota Metro 

sebagai tempat yang banyak didatangi oleh masyarakat di sekitarnya. Perjalanan 

yang sangat cepat dapat dicapai hanya dengan naik mobil atau motor dalam 

hitungan menit sampai jam saja, Pergerakan masyarakat yang cepat ini sangat 

memungkinkan untuk terjadi penularan kasus COVID-19 dari seseorang ke orang 

lain. Banyaknya fasilitas sekolah yang ada di kota ini dan instansi pemerintahan 

yang ada menjadikan banyak masyarakat di daerah bersekolah atau bekerja disini. 

Seperti diketahui banyak sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA hingga Perguruan 

Tinngi ada di kota ini. Selain itu juga, Kota Metro menjadi tempat kegiatan 

ekonomi yang cukup besar. Tempat berkumpulnya masyarakat yang melakukan 

transaksi jual beli atau berbelanja kebutuhan sehari hari. Hasil produksi petani, 

peternak dan pengrajin, yang merupakan pekerjaan sebagian besar penduduk di 

daerah Lampung akan dibawa ke Kota Metro untuk di jual. Tempat berkumpulnya 

masyarakat ini menjadi salah satu tempat penularan kasus COVID-19 yang banyak 

dilaporkan.  

Pada pasien yang telah terdeteksi positif COVID-19, umumnya akan 

dinyatakan negatif setelah 20 hari. Kasus terpanjang diketahui hanya sampai 37 

hari. Namun, dari laporan terbaru para peneliti di China mengatakan virus ini telah 

bermutasi dan bisa bertahan untuk menginfeksi manusia dalam waktu hampir dua 

bulan. Virus COVID-19 ini telah membentuk hubungan simbiotik dengan pasien. 

Meski gejalanya ringan, ia bisa berpotensi menyebarkan infeksi tersebut dan bisa 

saja menyebabkan wabah yang baru. Kasus OTG (Orang Tanpa Gejala), dimana 

seseorang telah terinfeksi COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala sakit 

banyak ditemukan di masyarakat. Ia tetap beraktivitas seperti biasa, bekerja dan 

bersosialisasi.  Ia berpotensi menularkan penyakitnya ke orang lain, sehingga kasus 

COVID-19 ini terus meningkat di masyarakat.  
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Tingginya kasus COVID-19 di hampir seluruh daerah di Indonesia sejalan 

dengan Indeks Kerentanan Propinsi yang disusun oleh Katadata Insight Center 

(KIC). Indeks yang  dirilis pada 3 April ini mengukur kerentanan daerah terhadap 

penyebaran COVID-19 melalui  tiga indikator risiko. Pertama, risiko terkait dengan 

karakteristik daerah seperti jumlah penduduk, kepadatan, hingga akses terhadap 

hunian yang layak. Kedua, risiko Kesehatan Penduduk seperti jumlah penduduk 

lanjut usia, hingga persentase penduduk yang merokok. Ketiga, risiko terkait 

mobilitas penduduk seperti jumlah penumpang pesawat dan mobilitas pekerja.  

Berdasarkan Indeks Kerentanan Provinsi, Lampung mendapatkan skor 27.4 

atau  menduduki urutan ke 16 dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini menjadikan 

lampung sebagai Provinsi yang tidak terlalu berisiko untuk penyebaran virus 

COVID-19. Provinsi yang paling  berisiko terjadi peningkatan kasus COVID-19 

adalah Jakarta, Banten, dan Jawa Timur yang  mendapatkan Indeks tertinggi. 

Namun sebagai pembanding kerentanan dan kondisi risiko, Katadata Insight Center 

juga memetakan kondisi layanan kesehatan Provinsi dalam menghadapi COVID-

19. Dalam pemetaan ini, parameter yang digunakan yaitu keberadaan fasilitas 

kesehatan dan tenaga kesehatan per penduduk, serta ketersediaan anggaran  

kesehatan yaitu besarnya APBD untuk fungsi kesehatan per kapita. Berdasarkan 

kriteria ini, Lampung mendapatkan peringkat ke 2 paling bawah, hanya mendapat 

skor 15.8 yang artinya Lampung merupakan Provinsi yang tidak didukung oleh 

layanan kesehatan memadai. Berdasarkan kriteria tersebut Lampung menjadi 

Provinsi yang rentan untuk terjadi peningkatan kasus COVID-19.  

Perubahan lingkungan memiliki korelasi yang kuat terhadap munculnya 

berbagai penyakit. Fenomena perubahan iklim turut memicu munculnya penyakit 

baru yang belum pernah ada sebelumnya. Peningkatan deforestasi telah 

menimbulkan dampak pada perubahan iklim global yang mempercepat pola 

persebaran penyakit menular seperti COVID-19.  Deforestasi juga menyebabkan 

hilangnya keanekaragaman hayati sebagai penyeimbang alam. 

Masyarakat dari kalangan yang lemah secara sosial dan ekonomi memiliki  

kemungkinan yang tinggi untuk terkena COVID-19. Masih banyak masyarakat 

yang bekerja di sektor informal tanpa kepastian perlindungan dan pendapatan. 

Kelompok ini tidak mampu melakukan pembatasan jarak karena pekerjaan mereka 
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menuntut adanya kontak langsung dengan pelanggan. Mereka juga tidak memiliki 

tabungan yang cukup untuk berdiam diri di rumah seperti yang dihimbau oleh 

pemerintah. Masih banyaknya kelompok masyarakat ini menjadikan kasus COVID-

19 sulit untuk dicegah penularannya.  

 

3. Faktor Pendorong (Reinforcing Factors) yang terwujud dalam sikap dan perilaku 

petugas yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat.  

Di banyak rumah sakit, tak terkecuali RSUD di Kota Metro, sering didapati 

petugas kekurangan APD (Alat Pelindung Diri), sehingga banyak yang melakukan 

modifikasi APD.  Contoh modifikasi APD ini misalnya mengganti Hazmat dengan 

jas hujan, membuat Faceshield sendiri dari plastik, menggunakan kacamata 

pekerja, dan lain lain. Keterbatasan APD itu juga kadang memaksa petugas untuk 

menggunakan APD yang tidak semestinya, seperti memakai APD level 2 padahal 

semestinya menggunakan Level 3. Banyak petugas akhirya terpaksa membeli APD 

menggunakan dana pribadi untuk menjaga keselamatan diri dalam bekerja. Dari 

kasus keterbatasan APD ini, kita tahu bahwa tidak bisa 100% mencegah penularan 

COVID-19.  

Selain dari sisi APD, petugas kesehatan dapat tertular melalui pasien yang 

tidak menunjukkan gejala klinis COVID-19. Pasien tersebut datang memeriksakan 

dirinya ke rumah sakit atau tempat praktek dengan gejala lain, sementara, dokter 

tidak mengetahui bahwa pasien tersebut ternyata positif COVID-19. Satu lagi hal 

penting lainnya adalah seringkali pasien tidak berlaku jujur atau berbohong kepada 

petugas saat hendak dilakukan skrining ataupun dianamnesa, hal ini menjadikan 

petugas lalai dalam melindungi dirinya dari kemungkinan tertular COVID-19.  

 

Dampak Peningkatan Kasus COVID-19  

Peningkatan kasus jumlah pasien COVID-19 ini tentu sangat berdampak terhadap 

pelayanan RSUD yang ada di Kota Metro. Adanya perubahan perilaku konsumen dalam 

mendapatkan pelayanan kesehatan di fasiltas rumah sakit selama pandemi. Hal ini dapat 

dilihat dari angka kunjungan pasien baik rawat jalan maupun rawat inap yamg turun 

drastis.  Penurunan jumlah kunjungan baik rawat inap maupun rawat jalan ini akan 

berlanjut terhadap berkurangnya pendapatan rumah sakit. Disamping itu pendapatan 
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terasa semakin berat, karena pada saat yang bersamaan pengeluaran rumah sakit justru 

meningkat. Rumah sakit harus melengkapi sarana prasarana dan peralatan untuk 

menghadapi serangan pandemi yang terus meningkat.  

Selama pandemi, tenaga kesehatan bekerja dengan intensitas waktu kerja yang  

panjang dalam lingkungan yang berat. Hal ini rentan terjadi peningkatan angka infeksi, 

stres, dan kelelahan tenaga kesehatan. Banyak potensi trauma yang harus mereka 

hadapi. Seperti kekhawatiran tertular atau menularkan ke keluarga. Ada juga tekanan 

publik agar mereka memberikan pelayanan terbaik, hingga kurangnya pengalaman atau 

peralatan. Pada akhirnya dampak yang terjadi adalah menurunnya kualitas pelayanan 

kesehatan di RSUD.  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Dari dampak yang terjadi akibat peningkatan kasus COVID-19, maka RSUD 

harus segera mengambil tindakan yang diperlukan supaya situasi tidak tambah 

memburuk dan berlangsung terus menerus, untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan 

di RSUD dan tetap bisa menjalankan fungsinya dalam meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat di Kota Metro.  

Berdasarkan uraian sebab masalah di atas perlu dilakukan potensi solusi untuk  

mencegah dan mengontrol frekuensi dampak resiko paparan COVID-19 terhadap SDM,  

pasien dan pengunjung. Terdapat 5 (lima) Hierarchy of Control COVID-19 yaitu 

eliminasi  atau menghilangkan sumber bahaya atau meminimalkan jumlah pasien 

COVID-19 seperti vaksin,  substitusi adalah proses atau tatacara pembersihan 

permukaan lingkungan atau perawatan,  enginering control seperti ruang isolasi 

COVID, IGD COVID, pemisahan jalur COVID dan  non COVID, administrasi kontrol 

seperti 3M, mengubah layout tempat kerja atau penambahan ventilasi, PPE atau 

melindungi SDM dengan APD atau menciptakan lingkungan kerja yang aman.
7

  

Sebagai rumah sakit rujukan COVID-19, RSUD harus menerima pasien COVID-

19. Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis 

dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Namun, 

dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan 

pasien, dan pertimbangan  geografis.
13

  

Menurut Peraturan Menkes RI Nomor 001 Tahun 2012, definisi Sistem Rujukan  
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pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur  

pelimpahan tugas dan tanggung-jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik 

vertikal  maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan 

atau asuransi  kesehatan sosial, dan seluruh fasilitas kesehatan.
13

  

Bahwa kebutuhan sarana prasarana yang meningkat itu tetap harus dipenuhi 

karena petugas dokter dan perawat harus tetap bekerja di pelayanan, dan mereka harus 

menggunakan. Alat Pelindung Diri dalam bekerja untuk mencegah kemungkinan 

tertular. Selain itu keperluan melakukan skrining terhadap pasien yang datang berobat, 

terutama rawat inap, juga  harus dilakukan. Pengadaan alat rapid tes dan alat swab 

untuk menegakkan diagnosis COVID-19 wajib diperlukan. Untuk merawat pasien 

dengan tersangka kasus COVID-19 ataupun yang sudah terkonfirmasi COVID-19, 

rumah sakit harus menyiapkan ruangan khusus untuk isolasi dan petugas yang khusus 

menangani kasus COVID-19.  

Kebutuhan sarana dan prasarana tersebut diambil dari anggaran dana 2020 yang 

semula telah ditetapkan, karena adanya kasus COVID-19 harus ditunda untuk kemudian  

dianggarkan kembali di tahun berikutnya. Semua tentu dengan persetujuan dari rapat 

manajemen dan dewan pengawas rumah sakit. Selain itu anggaran dana didapatkan dari 

bantuan PEMDA Kota Metro untuk pengadaan APD hingga akhir tahun.  

Pembentukan Tim PIE RSUD yang khusus menangani kasus COVID-19 di Kota  

Metro. Tim ini dipimpin oleh seorang dokter Spesialis paru, dan beranggotakan para 

dokter spesialis, dan para petugas kesehatan lain yang berhubungan dengan kasus 

COVID-19. Dari sisi Pelayanan, untuk mengurangi kemungkinan penyebaran kasus 

COVID-19 di rumah sakit, waktu pelayanan rawat jalan dikurangi dari yang biasanya 

buka setiap hari, selama pandemi pelayanan dilakukan hanya 3-4 hari seminggu, dan 

itupun dengan pembatasan jumlah pasien. Petugas dokter dan perawat di poli 

menggunakan APD level 2 untuk mengantisipasi penularan kasus COVID-19. Selain itu 

memasang pembatas pada meja pemeriksaan, menghindari kontak langsung dengan 

pasien atau keluarga pasien apabila tidak/ kurang diperlukan, dan menyuruh pasien 

menggunakan masker. Untuk pelayanan di IGD, setiap pasien yang berobat akan 

dilakukan skrining dengan cara anamnesa dan pemeriksaan rapid tes. Petugas dokter 

dan perawat selalu menggunakan APD level 3 selama bekerja.  
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Untuk menghindari kemungkinan penularan kasus COVID-19, RSUD juga 

melakukan skrining terhadap para petugas di ruang isolasi secara berkala, dan terhadap  

petugas di ruang lain yang diperkiraan melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19 

atau  melakukan perjalanan ke daerah zona merah. Penyemprotan zat desinfektan di 

ruangan isolasi secara berkala juga perlu dilakukan.  

RSUD juga berkoordinasi dengan rumah sakit lain di sekitar Kota Metro 

mengingat pasien yang datang berobat ke RSUD juga banyak yang berasal dari daerah 

diluar Kota Metro, seperti Lampung Tengah dan Lampung Timur. Koordinasi 

diperlukan untuk kemungkinan merawat bersama atau alih rawat pasien ke daerah 

asalnya.  

Selain itu RSUD juga ikut berperan dalam pengendalian penyebaran kasus 

COVID-19 di Kota Metro bersama sama dengan seluruh instansi yang ada, puskesmas, 

sekolah, organisasi dan kelompok masyarakat, media, serta semua pihak yang bisa 

berperan dalam pengendalian penularan kasus COVID-19.  

Dalam hal pengendalian peningkatan kasus COVID-19, diperlukan peran serta 

pentahelix, yaitu kekuatan pemerintah, kekuatan masyarakat/ komunitas, kekuatan  para 

akademisi, kekuatan dunia usaha, dan kekuatan media. 
9
   

Adapun peran Pemerintah Pusat dalam menanggulangi pandemi COVID-19 di 

lingkungan kerja melalui Kementerian Tenaga Kerja telah mendata pekerja terdampak 

COVID-19, baik pada pekerja formal maupun informal. Pengumpulan data dilakukan 

melalui Disnaker-disnaker di seluruh Indonesia, Kementerian/cLembaga terkait, serikat 

pekerja dan asosiasi pengusaha. Setidaknya 3.5 juta pekerja terdampak COVID-19.
10

 

Beberapa upaya sektor ketenagakerjaan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini 

adalah:  

1. Mendorong Pimpinan untuk Pencegahan COVID-19 di Perusahaan untuk  

melakukan Promosi perilaku hidup bersih dan sehat di perusahaan, Penerapan 

higiene dan sanitasi perusahaan, Pemeriksaan suhu pada tamu dan pekerja,  

Physical Distancing, Penggunaan APD, penyuluhan atau pembinaan tentang  

COVID-19. Dalam hal terdapat pekerja/ buruh berisiko dan diduga atau  

mengalami sakit COVID-19 maka dilakukan langkah-langkah penanganan 

sesuai dengan standar dan Protokol Kesehatan. 
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2. Perusahaan harus produktif tetapi tetap aman beradaptasi dengan COVID-19  

melalui perencanaan keberlangsungan usaha. Salah satu upaya penanggulangan  

dampak agar usaha dapat tetap berjalan dengan menyusun perencanaan  

keberlangsungan usaha dalam menghadapi Pandemi COVID-19. Tujuh Tahapan  

Penyusunan Rencana Keberlangsungan Usaha Menghadapi Pandemi COVID-

19, yaitu :  

a. Mengenal Prioritas Usaha  

b. Identifikasi Risiko Pandemi  

c. Perencanaan Mitigasi Risiko Pandemi  

d. Identifikasi Respon Dampak Pandemi  

e. Merancang dan Mengimplementasikan Perencanaan Keberlangsungan  

Usaha  

f. Mengkomunikasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha  

g. Uji Perencanaan Keberlangsungan Usaha.  

3. Menyediakan Panduan Aman Kembali Bekerja Pasca WFH, berupa Higiene dan  

sanitasi perusahaan, meliputi; higiene lingkungan, peralatan kerja, ventilasi  

tempat kerja, APD, higiene perorangan atau kebersihan perorangan, seperti  

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dengan air 

mengalir  dan sabun setiap kali menyentuh benda di tempat umum atau yang 

telah disentuh  orang lain, etika batuk, aktivitas sebelum memasuki ruang kerja 

(pemeriksaan  suhu, pencatatan keluar masuk, menghindari kerumunan, promosi 

higiene),  aktivitas dalam tempat kerja (peralatan kerja, ventilasi, ruang rapat dan 

perjalanan  dinas, ruang ganti, kamar mandi, kantin), dan lain lain.  

4. Mewajibkan Program JKK guna Perlindungan COVID-19 Akibat Kerja. 

5. Meningkatkan Pembinaan Pengawasan dalam Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Penularan COVID-19.  

6. Meningkatkan Kolaborasi dengan Stakeholder K3.  

7. Layanan Pengawasan Ketenagakerjaan, diantaranya Posko "K3 CORONA"  

melalui media sosial SISNAKER Kemnaker, dengan maksud dan tujuan sebagai  

sarana informasi, konsultasi maupun pengaduan permasalahan K3 terkait 

COVID-19 di perusahaan. Selain itu Sistem Pelayanan K3 (TEMAN K3) yang 

merupakan  layanan terpadu berbasis online (daring) yang meliputi PJK3, Kelas 

Virtual  Pembinaan K3, Data Pengawas Ketenagakerjaan Spesialis K3, Data dan  
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Pemeriksaan dan Pengujian Objek K3, dan Pelaporan Kecelakaan Kerja dan  

Penyakit Akibat Kerja, Pelaporan Medical Check Up Pekerja serta film dan  

animasi terkait K3.  

Untuk memutus jalur dan mata rantai COVID-19 diperlukan kebijakan yang tegas 

Pemerintah daerah setempat, sinkron, dan kolaborasi antar pemerintah daerah. 

Diperlukan  komitmen yang sungguh-sungguh untuk mebuat kebijakan yang nyata dan 

tepat sasaran dengan berkolaborasi bersama organisasi kesehatan setempat, seperti IDI, 

PPNI, IBI dan organisasi perhimpunan profesi kesehatan lainnya untuk memantau, 

mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Pemda untuk mengatur tentang 

protokol kesehatan yang melibatkan instansi dan dinas terkait, melakukan koordinasi 

antar Pemda untuk menyelaraskan, memonitoring, dan mengevaluasi kebijakan dengan 

mengedepankan konsistensi dan keselarasan. Melakukan sosialisasi dan edukasi 

protokol kesehatan yang sederhana, nyata, dan mampu laksana dengan media yang 

efektif. Membuat kebijakan hukuman bagi yang melanggar protokol kesehatan, 

melakukan pemeriksaan PCR massal dengan cakupan tracking yang luas, dan 

melakukan PSBB mikro di daerah daerah yang ada  warganya terkena kasus COVID-

19.  

Selanjutnya untuk pengendalian penyakit COVID-19 adalah melibatkan 

pendekatan sistem atau aspek manajemen. Kekuatan sosial, ekonomi, hukum, dan 

administrasi yang penting untuk kesehatan harus beroperasi untuk kepentingan publik. 

Kemajuan ke arah tujuan tersebut harus dimulai dengan kemudahan akses tidak hanya 

ke perawatan kesehatan tetapi juga ke layanan kesehatan preventif dan pendidikan 

kesehatan. Untuk itu, sumber daya harus tersedia dan masalah kesehatan masyarakat 

yang penting diberi prioritas yang memadai. Manajemen yang tepat di tingkat pusat dan 

daerah perlu dijalankan untuk efisiensi, efektivitas, dan penyampaian perawatan dan 

pendidikan yang hemat biaya. Selain itu, pengawasan perlu dikembangkan dan 

dipelihara untuk mendeteksi kemungkinan masalah baru, epidemi baru, dan efektivitas 

tindakan pengendalian.  

Dalam arena pelayanan kesehatan, hubungan yang lebih erat antara dokter dan 

petugas kesehatan masyarakat harus efisien dan efektif untuk kebaikan penduduk. Peran 

khusus dari petugas kesehatan masyarakat adalah untuk “menerjemahkan” data 

epidemiologi penting untuk dokter yang memberikan perawatan primer. Ini bisa 
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menjadi sangat penting dan berguna dalam meningkatkan pencegahan. Pendekatan 

epidemiologi untuk pendidikan masyarakat luas tentang risiko kesehatan, mungkin 

dengan periodikal yang dirancang dengan baik, akan  menghubungkan lebih jauh dokter 

dan petugas kesehatan masyarakat.  

Meningkatkan peran Puskesmas dalam penanganan COVID-19 dan 

penyelenggaraan  Program Kesehatan Masyarakat/ Esensial. Dalam pandemi COVID-

19, Puskesmas mempunyai peran yang sangat penting mulai dari promotif, preventif, 

kuratif sampai rehabilitatif.
9

  

1. Promotif: melakukan berbagai pendekatan ke masyarakat agar masyarakat 

mengerti tanda, gejala serta bahaya dari COVID-19.  

2. Preventif: menskrining COVID-19 di wilayah kerjanya dengan bekerja sama 

dengan dokter praktik/ klinik/ bidan praktik. Mereka juga perlu memantau  

orang-orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien 

dalam pengawasan (PDP) dengan gejala ringan.  

3. Kuratif: mengobati pasien OTG, ODP dan PDP dengan gejala ringan sehingga 

mereka dapat sembuh tanpa harus ke rumah sakit.  

4. Rehabilitatif: memberikan konseling ke keluarga dan lingkungan di dekat 

penderita COVID-19 agar tidak mengucilkan pasien, sebaliknya memberi 

dukungan pada pasien dan keluarganya.  

Peran masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 adalah dengan cara 

menurunkan kemampuan penularan dengan menjaga imunitas tubuh, menerapkan 

perilaku hidup bersih dan sehat, menurunkan jumlah kontak, dengan cara menerapkan 

jaga jarak, karantina mandiri bagi ODP dan OTG melakukan pembatasan komunitas 

dengan  menghindari kerumunan.  

Hal yang terpenting dalam perilaku kesehatan adalah masalah pembentukan dan 

perubahan perilaku. Perubahan perilaku merupakan tujuan dari pendidikan kesehatan 

atau penyuluhan kesehatan sebagai penunjang kesehatan lain. Berikut beberapa strategi 

memperoleh perubahan perilaku yakni dengan menggunakan kekuasaan (dorongan), hal 

ini  merubah perilaku dengan cara dipaksakan kepada sasaran sehingga orang tersebut 

mau  melakukan perilaku yang diharapkan. Contoh pemerintah memberlakukan 

phisycal distancing kepada seluruh masyarakat Indonesia, mau tidak mau masyarakat 

harus mengikuti  protokol yang dikeluarkan oleh pemerintah.  
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Dalam menanggapi kasus COVID-19, daerah-daerah di Indonesia telah 

menerapkan  serangkaian langkah-langkah kesehatan masyarakat dan sosial, seperti 

pembatasan  pergerakan, penutupan sekolah atau tempat kerja secara sebagian atau 

penuh, karantina  wilayah tertentu, dan pelarangan perjalanan antar Kota/ Daerah. 

Namun, seiring berubahnya situasi epidemiologi penyakit ini, daerah-daerah akan 

menyesuaikan (melonggarkan atau memberlakukan kembali) langkah-langkah ini. 

Seiring menurunnya intensitas transmisi, beberapa daerah akan mulai membuka 

kembali tempat kerja secara perlahan untuk  mempertahankan berlangsungnya kegiatan 

ekonomi. Untuk pembukaan kembali ini, dibutuhkan langkah-langkah perlindungan 

seperti arahan dan kapasitas yang mempromosikan dan memungkinkan pencegahan 

COVID-19 terkait pembatasan jarak fisik, mencuci tangan,  etika bersin dan batuk, dan 

kemungkinan pemantauan suhu tubuh, serta pemantauan atas  kepatuhan kepada 

langkah-langkah ini.  

Pemberian informasi tentang bagaimana cara mencapai hidup yang sehat, 

pemeliharaan  kesehatan, cara menghindari penyakit dan sebagainya akan meningkatan 

pengetahuan  masyarakat. Diskusi partisipatif merupakan pengembangan dari cara 

kedua dimana  penyampaian informasi kesehatan bukan hanya garis lurus (searah) 

tetapi dilakukan secara  partisipatif. Dengan begitu, masyarakat bukan hanya sebagai 

penerima yang pasif tapi juga ikut aktif berpartisipasi dalam diskusi tentang informasi 

yang disampaikan.  

Mengupayakan keselarasan yang optimal antara kelompok masyarakat dengan 

lingkungannya. Sasaran ini hanya dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu dengan 

meningkatkan ketahanan tubuh terhadap bahaya lingkungan, dengan rencana yang 

efektif untuk  meningkatkan keamanan lingkungan, dan dengan meningkatkan sistem 

perawatan kesehatan  yang dirancang untuk meningkatkan kemungkinan efisiensi, dan 

efektivitas dari dua tujuan  pertama.  

Sehubungan dengan peningkatan ketahanan tubuh, bahwa peningkatan gizi, 

kebersihan pribadi, dan sanitasi publik lebih berkaitan dengan pengendalian penyakit 

menular. Namun demikian, tidak diragukan lagi bahwa vaksin dan terapi sangat 

mengurangi morbiditas dan mortalitas dari penyakit menular. Selain itu, olahraga dapat 

meningkatkan  kesehatan mental dan fisik dan mungkin ada interaksi penting antara 

faktor psikologis dan kekebalan.  
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Lingkungan telah lama menjadi fokus utama kesehatan masyarakat, dengan upaya 

peningkatan kebersihan makanan dan air, peningkatan sanitasi publik, dan 

membersihkan  udara dari polutan beracun. Upaya menghilangkan agen infeksi dengan 

mengurangi reservoir dan vektor hewan menjadi fokus lain bagi kesehatan masyarakat. 

Banyak yang menyebutkan bahwa ruang pribadi yang memadai juga penting untuk 

pencegahan masalah di daerah perkotaan.  

Jaringan dengan sekolah, perusahaan, organisasi kesehatan, dan kelompok 

komunitas dapat meningkatkan kepatuhan terhadap perilaku yang dirancang untuk 

meningkatkan  ketahanan terhadap bahaya lingkungan. Dasar-dasar higiene, nutrisi, 

olahraga, dan pengendalian stres akan menjadi komponen penting. Memperkuat prinsip-

prinsip dasar terapi seperti memelihara imunisasi dan penggunaan antibiotik yang tepat.  

Meningkatkan keamanan lingkungan telah menjadi fokus dan kekuatan kesehatan 

masyarakat. Pada dasarnya, tujuannya adalah untuk mengurangi bahaya mikroba bagi 

manusia. Sebagian besar, ini dilakukan dengan pengukuran sistematis atau serangkaian 

inspeksi lingkungan. Sanitasi umum yang baik dan udara yang aman, air, dan makanan 

adalah ciri-ciri kesehatan masyarakat. Dari sudut pandang penyakit menular, tujuan 

penting adalah untuk mengurangi tingkat keterpaparan sekaligus menjaga vitalitas 

ekosistem.  

Dari sistem kesehatan masyarakat yang penting untuk pengendalian penyakit 

menular, isolasi, pelacakan kontak untuk profilaksis dan terapi, pendidikan, dan 

pengawasan.  Pendekatan terpadu terhadap kesehatan masyarakat disarankan untuk 

melibatkan dokter, petugas kesehatan masyarakat, ilmuwan dasar, dan anggota serta 

kelompok yang berkepentingan dalam masyarakat. 

 

Tabel 24. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No  Masalah  Solusi  Stakeholder  

1  Peningkatan 

kasus  COVID-

19 

a). Melakukan re  

-sosialisasi & edukasi   

protokol kesehatan yang  

- Dinas Kesehatan  

Kota Metro  

- Seluruh Rumah  
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2  Palanggaran 

protokol  kesehatan 

sederhana, nyata &   

mampu laksana dengan  

media yang efektif  

b). Membuat kebijakan  

hukuman untuk pelanggar  

protokol kesehatan  

c). Melakukan   

pemeriksaan PCR massal  

dengan cakupan tracking  

yang luas  

d). PSSB mikro di setiap  

wilayah perumahan dan  

perkantoran 

Sakit di Kota   

Metro  

- Seluruh faskes  

primer di Kota   

Metro  

- Dinas Kominfo - 

Dinas Tenaga  

Kerja Kota Metro 

- Polresta Metro - 

Seluruh Camat,  

Lurah, Ketua   

RT/ RW di Kota  

Metro  

- Seluruh Tokoh  

Masyarakat di   

Kota Metro 

3  Masyarakat 

kurang  percaya 

penyakit   

COVID-19 

4  Strategi Pemda 

Kota  Metro yang 

tidak jelas 

Membuat kebijakan yang  

nyata & tepat sasaran   

dengan berkolaborasi   

dengan IDI dan organisasi 

organisasi perhimpunan  

profesi kesehatan lainnya 

untuk memantau,  mengkaji 

dan memberi  rekomendasi 

kepada  Pemda  

- Pemda Kota   

Metro  

- DPRD Kota   

Metro  

- IDI dan   

organisasi 

perhimpunan   

profesi lainnya   

(PPNI, IAKMI,  

PAPDI, PDPI   

dsb) 
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5  Kebijakan antar   

pemda kurang sinergis 

Melakukan koordinasi  

antar pemerintah lintas  

daerah untuk   

menyelaraskan,   

memonitoring dan   

mengevaluasi kebijakan 

kebijakan di Kota Metro  

dan sekitarnya dengan  

mengedepankan   

konsistensi dan ketegasan 

Pemda Kota   

Metro  

PemProv   

Lampung  

Pemda Lampung  

Tengah  

Pemda Lampung  

Timur  

Pemda Lampung  

Selatan 

6  Mobilitas 

penduduk  tinggi 

7  Banyak penduduk   

yang bekerja 

diluar  Kota 

Metro 

 

Kesimpulan  

Dari uraian di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Kasus COVID19 di Indonesia, termasuk di Kota Metro lampung masih terus 

mengalami peningkatan, belum terlihat tanda-tanda bahwa akan mereda atau 

mengalami penurunan.  

2. Penyebab peningkatan kasus COVID-19 berdasarkan teori Green disebabkan 

oleh faktor Prilaku dan faktor non Prilaku.  

3. Peningkatan kasus COVID-19 menyebabkan dampak di hampir semua sektor, 

termasuk sektor pelayanan kesehatan di rumah sakit.  

4. Diperlukan kerjasama semua pihak/ pentahelix untuk mencegah peningkatan 

kasus  COVID-19 ini, yaitu kekuatan pemerintah, kekuatan masyarakat/ 

komunitas,  kekuatan para akademisi, kekuatan dunia usaha, dan kekuatan 

media.  

 

Rencana Tindak Lanjut  

Bahwa untuk melawan COVID-19 adalah dengan cara memutus rantai penularan 

atau  mencegah peningkatan kasus COVID-19 yaitu dengan zero contact, karantina 

wilayah,  PSBB, partisipasi masyarakat, kemudian menggunakan masker, physical 

distancing, dan  cuci tangan setiap habis beraktivitas, dan pemeriksaan masif untuk 

selanjutnya Tracing, Clustering, dan Containing. 
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Kedua adalah dengan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan dengan cara  

meningkatkan jumlah bed, ruang isolasi, ventilator, sistem pembiayaan, pengadaan obat  

efektif, dan vaksin, lalu Peningkatan kualitas SDM kesehatan, penggunaan APD, 

melakukan  isolasi, system Tracing, Clustering dan Containing. 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN 

 PENINGKATAN KASUS COVID-19 PADA TENAGA KESEHATAN  

DI RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19 MUARA ENIM 

Oleh: 

dr. Henri Azis, Sp.A(K), M.Kes 

 

Latar Belakang 

Pandemi COVID-19 merupakan masalah yang tengah berlangsung pada lebih dari 

200 negara di dunia. COVID-19 telah diidentifikasi sebagai penyebab wabah penyakit 

infeksi pernapasan di Wuhan, China. Per tanggal 25 November 2020, tercatat 

59.204.902 kasus COVID-19-19 termasuk 1.397.139 kematian dilaporkan di seluruh 

dunia. Indonesia, dengan kasus yang cukup tinggi, terhitung 506.302 kasus kumulatif 

dengan kematian sebanyak 16.111 jiwa dan kasus baru sebanyak 4.192 kasus.
1 

Di Asia 

Tenggara, case fatality rate (CFR) yang dikonfirmasi, sebagaimana dilaporkan oleh 

Center for Strategic and International Studies (CSIS) adalah 2,3%, dan RR adalah 

25,02%. Singapura memiliki jumlah kasus terkonfirmasi tertinggi, tetapi CFR 

mendekati nol dan Indonesia dinyatakan memiliki nilai CFR tertinggi 8,13%.
2  

Hal ini diperberat dengan kenyataan bahwa kasus COVID-19-19 pada tenaga 

kesehatan di Indonesia dilaporkan meningkat. Setidaknya 282 tenaga kesehatan 

dinyatakan meninggal karena infeksi COVID-19 terdiri dari 159 dokter (84 dokter 

umum, 2 residen, dan 73 dokter spesialis), 114 perawat, dan 9 dokter gigi.
3 

Di 

Singapura, sebanyak 88 (1,7%) tenaga kesehatan diidentifikasi dari 5.050 kasus. Usia 

rata-rata mereka adalah 35 tahun. Mayoritas (63,6%) bertugas di garis depan menangani 

tugas-tugas yang dihadapi pasien, 15,9% adalah dokter, 11,4% adalah perawat dan 

44,3% adalah staf tambahan. Sekitar 81,8% tertular infeksi secara lokal, 40,3% di 

antaranya tidak memiliki sumber pajanan yang dapat diidentifikasi dengan jelas. 

Paparan dari keluarga/ rumah tangga paling banyak terjadi (27,8%), diikuti oleh tempat 

kerja (16,7%) dan interaksi sosial (15,3%).
4
 Hal ini juga serupa dengan yang terjadi di 

Qatar, dimana infeksi COVID-19 diantara tenaga kesehatan sering terjadi diantara 

mereka yang tidak bekerja langsung dengan pasien COVID-19.
5 

Di Indonesia, tingginya kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan kemungkinan 

disebabkan oleh beberapa hal. Amnesty International memperingatkan bahwa kegagalan 

CHAPTER 4 
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pemerintah untuk memenuhi hak-hak tenaga kesehatan akan menyebabkan lebih banyak 

kematian, dan semakin mengurangi kapasitas sistem kesehatan negara untuk merawat 

pasien COVID-19 seiring dengan berkembangnya pandemi. Menurut studi yang 

dilakukan oleh Nanyang Technological University (NTU) dan komunitas lapor COVID-

19, sistem perawatan kesehatan Indonesia akan runtuh pada akhir tahun ini jika 

pemerintah gagal menerapkan tindakan pencegahan yang ketat.
6 

Data terakhir 

Kementerian Kesehatan Indonesia, jumlah tempat tidur rumah sakit di Indonesia hanya 

309.100, sebagian besar berada di pulau Jawa. Selain itu, terdapat kurang dari 6.000 

tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) di seluruh Indonesia. Jumlahnya tampak banyak, 

tetapi kenyataannya, Indonesia hanya memiliki 2,7 tempat tidur ICU per 100.000 

penduduk dan dengan demikian negara tersebut termasuk yang terendah di Asia. Selain 

itu, ventilator mekanis tidak banyak tersedia di pedesaan dan terdapat kekurangan alat 

pelindung untuk tenaga kesehatan.
7 

Kurangnya transparansi atau 'budaya kerahasiaan' di rumah sakit di Indonesia 

telah menghalangi pekerja medis dan staf dari mekanisme pengaduan yang efektif atau 

ruang yang aman untuk menyalurkan keluhan mereka, terutama terkait dengan 

ketersediaan APD berkualitas baik dan efektivitas protokol kesehatan di fasilitas 

kesehatan, yang sangat penting untuk keselamatan mereka. Menurut Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI), masih ada kekurangan APD bagi sekitar 185.000 dokter dan sekitar 1 

juta perawat di tanah air. Lambatnya distribusi APD tidak sejalan dengan peningkatan 

kasus COVID-19 yang pesat di Indonesia. Proses penyaluran APD yang lambat di 

berbagai daerah membahayakan tenaga kesehatan. Dalam satu kasus yang tercatat di 

Flores, Indonesia Timur, seorang dokter menyatakan bahwa para dokter di sana perlu 

mencuci dan menyetrika masker bedah sekali pakai dan menggunakannya kembali 

karena stoknya sudah habis. Laporan 7 September oleh majalah Tempo mengungkapkan 

bahwa pemerintah telah memesan 5 juta item APD dari konsorsium perusahaan Korea 

Selatan, tetapi memutuskan untuk menghentikan pembelian 2 juta item terakhir 

menyusul ditemukannya Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dari 

penyimpangan harga dalam proses pengadaan. Selain itu pula dikatakan bahwa fasilitas 

kesehatan tempat dia bekerja memiliki alat pelindung diri (APD) yang memadai tetapi 

kualitasnya tidak memenuhi standar dan karenanya tidak dapat menyediakan mereka 

dengan perlindungan yang mereka butuhkan. Setelah APD tersediapun, staf layanan 
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kesehatan memerlukan pelatihan tentang penggunaannya. Semua tindakan perlindungan 

penting agar pekerja merasa aman selama bekerja. Tidak semua pasien COVID-19 jujur 

tentang penyakitnya akibat ketakutan akan stigma membuat tenaga medis, bahkan yang 

tidak berada di garis depan, semakin rentan tertular. Dia juga melaporkan bahwa 

beberapa tenaga kesehatan masih bekerja meskipun mereka mungkin tanpa disadari 

membawa virus karena negara tersebut masih tertinggal dalam melakukan pengujian.
6,8 

Masalah ini tentu menjadi masalah kesehatan global yang belum tahu kapan 

akhirnya. Dalam definisi klasik Winslow tahun 1920, kesehatan masyarakat merupakan 

ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup dan meningkatkan kesehatan 

dan kesejahteraan fisik dan mental. Dari hal tersebut diketahui bahwa ada upaya 

kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas komunitas dan masyarakat untuk 

memelihara dan meningkatkan kesehatan pribadi.
9
 Pengupayaan kesehatan masyarakat 

ini secara umum terkait dengan 3 hal yaitu agen, pejamu dan lingkungan. Ketiga faktor 

itu harus dievaluasi secara mendetail untuk mencari solusi yang tepat demi 

berkurangnya atau bahkan selesainya wabah COVID-19 ini.
10 

Beragam hal itu saling mempengaruhi terjadinya peningkatan kasus COVID-19 

pada tenaga kesehatan sehingga dibutuhkan solusi atas peningkatan tersebut untuk 

mengurangi angka kejadian dan angka kematian COVID-19 pada tenaga kesehatan. 

Model ini digunakan oleh ahli epidemiologi untuk menentukan determinan penyebab 

penyakit. Ada 3 determinan yaitu 'agen' dari penyakit, inang penyakit, dan 'Lingkungan' 

atau faktor eksternal yang mempengaruhi atau memungkinkan penularan penyakit. 

'Faktor waktu' dalam triad epidemiologi adalah titik potong dari tiga simpul (yaitu, 

agen, inang, dan komponen lingkungan) dari segitiga yang menyebabkan penyakit. 

Komponen waktu mungkin termasuk karakteristik waktu, masa inkubasi/ masa laten, 

lamanya proses penyakit, tren dan siklus penyakit (yaitu, vektor), musim penyakit, dan 

bagaimana karakteristik pribadi dari orang-orang dalam populasi (yaitu, kekebalan 

kelompok) mempengaruhi lintasan penyakit.
11 

Lingkungan adalah media yang menyatukan agen eksternal dan host. Lingkungan 

meliputi karakteristik tempat, lingkungan biologis, fisik, dan psikososial. Dalam trias 

epidemiologi non-infeksi yang dimodifikasi, faktor penyebab, faktor risiko, paparan 

lingkungan, seperti perilaku tidak sehat, praktik yang tidak aman atau zat berbahaya 

menunjukkan 'agen'. 'Agen' dalam konteks ini berkonotasi dengan 'faktor yang 
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diperlukan' yang harus ada untuk morbiditas tetapi mungkin tidak mengarah pada 

penyakit. 'Agen' dalam penyakit menular biasanya adalah zat bioaktif (yaitu prion, 

virus, bakteri, jamur, protozoa) yang pasti menyebabkan penyakit jika kondisi 

terpenuhi. Terjadinya penyakit memerlukan kombinasi dari apa yang telah disebut 

sebagai 'faktor-faktor yang cukup' yang menunjukkan 'inang' (yaitu, individu atau 

kelompok individu) yang rentan terhadap agen, dan lingkungan. Kerentanan tuan rumah 

mungkin didasarkan pada karakteristik pribadi (yaitu, usia, jenis kelamin, kelompok 

etnis, pekerjaan atau kelompok/ populasi demografi).
10 

Triad epidemiologi berlaku untuk penyakit menular dan tidak menular. Peran ahli 

epidemiologi adalah memutus konektivitas simpul ini; oleh karena itu, menghentikan 

penyebaran penyakit. Mekanisme epidemiologi ini telah memungkinkan kesehatan 

masyarakat untuk membawa perubahan positif yang diinginkan dalam mengekang 

penyebaran penyakit secara global. Hal ini juga bisa dipraktekkan pada infeksi COVID-

19 yang telah menjadi pandemi di dunia saat ini. Tentunya, hal terbaik dalam 

menghadapi sebuah penyakit adalah melakukan pencegahan. Beragam rangka prevensi 

juga diutarakan seperti menurut Leavel & Clark dengan  primary, secondary, tertiary 

dan quartenary prevention.
11 

Hal yang tidak kalah penting juga tentang iceberg phenomenon. Menurut teori 

Iceberg, kasus asimtomatik atau pra-gejala, kasus salah diagnosis dan kasus yang tidak 

terdiagnosis memiliki potensi besar untuk menyebarkan penyakit. Studi menunjukkan 

bahwa sekitar setengah dari kasus tidak bergejala atau pra-gejala pada COVID-19. 

Kasus asimtomatik atau pra-gejala memainkan peran penting dalam menyebarkan 

COVID-19 di sebagian besar negara. Sekarang sebagian besar negara berfokus pada 

penghentian agen infeksi. Sebagai tindakan pencegahan, sebagian besar negara 

berupaya mengurangi jumlah kasus baru dengan meningkatkan diagnosis penyakit. 

Untuk mencegah penularan COVID-19 lebih lanjut, perlu dilakukan identifikasi kasus 

yang dicurigai, kemungkinan kasus dan kasus yang dikonfirmasi di tingkat lokal. Jarak 

sosial dan karantina memainkan peran penting untuk memutus rantai infeksi. Hal itu 

perlu diasumsikansetiap orang terinfeksi dan jarak aman harus dijaga selama interaksi.
12

 

 Berdasarkan hal ini, penulis ingin membicaakan “Peningkatan Kasus COVID-19 

Pada Tenaga Kesehatan” serta upaya solusi terkait lonjakan ini dengan harapan 

meningkatkan keamanan tenaga medis dalam memberikan pelayanan serta worker 

safety secara umum ataupun selama pandemi COVID-19 ini khususnya. 
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Rumusan Masalah 

Dengan meningkatnya kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan, perlu 

diertimbangkan penyebab dan upaya solusi terkait lonjakan ini. Beragam hal memang 

dikaitkan dengan kejadian ini. Kurangnya alat pelindung diri untuk tenaga kesehatan, 

penggunaan berulang APD bahkan kurangnya pemerataan distribusi APD menjadi 

faktor yang cukup kuat dalam lonjakan ini.
7 

Kurangnya transparansi atau 'budaya 

kerahasiaan' di rumah sakit di Indonesia telah menghalangi pekerja medis dan staf dari 

mekanisme pengaduan yang efektif atau ruang yang aman untuk menyalurkan keluhan 

mereka, terutama terkait dengan ketersediaan APD berkualitas baik dan efektivitas 

protokol kesehatan di fasilitas kesehatan, yang sangat penting untuk keselamatan 

mereka. Setelah APD tersediapun, staf layanan kesehatan memerlukan pelatihan tentang 

penggunaannya. Semua tindakan perlindungan penting agar pekerja merasa aman 

selama bekerja. Selain itu, dari sisi pasien, juga didapatkan bahwa tidak semua pasien 

COVID-19 jujur tentang penyakitnya akibat ketakutan akan stigma membuat tenaga 

medis, bahkan yang tidak berada di garis depan, semakin rentan tertular. Dia juga 

melaporkan bahwa beberapa tenaga kesehatan masih bekerja meskipun mereka 

mungkin tanpa disadari membawa virus karena negara tersebut masih tertinggal dalam 

melakukan pengujian swab.
6,7,12 

 Jika tidak ditangani dengan segera dengan penyusunan 

upaya solusi, bukan tidak mungkin lonjakan ini akan terus terjadi dan memperburuk 

kondisi yang telah ada. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus 

COVID-19 pada tenaga kesehatan? Bagaimana upaya pencegahan dan pengendalian 

peningkatan kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan? 
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Problem Tree 

 

Gambar 26. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Semakin banyak tenaga kesehatan di Indonesia yang gugur akibat COVID-19. 

Kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan di Indonesia dilaporkan meningkat. 

Setidaknya 282 tenaga kesehatan dinyatakan meninggal karena infeksi COVID-19 

terdiri dari 159 dokter (84 dokter umum, 2 residen, dan 73 dokter spesialis), 114 

perawat, dan 9 dokter gigi.
3 

Dalam data tersebut, Indonesia berada di urutan kesepuluh 

negara dengan kematian tenaga kesehatan tertinggi di dunia. Meksiko menempati urutan 

pertama dengan 1.320 orang. Disusul Amerika Serikat (AS) dengan 1.077 orang, India 

(573 orang), Brasil (324 orang), dan Afrika Selatan (240 orang).  

Hal ini disebabkan oleh beragam hal seperti yang dijelaskan dalam problem tree 

diatas. Seringkali, tidak semua pasien COVID-19 jujur tentang penyakitnya akibat 

ketakutan akan stigma membuat tenaga medis, bahkan yang tidak berada di garis depan, 

semakin rentan tertular.
6,8 

 Di antara tenaga kesehatan terakhir yang menjadi korban 

COVID-19 adalah Berkatnu Indrawan Janguk, seorang dokter umum di Rumah Sakit 

Umum Soewandhi Surabaya yang meninggal dunia pada 27 April lalu. Ia diyakini 

tertular virus dari seorang pasien tanpa disadari keberadaannya dari status medis pasien. 

Sebelumnya 46 tenaga medis di Rumah Sakit Umum Dr. Kariadi di Semarang terinfeksi 

setelah mereka dilaporkan merawat pasien yang gagal mengungkapkan riwayat 

perjalanan mereka ke "zona merah" virus corona. Ini menunjukkan betapa pentingnya 

kejujuran.
13 

 Selain itu, dari faktor masyarakat sendiri, masih belum sepenuhnya melakukan 

protokol kesehatan yang diberlakukan pemerintah. Salah satu protokol kebijakan 

kebersihan COVID-19 dalam mencegah penyebaran virus salah satunya adalah 

penggunaan masker oleh setiap orang saat berada di luar rumah dan gerakan Cuci 

Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir / handsanitizer antiseptik. Kebijakan 

ini diatur dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I/385/2020 

tentang Penggunaan Masker dan Penyediaan Alat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) 

untuk Mencegah Penularan Coronavirus Disease 19 (COVID-19). Kekhawatiran 

mendasar bagi Negara Indonesia jika tidak dapat segera mengatasi dampak negatif 

penularan COVID-19 adalah terganggunya beberapa aspek krusial negara seperti 

kesehatan, ekonomi, politik, pendidikan, hukum, pertahanan, bahkan agama. Oleh 

karena itu, peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam 
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upaya pencegahan penularan COVID-19 dengan berpegang pada kebijakan kebersihan 

protokol COVID-19 yang ada.
14 

Riset yang dilakukan para peneliti dari McMaster 

University di Ontario, Kanada, tentang meta-analisis dari 44 studi yang melibatkan 

25.000 orang atau partisipan di 16 negara. Hasilnya, peluang tertinggi terinfeksi virus 

corona jika memakai masker hanya 3 persen. Sedangkan jika tidak menggunakan 

masker, kami memiliki peluang 17 persen penularannya.
15

 Penggunaan masker baru 

akan efektif jika dikombinasikan dengan tindakan lain, seperti menjaga jarak, sering 

mencuci tangan, dan menghindari menyentuh wajah.
16 

Negara lain yang berhasil 

mempertahankan angka kematian rendah COVID-19 di bawah 1 dalam 1.000.000 

melalui kebijakan protokol kesehatan dengan menggunakan masker adalah Hong Kong, 

Jepang, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Slovakia.
17 

APD adalah penghalang fisik yang dikenakan oleh tenaga kesehatan untuk 

mencegah penyebaran patogen dari kasus yang dicurigai atau dikonfirmasi atau dari 

spesimen patologis. Ini berfungsi ganda untuk mencegah penyebaran penyakit dari 

pasien ke tenaga kesehatan dan sebaliknya. Penghalang fisik ini termasuk kacamata, 

pelindung wajah, masker medis atau bedah tahan cairan, respirator partikulat (misalnya, 

pemurni udara dan respirator N95), sarung tangan, gaun sekali pakai, baju sekali pakai, 

apron tahan air, sepatu bot tahan air, dan  penutup kepala dalam hubungannya dengan 

metode IPC lainnya.
18-20 

Wu et al. dan Pusat Pengendalian Mutu dan Manajemen Infeksi Rumah Sakit 

Nasional baru-baru ini melaporkan infeksi berskala besar pada tenaga kesehatan dari 

Provinsi Hubei di Cina yang terutama disebabkan oleh kurangnya penggunaan APD.
21,22

 

Demikian pula, Sistem Kesehatan Henry Ford baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa 

46,6% pekerjanya telah terinfeksi SARS-CoV-2.
23

 Konsekuensi dari laporan ini adalah 

ketakutan di antara tenaga kesehatan karena kurangnya pengobatan definitif atau vaksin 

untuk SARS-CoV-2. Situasi ini memerlukan pengamatan kritis terhadap bahaya 

pekerjaan dan keselamatan tempat kerja selama pandemi COVID-19. Tenaga kesehatan 

di rangkaian sumber daya rendah memerlukan keterampilan APD yang memadai 

(termasuk pemilihan, pemakaian, pelepasan, dekontaminasi, dan pembuangan APD 

yang tepat) dengan latar belakang pengetahuan teoretis yang baik tentang indikasi dan 

prosedur, untuk perlindungan yang efektif di area klinis. Mereka juga harus memiliki 

sikap yang benar terhadap, pelatihan, pendekatan, dan keyakinan serta keterampilan 
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yang diperlukan untuk APD dalam praktik di samping intervensi lain agar berhasil 

melawan dan memenangkan pertempuran melawan SARS-CoV-2.
21,23 

Kurangnya transparansi atau 'budaya kerahasiaan' di rumah sakit di Indonesia 

telah menghalangi pekerja medis dan staf dari mekanisme pengaduan yang efektif atau 

ruang yang aman untuk menyalurkan keluhan mereka, terutama terkait dengan 

ketersediaan APD berkualitas baik dan efektivitas protokol kesehatan di fasilitas 

kesehatan, yang sangat penting untuk keselamatan mereka. Menurut Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI), masih ada kekurangan APD bagi sekitar 185.000 dokter dan sekitar 1 

juta perawat di tanah air. Lambatnya distribusi APD tidak sejalan dengan peningkatan 

kasus COVID-19 yang pesat di Indonesia. Proses penyaluran APD yang lambat di 

berbagai daerah membahayakan tenaga kesehatan. Dalam satu kasus yang tercatat di 

Flores, Indonesia Timur, seorang dokter menyatakan bahwa para dokter di sana perlu 

mencuci dan menyetrika masker bedah sekali pakai dan menggunakannya kembali 

karena stoknya sudah habis. Laporan 7 September oleh majalah Tempo mengungkapkan 

bahwa pemerintah telah memesan 5 juta item APD dari konsorsium perusahaan Korea 

Selatan, tetapi memutuskan untuk menghentikan pembelian 2 juta item terakhir 

menyusul ditemukannya Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) dari 

penyimpangan harga dalam proses pengadaan. Selain itu pula dikatakan bahwa fasilitas 

kesehatan tempat dia bekerja memiliki alat pelindung diri (APD) yang memadai tetapi 

kualitasnya tidak memenuhi standar dan karenanya tidak dapat menyediakan mereka 

dengan perlindungan yang mereka butuhkan. Setelah APD tersediapun, staf layanan 

kesehatan memerlukan pelatihan tentang penggunaannya. Semua tindakan perlindungan 

penting agar pekerja merasa aman selama bekerja. Dia juga melaporkan bahwa 

beberapa tenaga kesehatan masih bekerja meskipun mereka mungkin tanpa disadari 

membawa virus karena negara tersebut masih tertinggal dalam melakukan pengujian.
6,8 

Komorbid juga mempengaruhi kejadian COVID-19. Tenaga kesehatan yang 

memiliki komorbid tentunya lebih rentan untuk terkena dengan faktor-faktor lain 

sebelumnya yang memang sudah ada. Tenaga medis yang terinfeksi COVID-19 yang 

memiliki penyakit penyerta, seperti hipertensi atau diabetes mellitus, lebih mungkin 

mengembangkan perjalanan dan perkembangan penyakit yang lebih parah. Keberadaan  

penyakit penyerta justru harusnya membuat tenaga medis lebih berhati-hati dan harus 
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melakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menghindari terinfeksi 

SARS CoV-2, karena mereka biasanya memiliki prognosis terburuk.
24  

Tenaga kesehatan dapat memperoleh infeksi dan berkontribusi pada penularan 

silang selama wabah di rumah sakit terutama tenaga kesehatan tanpa gejala yang 

biasanya tidak diskrining secara rutin sebagai bagian dari langkah-langkah pengendalian 

wabah.
25 

Panggilan telah dibuat oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan ketersediaan 

pengujian untuk staf perawatan kesehatan tanpa gejala dan memungkinkan skrining.
26 

Beban kerja berlebihan dilihat dari kurangnya waktu istirahat, paparan jangka 

panjang pada pasien yang terinfeksi 
27,28

 dan bekerja di bawah tekanan.
29

 Jam kerja yang 

lebih lama dilaporkan sebagai faktor risiko Covid-19 dalam kohort retrospektif yang 

dilakukan di sebuah rumah sakit di Wuhan, Cina.
30

  

Sementara petugas kesehatan mewakili kurang dari 3% populasi di sebagian besar 

negara dan kurang dari 2% di hampir semua negara berpenghasilan rendah dan 

menengah, sekitar 14% kasus COVID-19 yang dilaporkan ke WHO ada di antara 

petugas kesehatan. Di beberapa negara, proporsinya bisa mencapai 35%.
31

 Oleh karena 

itu diperlukan rekomendasi terkait hal ini guna mengurangi kasus COVID-19 pada 

tenaga kesehatan. Berikut merupakan rekomendasi CDC terkait tenaga kesehatan:
32

 

1. Tenaga kesehatan tidak boleh bekerja saat sakit, bahkan jika datang dengan 

tanda atau gejala ringan. Tenaga kesehatan dengan gejala demam dan/ atau 

gejala pernapasan yang mengkhawatirkan untuk COVID-19 harus 

melakukan tes SARS-CoV-2 secepat mungkin. Tenaga kesehatan yang 

memiliki pajanan yang tidak terlindungi dengan seseorang dengan COVID-

19 yang dikonfirmasi tetapi tetap asimtomatik harus diuji minimal 5-7 hari 

setelah tanggal pajanan dan jika perlengkapan pengujian memungkinkan. 

2. Maryland Department of Health  (MDH) dan organisasi perawatan 

kesehatan bekerja sama untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memantau 

tenaga kesehatan yang telah mengalami pajanan berisiko tinggi (tidak 

terlindungi) terhadap pasien, residen, rekan kerja, atau kontak rumah tangga/ 

sosial dengan COVID-19 yang dikonfirmasi. Sebagian besar tenaga 

kesehatan yang pernah terpajan risiko tinggi diidentifikasi melalui pelacakan 

pekerjaan terhadap pelanggaran alat pelindung diri (APD) dan/ atau 

pelacakan kontak dan penilaian APD yang dikenakan saat melakukan kontak 
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dengan pasien, penduduk, atau rekan kerja yang positif COVID-19. Tenaga 

kesehatan dengan eksposur risiko tinggi juga diidentifikasi melalui 

wawancara kasus COVID-19 MDH dan laporan mandiri. MDH 

merekomendasikan tenaga kesehatan dengan eksposur berisiko tinggi 

berpartisipasi dalam karantina sukarela selama 14 hari setelah tanggal 

eksposur. Sebagai komponen dari rencana kepegawaian darurat, jika fasilitas 

perawatan kesehatan telah kehabisan semua pilihan kepegawaian lainnya dan 

mengalami kekurangan staf, tenaga kesehatan tanpa gejala yang telah 

mengalami pajanan berisiko tinggi tetapi tidak dites positif COVID-19 

mungkin diminta untuk kembali untuk bekerja selama masa karantina 

sukarela. Tenaga kesehatan yang kembali bekerja dalam waktu itu harus 

memakai masker wajah kelas medis untuk kontrol sumber setiap saat. 

Fasilitas dapat mempertimbangkan untuk meminta tenaga kesehatan yang 

terpajan untuk kembali hanya sebagai upaya terakhir, ketika kekurangan staf 

tetap ada bahkan setelah kehabisan semua cara normal lainnya untuk mengisi 

shift (misalnya, bonus, kepemimpinan yang membantu perawatan pasien 

langsung, shift 12 jam vs. 8- shift jam, upah bahaya, mengurangi prosedur 

sensitif non-waktu, dll.). Tenaga kesehatan yang pernah mengalami pajanan 

berisiko tinggi dilindungi oleh Peraturan Menteri 144.4196, yang 

memberikan perlindungan kepada pekerja bagi mereka yang diminta oleh 

MDH untuk tidak bekerja karena pajanan, atau terinfeksi, penyakit menular. 

Dengan demikian, tenaga kesehatan yang terpapar ini berada dalam posisi 

untuk memilih apakah akan kembali bekerja selama periode karantina yang 

direkomendasikan. Tenaga kesehatan di karantina sukarela setelah terpajan 

tanpa perlindungan terhadap orang yang positif COVID-19, dan tenaga 

kesehatan yang melakukan kontak dekat dengan rumah tangga, atau 

pasangan intim, atau kontak komunitas dekat dengan COVID-19 yang 

dikonfirmasi atau dicurigai, harus mengikuti rekomendasi di bawah ini untuk 

menjaga diri, pasien, dan rekan kerja tetap aman. 

3. Jika tenaga kesehatan kembali bekerja setelah riwayat paparan risiko tinggi, 

perlu diperhatikan hal berikut: 
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a. Perlindungan pekerja ditetapkan dalam undang-undang negara bagian, 

dan tenaga kesehatan yang pernah mengalami paparan risiko tinggi tidak 

dapat dipaksa kembali bekerja selama masa karantina. Jika tenaga 

kesehatan memilih untuk tidak kembali bekerja, Statuta Minnesota, pasal 

144.4196 melindungi mereka dari pembalasan 

b. Jenis eksposur risiko tinggi yang berbeda membawa risiko yang berbeda 

dari hasil tes positif COVID-19. Oleh karena itu, fasilitas harus meminta 

tenaga kesehatan yang terpajan untuk kembali bekerja dengan urutan 

berikut. Semua petugas kesehatan dari satu kelompok harus diminta 

untuk kembali sebelum membawa kembali petugas kesehatan dari 

kelompok berikutnya. 

– Petugas kesehatan dengan risiko tinggi terpapar ke pasien, 

residen, atau rekan kerja 

– Petugas kesehatan dengan risiko tinggi terpapar kontak sosial 

– Petugas kesehatan dengan eksposur risiko tinggi kepada anggota 

rumah tangga; Petugas kesehatan dengan paparan rumah tangga 

hanya boleh kembali jika dapat diisolasi dari anggota rumah 

tangga yang positif 

c. Tenaga kesehatan yang terpajan yang kembali selama karantina harus 

mengambil peran yang tidak memiliki tugas perawatan pasien langsung 

(misalnya, telemedicine, triase telepon), jika memungkinkan.  

d. Jika tenaga kesehatan tetap perlu memberikan perawatan pasien langsung 

selama masa karantina, petugas kesehatan harus: 

- Hindari menemui pasien berisiko tinggi (misalnya, orang dewasa 

yang lebih tua, orang dengan gangguan kekebalan, dan mereka 

dengan penyakit penyerta), jika memungkinkan.  

- Praktikkan kebersihan tangan dengan rajin dan kenakan masker 

wajah kelas medis setiap saat.  

- Hindari berbagi ruang istirahat atau makan siang dengan rekan kerja. 

- Pantau diri mereka sendiri dengan cermat untuk setiap gejala yang 

terkait dengan COVID-19 (misalnya, demam terukur atau subjektif, 

batuk, sesak napas, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, sakit 
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tenggorokan, atau hilangnya rasa atau bau), dan ukur suhu tubuh 

setiap hari sebelum pergi bekerja. 

- Tetap di rumah dan beri tahu atasan mereka jika mereka mengalami 

gejala pernapasan ATAU memiliki suhu tubuh terukur lebih dari 100 

derajat Fahrenheit. 

- Jika di tempat kerja saat demam atau gejala pernapasan berkembang, 

segera beri tahu atasannya dan pulang. 

- Beri tahu atasan mereka tentang gejala lain (misalnya demam lebih 

dari 100 derajat Fahrenheit, mual, muntah, diare, sakit perut, pilek, 

kelelahan), karena evaluasi medis mungkin disarankan. 

e. Tenaga kesehatan yang pernah terpajan risiko tinggi dan kembali bekerja 

selama karantina harus diuji secara proaktif pasca pajanan (misalnya, 

pada hari ke 3, 5, 7, 10, dan 12). 

f. Fasilitas harus melakukan pemeriksaan tengah shift tambahan untuk 

tanda dan gejala COVID-19 untuk semua tenaga kesehatan yang bekerja 

selama karantina. 

g. Fasilitas harus meningkatkan audit untuk APD, kebersihan tangan, dan 

aktivitas di ruang istirahat dan ruang makan siang serta membatasi 

jumlah petugas kesehatan di ruang istirahat untuk memastikan jarak 

sosial. Petugas kesehatan yang bekerja selama masa karantina harus 

beristirahat sendiri di ruang istirahat, jika memungkinkan. 

h. Fasilitas harus menetapkan tingkat kesadaran yang lebih tinggi untuk 

potensi penyebaran SARS-CoV-2 di dalam fasilitas, mengikuti 

rekomendasi dari MDH untuk penilaian kelompok individu (pasien, 

penghuni, petugas kesehatan) yang memiliki gejala atau telah dites 

positif. Pertahankan ambang batas rendah untuk menyelidiki peningkatan 

staf yang menelepon sakit dan untuk mengamati kelelahan dalam 

menggunakan peralatan pelindung pribadi di area seperti ruang istirahat. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Adapun hal-hal yang dapat dilakukan guna agar kasus COVID-19 tidak 

meningkat pada tenaga kesehatan adalah dengan cara mengikuti hal berikut: 
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Tabel 25. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Rumusan Masalah Potensi solusi Stakeholder 

1 Perilaku Kesehatan yang 

tidak baik/ benar 

Tidak melakukan 

protokol Kesehatan 

Promosi Kesehatan 

Mulai melakukan promosi 

Kesehatan baik di dalam maupun 

di luar rumah sakit tentang 

penularan dan tata cara 

pencegahan penularan penyakit 

Direktur RS 

2 APD tidak benar 

Kekurangan APD 

– Menyiapkan dan Melengkapi 

perlindungan umum berupa 

APD lengkap pada tenaga 

Kesehatan yang berisiko 

tinggi tepapar penyakit 

COVID-19 

– Menggunakan level APD 

sesuai dengan ruang 

pelayanan 

– Pemeriksaan berkala status 

COVID-19 tenaga Kesehatan 

Direktur RS 

Komite Medis 

3 Ruang perawatan 

dicampur dengan pasien 

non COVID-19 

– Pemeriksaan rutin status 

COVID-19 semua pasien 

yang akan dirawat 

– Pemisahan dini pasien dengan 

gejala dan tanpa gejala 

COVID-19 baik di ruang IGD 

maupun di ruangan poli 

klinik. 

Direktur RS 
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4 Nakes yang terinfeksi 

Sars-CoV 2 

Jam kerja nakes tinggi 

– Pengobatan optimal dengan 

semua tim yang terkait pada 

kasus positif 

– Merujuk ke sarana Kesehatan 

yang lebih lengkap bila 

diperlukan 

– Pemantauan rutin status 

Kesehatan pada Nakes yang 

terkonfirmasi 

Direktur RS 

5 Status COVID-19 Pasien 

tidak diketahui 

– Membuat SOP yang tegas dan 

jelas tentang alur penerimaan 

pasien dengan risiko 

penularan tinggi 

– Membuat SOP pencegahan 

penularan terhadap NAKES 

– Membuat peraturan agar 

nakes dapat mendapatkan 

pemeriksaan berkala status 

COVID-19 

Direktur RS 

Komite Medis 

6 Kesadaran pribadi nakes 

kurang 

– Mengajak secara aktif peran 

nakes untuk memecahkan 

masalah yang terjadi akibat 

penularan 

– Melakukan brainstorming asal 

penularan dan dipecahkan 

Bersama-sama 

Direktur RS 

Komite medis 

Komite 

Keperawatan 
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7 Kurangnya support 

Pemerintah Daerah 

– Komunikasi politis harus di 

bangun pada pemangku atau 

pembuat kebijakan misalnya 

kepala daerah agar 

memberikan support penuh 

untuk penanganan dan 

pencegahan COVID-19 antara 

lain dengan meningkatkan 

anggaran penanganan COVID-

19. 

PEMDA 

Direktur RS 

 

Kesimpulan 

Perlunya penguatan promosi kesehatan, edukasi baik kepada masyarakat awam 

ataupun tenaga kesehatan itu sendiri diperlukan untuk menurunkan angka mortalitas 

COVID-19 di Indonesia. Masalah utama terkait hal ini adalah keberadaan APD, 

distribusi serta penggunaan yang tidak tepat sehingga masih menjadi masalah dan 

memberikan kontribusi dalam peningkatan kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan. 

Pemerintah juga diharapkan memberikan regulasi yang tegas, mengakomodir 

ketersediaan APD, dan membantu dalam mempromosikan protokol kesehatan melalui 

regulasinya. Diharapkan dengan peningkatan kesadaran, peran aktif masyrakat, tenaga 

kesehatan dan pemerintah, kasus COVID akan mereda dan pandemi ini akan berakhir 

seperti yang diharapkan. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Edukasi dan promosi kepada masyarakat  mengenai pentingnya menjalankan 

protokol kesehatan 

2. Sosialisasi penggunaan APD dengan baik dan benar kepada tenaga kesehatan 

3. Evaluasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pencegahan dan 

penanggulangan pandemi COVID-19 
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Latar Belakang 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi 

sebelumnya pada manusia. 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). Tanda 

dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut 

seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5 sampai 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.
1
 

Awal mula Virus Corona diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan 

makanan laut di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Dilaporkan 

kemudian bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan 

pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini 

juga diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Dikutip dari BBC, koresponden 

kesehatan dan sains BBC, Michelle Roberts and James Gallager mengatakan, di pasar 

grosir hewan dan makanan laut tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan 

ayam. Mereka menduga virus corona baru ini hampir dapat dipastikan berasal dari ular. 

Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke 

manusia. China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus COVID-19 

di dunia. Pada penghujung tahun 2019, Kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di 

China mendapat pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya 

tidak diketahui. Infeksi pernafasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di 

CHAPTER 4 
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Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut Pihak Berwenang, beberapa pasien 

adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Huanan.
2
 

Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 23 November 2020 

adalah 497.668 orang dengan jumlah kematian 15.884 orang. Dari kedua angka ini 

dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh 

COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 3,2%. Case fatality rate adalah presentase 

jumlah kematian dari seluruh jumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi 

dan dilaporkan. Dari seluruh penderita COVID-19 yang meninggal dunia, 1% berusia 

0–5 tahun, 2,3% berusia 6–18 tahun, 7,4% berusia 19–30 tahun, 16,9% berusia 31–45 

tahun, 37,2% berusia 46–59 tahun, dan 35,3% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan 

berdasarkan jenis kelamin, 56,9% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah 

laki-laki dan 43,1% sisanya adalah perempuan.
3,7

 

COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui 

bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. CDC dan WHO 

menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol (partikel zat di udara). Meski 

demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, 

seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup 

melalui nebulizer. Hal-hal yang berhubungan dengan tindakan medis sangat berbahaya 

bagi petugas medis, tercatat 282 Dokter dan Perawat meninggal akibat COVID-19. 

Karena mudah menular dan berbahaya, oleh karena itu tenaga kesehatan dan orang yang 

melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri 

(APD).
5
 

Selain itu, pemerintah bersama perusahaan farmasi dan berbagai institusi 

kesehatan kini juga tengah mengembangkan dan meneliti vaksin COVID-19. Setelah 

melalui uji klinis dan dinyatakan efektif dan aman diberikan pada manusia, pembuatan 

vaksin COVID-19 akan diteruskan agar dapat diberikan kepada masyarakat. 

Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, 

batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5 

sampai 6 hari, dengan range antara 1 sampai 14 hari. Risiko penularan tertinggi 

diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret 

yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung dapat menularkan sampai dengan 48 

https://www.alodokter.com/macam-macam-apd-dalam-menghadapi-wabah-covid-19
https://www.alodokter.com/macam-macam-apd-dalam-menghadapi-wabah-covid-19
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jam sebelum onset gejala (presimptomatik) dan sampai dengan 14 hari setelah onset 

gejala. Sebuah studi Du Z et. al, melaporkan bahwa 12,6% menunjukkan penularan 

presimptomatik. Penting untuk mengetahui periode presimptomatik karena 

memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang 

terkontaminasi. Sebagai tambahan, bahwa terdapat kasus konfirmasi yang tidak 

bergejala (asimptomatik), meskipun risiko penularan sangat rendah akan tetapi masih 

ada kemungkinan kecil untuk terjadi penularan.
1
 

Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang 

terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien COVID-19 pun ada yang mengalami 

penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. 

Biasanya jika saturasi oksigen dalam darah menurun maka orang tersebut akan merasa 

pusing, mual, sesak nafas, ngos ngosan hingga pingsan. Tapi pada orang yang 

mengalami happy hypoxia, dirinya tidak merasakan gejala tersebut hingga 

mengakibatkan kefatalan.
6
 Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa 

sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Untuk memastikan apakah 

gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus Corona, diperlukan pemeriksaan PCR 

(Polymerase Chain Reaction). 

Pada beberapa penderita, COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. 

Orang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan RT-PCR 

namun tidak mengalami gejala disebut sebagai kasus konfirmasi asimptomatik. 

Penderita ini tetap bisa menularkan COVID-19 ke orang lain. Pada bulan juli 2020, 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengganti istilah operasional lama pada 

COVID-19, seperti ODP, PDP, OTG menjadi istilah baru, yakni suspek, probable, dan 

konfirmasi. 

Epidemiologi Triangle biasa digunakan untuk menganalisis terjadinya penyakit 

infeksi. Segitiga ini terdiri dari agen (agent), Penjamu (Host), & Lingkungan 

(Environment) 

Pada kondisi normal, ketiga komponen tersebut berimbang. Perubahan pada satu 

(atau lebih) komponen dapat menaikkan atau menurunkan risiko terjadinya penyakit 

infeksi. Misal apabila kemampuan agen menginfeksi meningkat, atau kekebalan tubuh 

penjamu rendah, atau sanitasi lingkungan buruk, maka risiko terjadinya penyakit infeksi 

akan meningkat. Pada kasus COVID-19, AGEN infeksiusnya adalah SARS-CoV-2, 
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penjamu adalah manusia. Karakteristik agen (SARS-CoV-2) belum terlalu detail 

diketahui (khususnya terkait kemampuan virus bermutasi, obat anti-virus, dan vaksin).
9
 

Karakteristik penjamu (manusia) yang dapat mempengaruhi pajanan, kerentanan 

dan respon terhadap agen (SARS-CoV-2) antara lain adalah: usia (lansia), status 

fisiologis (higiene yang kurang baik), status imunologis (penurunan sistem kekebalan 

tubuh), penyakit lain yang sudah ada sebelumnya (diabetes mellitus, hipertensi, 

penyakit kardiovaskular, pneumonia), dan perilaku manusia (kurang olahraga, merokok, 

diet tidak sehat). Karakteristik lingkungan (faktor ekstrinsik) yang mempengaruhi 

keberadaan agen dan kerentanan terhadap agen antara lain adalah lingkungan fisik 

(sanitasi lingkungan buruk), kepadatan penduduk, modus komunikasi (fenomena dalam 

lingkungan yang mempertemukan penjamu dengan agen).
9
 

Untuk upaya menanggulangi pandemi COVID-19 ini dibutuhkan komunikasi dan 

kerjasama yang baik antar stakeholder guna menekan angka penularan tenaga kesehatan 

maupun penularan ke masyarakat di seluruh Indonesia. 

 

Rumusan Masalah 

Tanggal 11 Maret 2020 merupakan awal mula terjadinya pandemi COVID-19 di 

Indonesia dan sampai saat ini kasus baru semakin meningkat. Meningkatnya angka 

penularan COVID-19 menyebabkan kebutuhan akan sarana pelayanan kesehatan juga 

meningkat yang mana juga membuat meningkatnya jumlah kebutuhan akan tenaga 

kesehatan untuk menganani kasus lonjakan pasien akibat COVID-19. 

Update perkembangan kasus harian COVID-19 per tanggal 15 November 2020 

dimana jumlah kasus aktif 59.911 orang, penambahan kasus positif 4.106 orang, jumlah 

kasus sembuh 391.991 orang, jumlah kasus meninggal 15.211 orang. Angka ini 

diperkirakan akan semakin bertambah apalagi mengingat ketersediaan vaksin yang 

belum dapat dipastikan.
12

 

Permasalahan mengenai kebutuhan tenaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 

ini sangat menjadi perhatian yang serius karena seiring meningkatnya jumlah penderita 

COVID-19, meningkat juga jumlah tenaga kesehatan yang tertular dan meninggal. 

Terhitung per November 2020 tercatat 282 Dokter dan Perawat Meninggal akibat 

COVID-19. Tenaga kesehatan merupakan ujung tombak dalam menghadapi virus 
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corona ini dan untuk melayani pasien-pasien yang membutuhkan pertolongan supaya 

menekan angka penularan bahkan kematian.
13

 

Dari data diatas saya tertarik untuk menganalisa terkait penyebab terjadinya 

penularan yang tinggi terhadap tenaga kesehatan, hal-hal yang dapat diatur guna 

menekan angka penularan COVID-19 di rumah sakit, dan Tata Kelola Rumah Sakit 

yang baik guna menciptakan SDM yang berkualitas di era Pandemi COVID-19. 

 

Problem Tree 

 

 

Gambar 27. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Pohon masalah (problem tree) merupakan sebuah pendekatan/ metode yang 

digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah. Analisis pohon masalah 

dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen 

sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. Metode ini dapat 

diterapkan apabila sudah dilakukan identifikasi dan penentuan prioritas masalah. Pohon 

masalah memiliki tiga bagian, yakni batang, akar, dan cabang. Batang pohon 

menggambarkan masalah utama, akar merupakan penyebab masalah inti, sedangkan 

cabang pohon mewakili dampak. Penggunaan pohon masalah ini berkaitan dengan 

perencanaan proyek. Hal ini terjadi karena komponen sebab akibat dalam pohon 

masalah akan mempengaruhi desain intervensi yang mungkin dilakukan. 

Dalam problem tree yang dijabarkan diatas memiliki 5 pokok awal permasalahan 

yaitu: 

1. Pengetahuan menurun 

Pada masa era pandemi COVID-19 tenaga kesehatan dituntut untuk cepat dan 

tanggap serta hati-hati dalam menangani pasien. Dimana penularan COVID-19 

yang cepat terjadi kebijakan pemerintah tentang pembatasan berkumpul orang 

sehingga menyebabkan kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang didapat oleh 

tenaga kesehatan. Dengan kurangnya pengetahuan menyebabkan tenaga kesehatan 

melakukan pelayanan terhadapi COVID-19 tidak maksimal sehingga 

menyebabkan banyak tenaga kesehatan yang menjadi korban penularan COVID-

19. 

2. Kepatuhan menurun 

Di era “New Normal” semua orang dapat beraktivitas dengan mematuhi protokol 

kesehatan yang ditetapkan pemerintah seperti 3M: Memakai masker, Menjaga 

jarak, dan Mencuci tangan. Tetapi pada pelaksanaannya masih banyak orang-

orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Di rumah sakit sendiri, banyak 

tenaga kesehatan yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Masih banyak 

yang tidak menggunakan masker, masih banyak yang berbicara tanpa menjaga 

jarak yang aman, dan masih banyak juga yang malas untuk mencuci tangan. 
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3. Kelelahan 

Dari bulan Maret 2020 sampai saat ini kasus COVID-19 semakin bertambah. 

Bertambahnya kasus setiap harinya menyebabkan bobot kerja dari tenaga 

kesehatan yang semakin meningkat pula. Hal ini meningkatkan risiko kelelahan 

bagi tenaga kesehatan yang bertugas. Dan jika tidak ditunjang dengan suplai diet 

yang baik, maka akan menyebabkan risiko tertular yang tinggi kepada tenaga 

kesehatan. 

4. Ketersediaan APD menurun 

Pada awal pandemi COVID-19 masyarakat memiliki tren baru dimana “Panic 

buying” maksudnya adalah sebuah situasi di mana banyak orang tiba-tiba 

membeli makanan, bahan bakar, termasuk APD sebanyak mungkin karena 

mereka khawatir akan sesuatu yang buruk yang mungkin terjadi. Hal ini 

menyebabkan APD yang langka dan harga yang sangat mahal. Keterbatasan 

APD ini membuat sarana pelayanan kesehatan mengambil tindakan untuk 

mensiasati kekurangan APD ini, contohnya menggunakan jas hujan, APD 

yang digunakan reuse. Hal ini menyebabkan penanganan COVID-19 yang 

kurang optimal sehingga meningkatkan risiko penularan COVID-19 kepada 

tenaga kesehatan yang berjuang. 

5. Kewaspadaan menurun 

Dalam hal faktor psikologi sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani 

maupun rohani bagi tenaga kesehatan. Dimana pemikiran tentang tertular 

COVID-19, risiko diri sendiri menularkan ke keluarga di rumah, 

menyebabkan menurunnya sistem imun dan tidak fokusnya tenaga kesehatan 

dalam bertugas. 

Dalam semua penyebab di atas mengakibatkan tenaga kesehatan tidak fokus dan 

menurunkan kewaspadaan sehingga menyebabkan meningkatnya angka penularan 

COVID-19 kepada tenaga kesehatan.  

Akibat dari meningkatnya penularan bagi tenaga kesehatan: 

1. Tenaga kesehatan isolasi mandiri 

Dalam melakukan penanganan COVID-19 terkonfirmasi dapat dilakukan isolasi 

di rumah sakit tetapi dengan meningkatnya angka penularan COVID-19 sehingga 

jumlah angka kasus COVID-19 melebihi jumlah ketersediaan tempat tidur bagi 
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pelayanan kesehatan sehingga memaksa kebijakan untuk isolasi mandiri pasien di 

rumah. Jika hal ini tidak dilakukan dengan benar akan menyebabkan peningkatan 

penularan di lingkungan rumah yang berdampak bertambahnya jumlah kasus baru 

COVID-19. 

2. Tenaga kesehatan aktif menurun 

Dengan meningkatnya tenaga kesehatan yang tertular COVID-19 dan 

meningkatnya angka kasus COVID-19 yang butuh pelayanan medis, sehingga 

memaksa rumah sakit untuk melayani “apa adanya” sehingga menyebabkan 

kesejahteraan tenaga kesehatan yang kurang sehingga berdampak pada kurang 

optimal pelayanan di rumah sakit. 

3. Ketakutan masyarakat meningkat 

Ketakutan masyarakat yang tinggi untuk mengunjungi rumah sakit dan berita-

berita tentang meningkatnya angka penularan tenaga kesehatan menyebabkan 

kunjungan pasien ke rumah sakit yang menurun menyebabkan pendapatan rumah 

sakit yang menurun sehingga upaya untuk menjaga tenaga kesehatan juga tidak 

sesuai dengan kebutuhan. 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Dalam rancangan solusi kita mencoba menggunakan Epidemiologic Triangle, 

yang biasa digunakan untuk menganalisis terjadinya penyakit infeksi. Segitiga ini terdiri 

dari AGEN (AGENT), PENJAMU (HOST), & LINGKUNGAN (ENVIRONMENT). 

Karena penyakit yang berbeda memerlukan keseimbangan dan interaksi yang berbeda 

antara ketiga faktor ini, penting untuk menilai sepenuhnya setiap komponen untuk 

mengembangkan kontrol dan langkah-langkah pencegahan yang efektif dan tiga faktor 

yang mempengaruhi adanya penyakit atau orang sakit tersebut yaitu: 

1. Host (Manusia) 

Host mengacu pada manusia yang bisa terkena penyakit.  Memang host utama 

dari virus Corona ini pada awalnya disinyalir dari hewan oleh para ahli, tetapi 

sejak 2019 kemarin di Wuhan terjadi penularan ke manusia yang menyebabkan 

Pandemi di seluruh dunia. Akhirnya COVID-19 menjadi penyakit yang 

penularannya dari manusia ke manusia. Berbagai faktor intrinsik pada inang, 

kadang-kadang disebut faktor risiko, dapat memengaruhi paparan, kerentanan, 

atau respons individu terhadap agen penyebab. Peluang untuk terjadinya paparan 
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dipengaruhi oleh kontak antar manusia. Sedangkan kerentanan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor seperti komposisi genetik, status gizi dan imunologi, struktur 

anatomi, adanya penyakit atau obat-obatan, dan susunan psikologis. 

2. Agent (Virus) 

Agen awalnya disebut mikroorganisme atau patogen infeksi: virus, bakteri, 

parasit, atau mikroba lainnya. Agen utama COVID-19 adalah virus Corona atau 

yang dikenal juga sebagai SARS-CoV-2.  Virus ini tidak tahan hidup di luar tubuh 

manusia terutama jika kena panas matahari, dan mati pada panas di atas 65 derajat 

celcius. Virus ini termasuk sangat kuat/ ganas virulensinya. Masa inkubasi virus 

ini antara 2 sampai 14 hari. Artinya dalam rentang waktu tersebut jika masuk ke 

dalam tubuh manusia, akan muncul gejala penyakit COVID-19. 

3. Environment (Lingkungan) 

Lingkungan mengacu pada faktor ekstrinsik yang memengaruhi agen dan peluang 

untuk terpapar. Faktor lingkungan meliputi faktor fisik seperti geologi dan iklim, 

faktor biologis seperti serangga yang mentransmisikan agen, dan faktor sosial 

ekonomi seperti crowding, sanitasi, dan ketersediaan layanan kesehatan. 

Lingkungan fisik seperti area yang kumuh, akan mempercepat penularan virus 

karena banyaknya kontak antar manusia. Jumlah fasilitas dan alat kesehatan 

(laboratorium) juga menjadi faktor yang berpengaruh. Sedangkan lingkungan 

sosial budaya yang dimaksud adalah adanya acara atau kegiatan yang 

mengumpulkan orang banyak.
9
 

COVID-19 akan muncul jika kondisi ketiga faktor tersebut terpenuhi. Jika salah 

satu tidak ada, maka penyakit tidak akan muncul. 

1. Host diseimbangkan 

Pencegahan paling utama terhadap penyakit ini adalah peran host. Manusia harus 

selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungannya agar terhindar dari virus 

Corona. Perilaku masyarakat juga termasuk salah satu cara menyeimbangkan host 

dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, misalnya dengan cara 

menghindari kerumunan (physical distancing), menggunakan masker, cuci tangan 

pakai sabun, tidak menyentuh area wajah sembarangan, memisahkan peralatan 

makan dan menjaga daya tahan tubuh (imunitas). Jika kondisi host dapat 

diseimbangkan maka COVID-19 tidak akan muncul. 
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Salah satu strategi untuk menyeimbangkan host adalah memantau status demam 

harian warga, memberi arahan istirahat di rumah, memantau pergerakan warga, 

membantu proses diagnostik dini, membantu proses rujukan dan memantau status 

suhu Orang Tanpa Gejala (OTG) yang berasal dari daerah tertular. Proses 

pemantauan dapat memanfaatkan kemajuan internet atau menggunakan instrumen 

sederhana berupa simbol status kesehatan. Pada sarana kesehatan dapat dilakukan 

pengaturan jam kerja yang baik, regulasi pergantian shift dan kecukupan tenaga 

diperhatikan. 

2. Agent diseimbangkan 

Menyeimbangkan agen yakni virus Corona termasuk hal yang cukup sulit karena 

belum ditemukannya vaksin dan obat yang mampu membunuh virus ini. Namun, 

karakteristik virus yang tidak tahan suhu tinggi serta tidak mampu bertahan lama 

di luar tubuh manusia, cara yang paling efektif adalah menjaga lingkungan rumah 

sakit tetap bersih. Khususnya tempat atau benda yang sering disentuh manusia 

agar selalu dicuci dan dijaga kebersihannya. Apalagi sebagian besar orang positif 

COVID-19 tidak menunjukkan gejala. Sehingga kita tidak tahu keberadaan virus 

pada manusia sebelum dilakukan pemeriksaan laboratorium. 

3. Environment diseimbangkan 

Lingkungan yang mendukung pencegahan COVID-19 yaitu lingkungan yang 

bersih dan tidak banyak kerumunan orang. Untuk menegakkan ini semua, perlu 

adanya kebijakan yang bersifat represif yang memaksa masyarakat untuk turut 

patuh dan aktif menjaga kondisi lingkungan mereka aman (tidak berkerumun) dan 

bersih dari virus Corona. Strategi bisa dilakukan adalah mengatasi kekurangan 

kebutuhan fasilitas kesehatan, mengurangi dampak sosial-ekonomi yang terjadi, 

dan berdasarkan pada sistem dan sumber daya yang ada. 

Strategi berikutnya yang bisa dijalankan adalah penyediaan tiga jenis fasilitas 

kesehatan dengan kebutuhan yang berbeda, pertama, pusat karantina untuk 

merawat ODP dan PDP. Berdayakan fasilitas layanan primer (puskesmas) dan 

tempat-tempat umum di daerah. Kedua, pembangunan rumah sakit khusus 

COVID-19 untuk merawat kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan sedang. 

Ketiga, rumah sakit rujukan untuk kasus konfirmasi dengan gejala klinis serius 

hingga berat. Pusat karantina bisa menggunakan alih fungsi gedung-gedung yang 
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ada di daerah. Keseimbangan ketiga faktor tersebut (segitiga epidemiologi) 

memutus rantai penularan COVID-19 secara efektif.
9
 

Pemerintah menetapkan strategi “PENTAHELIX” cegah penyebaran COVID-19 

dimana ini merupakan kolaborasi antar pihak yang mana bersama-sama bergotong 

royong dalam upaya percepatan penanggulangan COVID-19. 

1. Masyarakat 

Peran serta masyarakat dalam situasi krisis menjadi sumber daya utama dalam 

penanganan respon khususnya sebagai perespon awal. Berbagai bentuk kontribusi 

dan inisiatif yang muncul dimasyarakat menjadi modal sebagi bagian dari 

penanganan respon COVID-19 dilingkungan masyrakat. Keterlibatan masyarakat 

dalam penanganan COVID-19 dapat dimanifestasikan melalui berbagai bentuk, 

diantaranya kegiatan berbasis komunitas/ masyarakat, relawan kemanusiaan 

maupun organisasi masyarakat sipil (OMS). Sebagai sumber daya tambahan, 

kontribusi masyarakat ini juga dapat diwadahi oleh Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 baik di pusat maupun di daerah dan dapat dikelola 

berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Keterlibatan ini dapat mengakomodir baik 

secara perorangan ataupun kelembangaan dengan mempertimbangkan 

pengalaman, keahlian, maupun mobilisasi sumberdaya yang dimiliki. Gugus 

Tugas Pecepatan COVID-19, guna melibatkan lebih banyak partisipasi 

masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19 ini, juga telah mendorong 

terbentuknya platform untuk memetakan aksi kemanusiaan di masyarakat dan 

pengelolaan relawan melalui desk relawan. 

2. Akademisi 

Akademisi melalui dari sejumlah perguruan tinggi di tanah air telah melakukan 

sejumlah riset, dukungan teknis, hingga edukasi di masyarakat sejak pertama 

kasus COVID-19 ini diungkap ke masyarakat. Berbagai kajian atau pemodelan 

dampak COVID-19 juga telah diluncurkan sebagai pijakan dalam penyusunan 

sejumlah kebijakan baik di nasional maupun di daerah. Melalui Gugus Tugas 

Percepatan PROTOKOL PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI COVID-

19 (Corona Virus Disease 2019). 
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3. Media  

Media, baik berupa cetak, online, maupun televisi sebagai platform penyampai 

infomasi, juga memiliki beragam fungsi, diantaranya; sebagai pengawas, media 

belajar, transformasi budaya dan hiburan. Media juga memberikan kontribusi 

signigikan dalam membantu pemerintah (Gugus Tugas) sebagai sarana komuniasi 

ke masyrakat sebagai bagian dalam upaya membangun kesadaran dan pencegahan 

penyebaran COVID-19. Pentingnya dukungan media, juga menjadi filter untuk 

mencegah penyebaran infomasi salah (HOAK) yang terjadi di masyarakat. 

Melalui fungsi-fungsi tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 

dapat mengoptimalkan keterlibatan media dalam menyampaikan pesan-pesan dan 

pendidikan tentang COVID-19 di masyarakat. Untuk mengoptimalkan dukungan 

tersebut, Gugus Tugas Percepatan COVID-19 baik di pusat maupun di daerah 

untuk dapat melibatkan partisipasi media untumenjalankan mandatnya, khusunya 

dalam pencegahan penyebaran COVID-19. 

4. Lembaga Usaha (Swasta) dalam krisis COVID-19 di Indonesia, lembaga usaha 

juga mengalami dampak signifikan akibat sejumlah kebijakan terkait pembatasan 

akses yang mengaharuskan penghentian sementara sejumlah aktivitas ekonomi. 

Namun disisi lain, lembaga usaha dalam upaya percepatan penanganan COVID-

19 juga telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam beragam 

bentuk dukungan, baik berupa dukungan pendanaan, sumber daya manusia, 

peminjaman aset ataupun infrastruktur usaha yang dimiliki. Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 baik di pusat hingga didaerah selanjunya juga 

dapat membangun kerjasama dengan lembaga usaha yang memiliki komitmen 

untuk memberikan dukungan dalam upaya percepatan penanganan COVID-19. 

Mekanisme dan strategi yang akan digunakan untuk mempercepat optimalisasi 

perencanaan Operasi diantaranya:  

 Sosialiasi rencana operasi Nasional 

 Pengumpulan dan mobilisasi sumber daya 

 Pengadaan dan logistik 

 Pengumpulan rencana operasi daerah 

 Advokasi/ penyadaran publik 

  Monitoring dan evaluasi  
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Adapun dalam penyusunan rencana operasi, harus mempertimbangkan isu skala 

prioritas yang merujuk pada layanan dasar di masyarakat, beberapa layanan dasar yang 

harus menjadi perhatian diantaranya: 

1. Layanan Kesehatan  

Layanan kesehatan merupakan unsur penting dalam penanganan Pandemi 

COVID-19, mengingat pandemi merupakan peristiwa yang mengganggu 

kehidupan manusia melalui kesehatan. Sehingga dukungan layanan kesehatan 

yang optimal dapat mengurungi dampak fatal yang ditimbulkan dari efek suatu 

pandemi. Peran dari layanan kesehatan juga tidak terbatas pada penanganan 

kuratif, tetapi dapat juga melalui membangun kesadaran masyrakat melalui 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Adapun peran yang dapat dioptimalkan 

dalam layanan kesehatan meliputi:  

a. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berkoordinasi dengan 

kementerian kesehatan.  

b. Kementerian Kesehatan berkoodinasi dengan Dinas Kesehatan di tingkat 

Provinsi dan Kabupaten/ Kota. 

c. Kementerian Kesehatan membuat mekanisme rujukan bagi penanganan pasien 

COVID-19. 

d. Menyusun protap proses screening suspect dan penanganan pasien COVID-19. 

e. Melakukan penyediaan alat pelindung diri (APD) kesehatan yang memadai. 

f. Menentukan Rumah Sakit Rujukan dalam penanganan COVID-19. 

g. Menyusun mekanisme/ prosedur pengiriman spesimen ke laboratorium 

h. Menentukan laboratorium pengujian spesimen COVID-19 di berbagai wilayah. 

i. Menyusun media kampanye positif bagi masyarakat tentang Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS). 

j. Melakukan kampanye tentang PHBS. 

2. Layanan Pendidikan 

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, bahkan dalam situasi 

krisis sekalipun. Maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk tetap 

menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat. Akibat pandemi yang semakin 

meluas, dan sebagai upaya pengendalian dari penyebaran pandemi COVID-19, 

maka kebijakan dalam pemenuhan layanan Pendidikan dan Penyadaran Masyakat:  
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a. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berkoordinasi dengan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. 

b. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan berkoordinasi Dinas 

Pendidikan baik di Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota. 

c. Kementerian Agama akan berkoordinasi Kanwil Kementerian Agama baik di 

Provinsi ataupun Kabupaten/ Kota. 

d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengintruksikan kepada 

seluruh Dinas Pendidikan di wilayah-wilayah yang sudah terindikasi 

terdampak COVID-19 untuk mendorong melakukan pendidikan dari rumah 

dengan durasi tertentu sesuai kebijakan yang dikonsultasikan dengan Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. 

e. Mengembangkan metode belajar jarak jauh kepada siswa selama proses 

pendidikan dari rumah. 

f. Melakukan kampanye tentang Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS). 

g. Melakukan himbauan kepada seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan 

dan siswa tidak melakukan perjalanan atau bepergian, salama masa belajar 

dirumah. 

h. Melakukan upaya pembersihan terhadap fasilitas pendidikan secara rutin dan 

melakukan pembersihan desinfektan untuk meminimalisir potensi penyebaran 

virus.  

i. Melakukan monitoring kondisi kesehatan guru dan siswa secara periodik. 

j. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik 

langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb). 

k. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di 

lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata). 

3. Layanan Ekonomi & Distribusi Logistik 

Ekonomi, merupakan salah satu sektor yang cukup terpukul dari bencana 

pandemi, terlebih setelah munculnya kebijakan terkait pembatasan akses atau 

PSBB, di wilayah-wilayah yang disinyalir merupakan wilayah yang menjadi titik 

titik pandemi. Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi dan distribusi 

logistik menjadi penting khususnya dalam selama status darurat berlaku. 

Kebijakan-kebijakan yang mungkin diberlakukan diantaranya:  
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a. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berkoordinasi dengan 

Kementerian Koodinator Perekonomian dan Kementrian yang dalam 

koordinasi dibawahnya, termasuk BI dan OJK. 

b. Kebijakan dalam jaring pengaman sosial, khususnya bagi warga masyarakat 

prasejahtera di kawasan terdampak. 

c. Kebijakan dalam kelonggaran trasaksi finansial. 

d. Kebijakan keringanan hingga pembebasan pajak. 

e. Kebijakan dalam pengelolaan industri dalam situasi krisis. 

f. Kebijakan terkait mangatisipasi lonjakan pengangguran. 

g. Memastikan jalur pasok (distribusi logistik) selama proses pembatasan akses 

bagi masyakat yang wilayahnya dinyatakan sebagai titik pandemik. 

h. Pemberian insentif kepada pelaku usaha selama masa tanggap darurat. 

Pengembangan penanganan berbasis sektoral dan isu stategis lainnya dapat 

dikembangkan melalui sejumlah pedoman atau standart layanan yang akan disusun dan 

dikembangkan oleh kementerian teknis terkait yang segera dapat diberlakukan selama 

masa pandemi ini masih berlangsung. 

Upaya yang dapat dilakukan rumah sakit dalam menurunkan angka penularan 

COVID-19 terhadap tenaga Kesehatan: 

 

Tabel 26. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No. Masalah Potensi solusi Stakeholder 

1 Pengetahuan 

Menurun 

- Mengadakan pelatihan via online 

- Sosialisasi di ruang terbuka dengan 

protokol Kesehatan 

- Peran PPI dalam pelatihan On Job 

Training dengan protocol kesehatan 

Dinkes (Grup 1) 

Direksi (Grup 1) 

Diklat (Goup 2) 

IPCN (Grup 2) 

2 Kepatuhan 

Menurun 

- Pembuatan SPO 

- Sosialisasi SPO Kesehatan 

- Pengawasan 

- Evaluasi kepatuhan 

Direksi (Grup 1) 

IPCN (Grup 2) 

HRD (Grup 2) 

3 Kelelahan - Penghitungan kecukupan tenaga 

- Pengaturan waktu kerja tenaga 

Kesehatan 

- Suplai vitamin yang mencukupi 

 

Direksi (Grup 1) 

HRD (Grup 2) 
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4 Ketersediaan 

APD 

Menurun 

- Menghitung kecukupan APD 

- Mencari bantuan ketersediaan APD dari 

pihak pemerintah maupun swasta 

Dinkes (Grup 1) 

Direksi (Grup 1) 

Pihak Swasta 

(Grup 3) 

5 Psikologi - Memberi penyegaran rohani secara 

berkala (sesuai protokol kesehatan) 

- Komunikasi yang baik dan statemen 

menyejukkan (sesuai protokol kesehatan) 

Direksi (Grup 1) 

HRD (Grup 2) 

Pemuka Agama 

(Grup 3) 

 

 

Kesimpulan 

Sejak Maret 2020 dimana ditemukannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia, 

jumlah penularan makin hari makin meningkat. Peningkatan kasus di Indonesia 

berbanding lurus dengan peningkatan kasus terhadap tenaga kesehatan. Banyak hal 

yang menyebabkan penularan kasus COVID-19 terhadap tenaga kesehatan seperti: 

pengetahuan yang kurang, kepatuhan yang kurang, kelelahan, kurangnya ketersediaan 

APD, dan factor psikologi sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelayanan yang 

diberikan oleh fasilitas kesehatan dalam menangani kasus COVID-19. Hal ini 

berdampak buruk pada penanggulangan COVID-19 secara umum. Untuk menurunkan 

angka kasus COVID-19 yang salah satunya menjaga ketersediaan dan keselamatan 

tenaga kesehatan maka dibutuhkan kolaborasi antar stakeholder agar tercipta 

lingkungan kerja yang baik, sarana prasarana yang memadai, dan bobot kerja yang 

seimbang guna mendukung tenaga kesehatan dalam mengakhiri pandemic COVID-19. 

strategi “PENTAHELIX” cegah penyebaran COVID-19 juga sangat bermanfaat bagi 

penanggulangan COVID-19 dengan kolaborasi semua pihak yang terkait. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam pengendalian penularan:  

- Promosi kesehatan 

- Pelaksanaan protokol kesehatan yang benar 

- Pengawasan berkala 

- Tim penanggulangan COVID-19 RS 

- Kerjasama dari pihak eksternal rumah sakit 
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Dalam menanggulangi COVID-19 harus ada kolaborasi yang baik antar 

stakeholder dan kerjasama yang baik dari internal maupun eksternal rumah sakit. 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA JUMLAH 

TENAGA KESEHATAN YANG TERINFEKSI COVID-19 DI RUMAH SAKIT 

RUJUKAN COVID-19 

Oleh: 

dr. Rama Garditya, SpAn 

 

Latar Belakang 

Indonesia beserta banyak negara-negara lain di dunia saat ini sedang mengalami 

permasalahan serius berupa wabah coronavirus disease 19 (COVID-19). Penyebaran 

virus yang cepat dan efeknya yang berpotensi membahayakan nyawa manusia 

merupakan masalah utama dalam pencegahan dan penanggulangan COVID-19. 

Menurut data World Health Organization (WHO) Hingga 23 November 2020 tercatat 

58.425.681 kasus konfirmasi positif COVID-19 dan 1.385.218 kematian di seluruh 

dunia. Sedangkan di Indonesia hingga saat yang sama telah tercatat 502.110 kasus 

konfirmasi positif dan 16.002 kematian. Angka-angka tersebut adalah yang tertinggi di 

antara negara-negara ASEAN.
1  

COVID-19 adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2. 

Pada 31 Desember 2019 WHO pertama kalinya mempelajari keberadaan penyakit ini 

setelah ada laporan kluster kasus pneumonia virus di Wuhan, Republik Rakyat Cina. 

Gejala-gejala yang umum timbul akibat COVID-19 adalah demam, batuk, dan fatigue. 

Keluhan lain yang dapat timbul adalah kehilangan sensasi rasa atau penghidu, nyeri 

tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, diare, menggigil, hidung tersumbat, 

konjungtivitis, lesi kulit dan mual serta muntah. Sebesar 80% kasus COVID-19 akan 

sembuh tanpa membutuhkan perawatan di rumah sakit, 15% kasus akan membutuhkan 

bantuan oksigen, sedangkan 5% kasus akan membutuhkan perawatan intensif. 

Komplikasi yang dapat terjadi adalah gagal napas, acute respiratory distress syndrome 

(ARDS), sepsis, tromboembolisme, dan gagal organ multipel.
2
 Progresifitas gejala 

klinisnya pun relatif cepat. Berdasarkan data di China, sebagian besar kasus yang 

terifeksi COVID-19 tidak menunjukkan gejala. Akan tetapi kelompok ini tetap berisiko 

tinggi menularkan COVID-19.
3
 Di Indonesia, proporsi terbesar kasus COVID-19 adalah 

pada kelompok usia 19-45 tahun sebesar 55.2%. Sedangkan proporsi terbesar kasus 

yang meninggal adalah kelompok usia >46 tahun sebesar 72.5%.
4
 

CHAPTER 4 



469 
 

 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) memberikan gambaran 

tingkatan pengendalian yang bisa dilakukan untuk melindungi pekerja dari berbagai 

macam bahaya. Tingkatan pengendalian tersebut terdiri dari eliminasi yaitu 

menghilangkan sumber bahaya, substitusi yaitu mengganti sumber yang mengakibatkan 

bahaya, kendali teknik yaitu mengisolasi pekerja dari sumber bahaya, kendali 

administratif yaitu membuat aturan untuk pekerja dalam melakukan tugasnya, dan 

penggunaan alat pelindung diri (APD).
5  

Penularan COVID-19 terutama melalui droplet dan kontak dengan permukaan 

yang terkontaminasi. Paparan terhadap COVID-19 dapat terjadi di tempat kerja 

termasuk rumah sakit, dalam perjalanan, maupun dalam lingkungan komunitas. Risiko 

untuk terpapar COVID-19 di tempat kerja sangat tergantung dengan kemungkinan 

kontak dalam jarak 1 meter dengan orang lain. Langkah-langkah yang dapat dilakukan 

untuk mencegah penularan COVID-19 termasuk sering mencuci tangan atau 

menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain, 

menggunakan masker, dan melakukan desinfeksi area kerja secara rutin.
2
 Para pekerja 

yang bertugas di RS akan cukup sering berinteraksi dengan orang lain dalam jarak 

kurang dari 1 meter sehingga berisiko untuk tertular COVID-19 di RS. Selain itu, 

perilaku para tenaga kesehatan pun sangat penting dalam mengendalikan penularan 

COVID-19 di RS.   

   

Rumusan Masalah  

Rumah sakit adalah institusi yang berperan penting dalam pencegahan dan 

penanggulangan COVID-19. Tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan ini 

memiliki jumlah yang terbatas, sehingga penting sekali untuk memperhatikan 

keselamatan tenaga kesehatan agar tetap terlindungi dan mampu memberikan layanan 

kesehatan yang optimal dalam penanganan COVID-19 di rumah sakit. Apabila 

penularan COVID-19 terjadi terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit akan 

menimbulkan hambatan terhadap proses penanggulangan COVID-19 di Indonesia. 

Penularan COVID-19 terhadap tenaga kesehatan di rumah sakit dapat berasal dari 

kontak dengan pengunjung/ pasien, dengan tenaga kesehatan ataupun staf lain di rumah 

sakit, serta penularan melalui fasilitas sarana rumah sakit yang merupakan area publik 

(misalnya escalator, elevator, kursi ruang tunggu). Penularan COVID-19 terhadap 
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tenaga kesehatan RS juga dapat terjadi di luar lingkungan RS, misalnya lingkungan 

sekitar rumah tinggal maupun saat di perjalanan. Berdasarkan data pada Desember 

2020, terdapat 342 tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19. Jumlah 

tersebut terdiri dari 192 orang dokter, 14 dokter gigi, dan 136 perawat. Hal ini 

diumumkan oleh Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
6
 Sedangkan berdasarkan 

data yang diambil di salah satu RS rujukan COVID-19, pada bulan Maret-Juli 2020 

jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 adalah 12 orang, sedangkan pada 

bulan Agustus-November 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi 61 orang. Terjadi 

peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 sebesar kurang lebih 4 

kali lipat, hal ini dirasakan cukup signifikan dan akan mempengaruhi pelayanan 

kesehatan yang dilakukan di RS. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  

peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19? 

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berperan dalam meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terjangkit COVID-19 di 

RS serta menganalisa faktor-faktor tersebut sehingga dapat dicari solusi yang 

memperhatikan stakeholder terkait agar jumlah tenaga kesehatan yang terjangkit 

COVID-19 di RS tidak semakin meningkat.  
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Problem Tree 

 

Gambar 28. Problem Tree 

 

Keterangan Problem Tree : 

1. 83% Tenaga Kesehatan Indonesia Mengalami Burnout Syndrome Derajat Sedang dan Berat 

Selama Pandemi COVID-19.
7
  

2. Clinician Mental Health and Well-Being During Global Healthcare Crises : Evidence Learned 

From  Prior Epidemics for COVID-19 Pandemic.
8
  

3. COVID-19 Effects on The Workload of Iranian Healthcare Workers.
9
  

4. Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Healthcare Workers Exposed to 

COVID-19.
10

   

5. COVID-19 Clusters and Outbreaks in Occupational Settings in The EU/EEA and The UK.
11

  

6. Barriers to COVID-19 RT-PCR Testing in Indonesia : A Health Policy Perspective.
12
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7. Antibody Tests for Identification of Current and Past Infection with SARS-CoV-2.
13

  

8. SE Kemenkes RI Tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR.
14

  

9. COVID-19 in Healthcare workers I  Three Hospitals in The South of The Netherlands : A Cross-

Sectional Study.
15

  

10. It Depends on How You Ask : Measuring Bias in Population Surveys of Compliance With 

COVID-19 Public Health Guidance.
16

  

11. Contributing Factors to PPE Shortages During The COVID-19 Pandemic.
17  

 

 

Penjelasan Problem Tree 

Permasalahan meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-

19 di RS dipikirkan dapat diakibatkan oleh berbagai faktor berikut ini :  

 Perilaku tenaga kesehatan yang belum mematuhi protokol kesehatan. 

Pengetahuan dan tingkat kesadaran para tenaga kesehatan akan sangat 

mempengaruhi perilaku tenaga kesehatan. Semakin besar proporsi tenaga 

kesehatan yang menjalankan protokol kesehatan dengan baik akan semakin 

menurunkan risiko terinfeksi COVID-19 di RS.  

 Kondisi imunitas dan vitalitas tenaga kesehatan. Apabila kondisi imunitas dan 

vitalitas tenaga kesehatan menurun maka seorang tenaga kesehatan akan 

semakin berisiko untuk terinfeksi COVID-19. Beban kerja yang tinggi dan 

tingkat stres para tenaga kesehatan akan mempengaruhi hal tersebut. 

Berdasarkan bukti-bukti dari epidemi-epidemi yang sudah terjadi sebelumnya, 

pemerintah dan penyedia layanan kesehatan dapat mencegah beban kerja yang 

berlebihan dan stress fisik maupun psikologis tenaga kesehatan melalui beberapa 

cara. Langkah yang paling mendasar yang dapat dilakukan adalah dengan 

menyediakan alat pelindung diri yang memadai disertai pedoman-pedoman dan 

pelatihan mengenai penggunaan APD tersebut sebelum menangani pasien. 

Selain itu, perawatan diri dasar bagi tenaga kesehatan seperti waktu istirahat 

yang cukup, nutrisi yang cukup, hidrasi yang cukup juga penting dalam 

mendukung dan mempertahankan para tenaga kesehatan sehingga pelayanan 

kesehatan tetap dapat diberikan dengan optimal.
8
   

 Skrining yang belum berjalan optimal di RS. Hingga saat ini pemeriksaan yang 

dianggap sebagai standar baku penegakkan diagnosis COVID-19 adalah 
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pemeriksaan Real Time–PCR. Pemeriksaan RT-PCR ini berbiaya tinggi dan 

membutuhkan waktu yang bervariasi hingga membutuhkan waktu lama. 

Sedangkan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang digunakan tidak memiliki 

sensitivitas setinggi pemeriksaan RT-PCR. Pemerintah Indonesia hingga saat ini 

masih menghadapi kesulitan untuk meningkatkan pemeriksaan RT-PCR. Seiring 

dengan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia, jumlah laboratorium yang 

ditetapkan untuk melakukan pemeriksaan RT-PCR pun semakin ditambah 

jumlahnya. Kelancaran berjalannya laboratorium-laboratorium ini akan 

tergantung dengan beberapa faktor seperti kapasitas pemeriksaan di masing-

masing laboratorium, tersedianya SDM yang kompeten dalam pemeriksaan RT-

PCR, tersedianya reagen pemeriksaan RT-PCR, dan transportasi yang 

dibutuhkan oleh tempat pelayanan kesehatan diberikan menuju laboratorium 

RT-PCR. Memperhatikan faktor-faktor tersebut, maka hal yang dapat dilakukan 

adalah  memastikan standar operasional yang seragam untuk setiap 

laboratorium, memastikan jumlah SDM yang adekuat untuk meningkatkan 

jumlah pemeriksaan RT-PCR di laboratorium-laboratorium yang ditetapkan, 

mengatur waktu pemeriksaan RT-PCR termasuk saat hari libur sehingga tidak 

ada perbedaan jumlah pemeriksaan RT-PCR harian yang signifikan, memastikan 

kecukupan logistik reagen dan peralatan yang dibutuhkan laboratorium untuk 

tetap operasional.
12

      

 Adanya bias hasil skrining karena ada kemungkinan pengunjung RS tidak 

menjawab pertanyaan skrining dengan jujur. Salah satu alat skrining COVID-19 

yang digunakan adalah rangkaian pertanyaan mengenai riwayat sakit dan 

riwayat perjalanan pengunjung. Akan tetapi skrining ini memiliki bias karena 

pengunjung dapat menjawab pertanyaan dengan tidak jujur. Penting sekali 

kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan 

pemerintah serta menjalankan proses skrining dengan sebenar-benarnya.   

 Ketersediaan APD di RS. Pengadaan APD oleh RS kadang terkendala oleh 

berbagai hal seperti tidak adanya supply APD yang adekuat jumlahnya karena 

produksi APD pun terbatas. Permasalahan lain adalah kualitas APD yang 

tersedia kadang tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk keamanan 

tenaga kesehatan. Pada awal pandemi COVID-19, terjadi lonjakan kebutuhan 
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APD yang terjadi tiba-tiba (shock demand) secara global. Hal ini turut diperberat 

oleh terjadinya kepanikan masyarakat sehingga kesediaan APD semakin cepat 

berkurang. Kurangnya langkah efektif yang dilakukan oleh pemerintah dalam  

menjaga ketersediaan APD dan mendistribusikannya ke seluruh area domestik, 

serta gangguan supply chain APD global mengakibatkan masalah ini berlarut-

larut.
17 

     

 Adanya kemungkinan tenaga kesehatan terpapar COVID-19 di luar lingkungan 

RS. Risiko terinfeksi COVID-19 bagi para tenaga kesehatan tidak hanya di RS 

akan tetapi dalam perjalanan dan di lingkungan tempat tinggal pun dapat terjadi. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Analisis stakeholder adalah proses menilai sebuah sistem dan potensi perubahan 

terhadap sistem tersebut karena kaitannya dengan pihak-pihak yang memiliki perhatian 

atau kepentingan. Informasi ini kemudian bisa digunakan untuk menentukan 

pendekatan terhadap pihak-pihak tersebut dalam sebuah proyek, program, ataupun 

kebijakan. Oleh karena itu, analisis stakeholder ini adalah bagian yang penting dalam 

manajemen stakeholder. Penggunaan analisis stakeholder ini tidak menghalangi 

kepentingan pihak tertentu karena pihak yang utama, melainkan memastikan 

kepentingan semua pihak akan dipertimbangkan.
18

  

Ada beberapa teknik pemetaan stakeholder yang sering digunakan, beberapa di 

antaranya adalah : 

1. Mendelow’s power interest grid yang memetakan power dan interest. 

2. Murray-Webster and Simon’s three dimensional grid yang memetakan power, 

interest, dan attitude. 

3. Salience model yang memetakan power, legitimacy, dan urgency. 

 

Mendelow’s power interest grid 

Mendelow mengenalkan power interest grid ini yang mengelompokkan para 

stakeholder ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompok high power - high interest, 

kelompok high power – low interest, kelompok low power – high interest, dan 

kelompok low power – low interest. Power adalah kemampuan untuk mempengaruhi 



475 
 

 

sebuah sistem dalam hal ini bisa berupa proyek, program, ataupun kebijakan. Interest 

adalah tingkat kepentingan sistem menurut para stakeholder.
19

  

Menggunakan matrix power-interest ini, kita bisa menentukan alokasi usaha dan 

sumber daya yang kita kerahkan terhadap tiap-tiap kelompok stakeholder. 

 High power – high interest 

Kita perlu mengelola dengan ketat dan mengalokasikan waktu dan sumber daya 

yang lebih terhadap kelompok stakeholder ini karena mereka memiliki power 

untuk mempengaruhi sistem dan juga memiliki kepentingan terhadap sistem 

tersebut.  

 High power – low interest 

Kita perlu menjaga agar kebutuhan kelompok stakeholder ini tetap terpenuhi 

karena kelompok ini dapat mempengaruhi sistem meskipun tidak memiliki 

kepentingan sebesar kelompok stakeholder sebelumnya.  

 Low power – high interest 

Kita perlu tetap menginformasikan perkembangan sistem terhadap kelompok 

stakeholder ini karena mereka memiliki kepentingan yang cukup besar. 

Meskipun kelompok ini tidak memiliki power untuk mempengaruhi secara 

langsung, mereka bisa saja berusaha mempengaruhi stakeholder yang memiliki 

power.  

 Low power – low interest 

Untuk kelompok stakeholder ini kita tidak perlu menghabiskan banyak waktu 

dan sumber daya karena kelompok ini tidak memiliki power untuk 

mempengaruhi maupun kepentingan terhadap sistem. 

 

Pada Problem Tree yang saya sampaikan di atas tercantum beberapa faktor yang 

dianggap menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang tertular 

COVID-19 di RS rujukan COVID-19. Untuk menangani faktor-faktor penyebab 

tersebut ada beberapa stakeholder yang berperan yaitu pemerintah, masyarakat, 

manajemen RS maupun tenaga kesehatan RS. Berikut ini adalah beberapa potensi solusi 

yang dapat berperan dalam penanganan masalah tersebut : 

 Memberikan pelatihan dan sosialisasi kebijakan terkait pencegahan dan 

penanganan  COVID-19 di RS secara berkala. 
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 Menetapkan penyesuaian pola kerja tenaga kesehatan di RS sehingga beban 

kerja tidak berlebih dalam memberikan pelayanan dalam situasi COVID-19 saat 

ini. 

 Memberikan support terhadap tenaga kesehatan baik berupa materi, kesehatan 

fisik maupun psikologis. 

 Meningkatkan efektivitas skrining COVID-19 terhadap pengunjung RS dan 

tenaga kesehatan RS sehingga pemisahan kasus suspek COVID-19 dengan kasus 

non COVID-19 dapat berjalan lebih baik. 

 Memberikan sosialisasi tentang penerapan protokol kesehatan di luar lingkungan 

RS. 

 Memfasilitasi kebutuhan transportasi khusus untuk tenaga kerja RS yang masih 

memerlukan angkutan umum sebagai sarana transportasi sehingga menurunkan 

risiko paparan saat berada di perjalanan. 

 Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pencegahan 

dan penanganan COVID-19. 

 Pemerintah mengatur supply chain APD yang memadai dan merata untuk 

seluruh RS di Indonesia. 

 

Kelompok stakeholder yang berperan dalam penanganan masalah ini 

ditampilkan dalam tabel berikut :  

 

Tabel 27. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No. Rumusan Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

1 Perilaku tenaga kesehatan yang 

belum menjalankan protokol 

kesehatan dengan benar 

-Memberikan pelatihan 

dan sosialisasi 

kebijakan terkait 

pencegahan dan 

penanganan  COVID-

19 di RS secara berkala 

Manajemen RS 

Satgas COVID-19 

2 Imunitas dan vitalitas tenaga 

kesehatan menurun 

-Menetapkan 

penyesuaian pola kerja 

tenaga kesehatan di RS 

Manajemen RS 
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sehingga beban kerja 

tidak berlebih dalam 

memberikan pelayanan 

dalam situasi COVID-

19 saat ini. 

-Memberikan support 

terhadap tenaga 

kesehatan baik berupa 

materi, kesehatan fisik 

maupun psikologis 

3 Skrining belum optimal -Meningkatkan 

efektivitas skrining 

COVID-19 terhadap 

pengunjung RS dan 

tenaga kesehatan RS 

sehingga pemisahan 

kasus suspek COVID-

19 dengan kasus non 

COVID-19 dapat 

berjalan lebih baik 

Manajemen RS 

Satgas COVID-19 

4 Tenaga kesehatan terpapar 

COVID-19 di luar lingkungan 

RS 

-Memberikan 

sosialisasi tentang 

penerapan protokol 

kesehatan di luar 

lingkungan RS. 

-Memfasilitasi 

kebutuhan transportasi 

khusus untuk tenaga 

kerja RS yang masih 

memerlukan angkutan 

umum sebagai sarana 

transportasi sehingga 

Manajemen RS 

Satgas COVID-19 
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menurunkan risiko 

paparan saat berada di 

perjalanan 

5 Pasien tidak jujur saat skrining 

di RS 

-Meningkatkan 

pengetahuan dan 

kesadaran masyarakat 

mengenai pencegahan 

dan penanganan 

COVID-19 dengan 

sosialisasi secara 

berkala dalam 

lingkungan RS maupun 

media sosial RS. 

Manajemen RS 

6 Keterbatasan APD di RS -Menjaga supply chain 

pengadaan APD di RS 

-Mengatur ketat 

penggunaan APD di RS  

Manajemen RS 

Satgas COVID-19 

 

Kesimpulan 

COVID-19 adalah masalah kesehatan yang berdampak pada berbagai aspek 

termasuk sosial ekonomi. Akan tetapi aspek utama yang terdampak adalah kesehatan, 

baik itu individu maupun masyarakat. Apabila permasalahan aspek kesehatan tidak 

tertangani dengan baik maka aspek non kesehatan yang lain pun akan semakin 

terdampak. Dengan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia yang masih terus meningkat. 

Kapasitas pelayanan kesehatan di Indonesia suatu saat akan mencapai batasnya, baik itu 

terkait jumlah ruang isolasi, jumlah tenaga kesehatan, maupun jumlah ventilator. Oleh 

karena itu, langkah yang menjadi prioritas dalam pencegahan COVID-19 adalah 

membatasi penularannya. Apabila seluruh masyarakat menjalankan protokol 3M yaitu 

rajin mencuci tangan, memakai masker dengan benar, dan menjaga jarak maka 

penularan COVID-19 akan dapat dibatasi. Langkah berikutnya adalah melakukan tes 

skrining sebanyak-banyaknya dengan memastikan standar operasional yang seragam 

untuk setiap laboratorium, memastikan jumlah SDM yang adekuat untuk meningkatkan 
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jumlah pemeriksaan RT-PCR, mengatur waktu pemeriksaan RT-PCR agar optimal, 

serta memastikan kecukupan logistik reagen dan peralatan yang dibutuhkan 

laboratorium untuk tetap operasional. Sebagai institusi yang berperan penting dalam 

pelayanan kesehatan termasuk dalam pencegahan dan penanganan kasus COVID-19, 

RS juga perlu memastikan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dijalankan di 

lingkungannya. Para tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam 

penanganan COVID-19 harus dijaga dengan baik agar pelayanan kesehatan di RS dapat 

terus berjalan sehingga masyarakat yang membutuhkan tetap mendapat akses terhadap 

pelayanan kesehatan. Apabila kondisi imunitas dan vitalitas tenaga kesehatan menurun 

maka seorang tenaga kesehatan akan semakin berisiko untuk terinfeksi COVID-19. 

Beban kerja yang tinggi dan tingkat stress para tenaga kesehatan akan mempengaruhi 

hal tersebut. Berdasarkan bukti-bukti dari epidemi-epidemi yang sudah terjadi 

sebelumnya, pemerintah dan penyedia layanan kesehatan dapat mencegah beban kerja 

yang berlebihan dan stress fisik maupun psikologis tenaga kesehatan melalui beberapa 

cara. Langkah yang paling mendasar yang dapat dilakukan adalah dengan menyediakan 

alat pelindung diri yang memadai disertai pedoman-pedoman dan pelatihan mengenai 

penggunaan APD tersebut sebelum menangani pasien. Selain itu, perawatan diri dasar 

bagi tenaga kesehatan seperti waktu istirahat yang cukup, nutrisi yang cukup, hidrasi 

yang cukup juga penting dalam mendukung dan mempertahankan para tenaga kesehatan 

sehingga pelayanan kesehatan tetap dapat diberikan dengan optimal. Setelah belajar 

melalui pengalaman saat awal pandemi COVID-19, yaitu terjadinya lonjakan kebutuhan 

APD yang diperberat oleh terjadinya kepanikan masyarakat sehingga kesediaan APD 

yang semakin cepat berkurang. Maka RS perlu memastikan supply chain APD untuk 

operasional RS dalam memebrikan pelayanan kesehatan terutama sebagai RS rujukan 

COVID-19 tetap terjaga dengan baik.      

 

Rencana Tindak Lanjut 

Stakeholder yang paling berperan dalam permasalahan yang diangkat ini adalah 

Manajemen RS dan Satgas COVID-19 di RS sebagai pihak yang memiliki power dan 

interest terbesar. Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan sesuai dengan beberapa 

potensi solusi yang telah dipaparkan sebelumnya terkait dengan tenaga kesehatan RS itu 

sendiri, yaitu memastikan adanya pelatihan dan sosialisasi berbagai kebijakan tentang 
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pencegahan dan penanganan COVID-19 secara berkala, menjaga well-being tenaga 

kesehatan RS dengan memberikan support baik berupa materi, kesehatan fisik maupun 

psikologis, menyesuaikan pola jam kerja agar beban kerja tenaga kesehatan tetap dalam 

batas kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan optimal, 

memfasilitasi kebutuhan transportasi para tenaga kesehatan RS yang masih memerlukan 

transportasi umum sehingga menurunkan risiko paparan COVID-19 di luar RS. Selain 

yang terkait dengan tenaga kesehatan, solusi yang berkaitan dengan masyarakat yaitu 

pasien dan pengunjung RS adalah dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 

masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19, misalnya dengan 

penyampaian informasi COVID-19 melalui berbagai media cetak maupun media yang 

bersifat audiovisual secara rutin dan berulang-ulang. Materi yang disampaikan bisa 

berupa data-data deskripsi mengenai kasus COVID-19, kebijakan-kebijakan RS maupun 

pemerintah, serta anjuran-anjuran terkait penerapan protokol kesehatan. Harapannya 

adalah timbulnya kesadaran akan peran penting masyarakat dalam penyelesaian 

masalah ini.  

Apabila rencana tindak lanjut tersebut mampu dilakukan dengan sebaik-baiknya 

maka penulis berharap permasalahan meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang 

terinfeksi COVID-19 dapat diselesaikan. Hal ini kemudian akan memberi dorongan 

positif untuk terjaganya kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  

PENINGKATAN KASUS COVID-19 PADA TENAGA MEDIS  

DI RUMAH SAKIT SWASTA PALEMBANG 

Oleh: 

dr. Renita Agustina 

 

Latar Belakang 

Tahun 2020 menjadi tahun yang bersejarah bagi seluruh dunia karena pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melanda hampir seluruh negara di dunia. 

Penyakit COVID-19 pertama kali ditemukan pada bulan Desember 2019 di Kota 

Wuhan, China. World Health Organization (WHO) menyatakan wabah COVID-19 

sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional pada 

tanggal 30 Januari 2020. Pada bulan Maret 2020, WHO menetapkan status COVID-19 

sebagai pandemi yang dapat mengancam seluruh negara. Pandemi COVID-19 bermula 

di Indonesia pada awal Maret 2020 yang mengalami peningkatan kasus setiap harinya.
1 

Penyakit COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus 

SARS COV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2). Virus COVID-19 

menyebar terutama melalui droplet atau cairan dari hidung saat orang yang terinfeksi 

batuk atau bersin, dan masuk ke tubuh orang yang didekatnya melalui mata, hidung, dan 

mulut. Virus ini dapat menyerang seluruh orang tanpa terkecuali, terutama orang tua, 

dan mereka yang memiliki masalah medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, 

penyakit pernapasan kronis, dan kanker lebih mungkin mengalami penyakit pernapasan 

yang derajat berat. Gejala orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami 

penyakit pernapasan ringan hingga sedang, bahkan berat tergantung derajat 

keparahannya. Gejala-gejala COVID-19 yang sering muncul, antara lain batuk kering, 

pilek, demam, sesak napas, kelelahan, nyeri dan pegal sakit tenggorokan, diare, hilang 

penciuman, kulit kemerahan, dan lain-lain.
2
  

Dalam menganalisis terjadinya suatu penyakit infeksi, konsep yang digunakan 

adalah segitiga epidemiologi (epidemiology triangle). Konsep segitiga epidemiologi 

adalah interaksi antara agent dan host di lingkungan (environment) yang sesuai 

menimbulkan penyakit. Dalam interaksi ini, seseorang menjadi sakit ketika tingkat 

infeksi agent meningkat atau daya tahan tubuh host menurun, atau lingkungan yang 

CHAPTER 4 
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mengalami perubahan. Konsep segitiga epidemiologi yang menyebabkan terjadinya 

kasus COVID-19 pada tenaga medis terdiri atas 3 faktor utama berikut, antara lain:
 

1. Host 

Tenaga medis yang rentan tertular COVID-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor 

internal (jenis kelamin, usia, riwayat penyakit), dan faktor eksternal (perilaku 

hidup bersih dan sehat, merokok, disiplin terhadap aturan social distancing dan 

physical distancing, dan worker safety). Tidak ada batasan usia orang-orang 

dapat terinfeksi virus COVID-19, akan tetapi orang yang lebih tua, dan yang 

memiliki riwayat komorbid seperti asma, diabetes melitus, penyakit jantung, dan 

hipertensi lebih rentan untuk menderita COVID-19 derajat sedang sampai berat.
2 

2. Agent 

Virus SARS Cov-2 dapat ditularkan melalui droplet dari hidung atau mulut pada 

saat batuk atau bersin. Droplet tersebut jatuh pada benda di sekitarnya. Jika ada 

orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, 

dan menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat 

terinfeksi COVID-19. Selain itu, seseorang terinfeksi COVID-19 ketika 

menghirup droplet dari penderita COVID-19.
2
  

3. Environment  

Lingkungan kerja di rumah sakit merupakan faktor eksternal yang 

mempengaruhi agent terpajan (exposure) ke penjamu (host), misalnya beban 

kerja di RS yang meningkat, jumlah alat pelindung diri (APD) yang terbatas, 

APD belum sesuai standar, ruang isolasi yang belum sesuai standar, regulasi 

kebijakan rumah sakit yang berubah-berubah, dan sarana dan prasarana lain 

yang kurang memadai.
3 

 

Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh corona virus. Kriteria 

gejala COVID-19 dibagi menjadi 5 kelompok, antara lain tanpa gejala, sakit ringan, 

sakit sedang, sakit berat, dan sakit kritis (Acute Respiratory Distress Syndrome atau 

ARDS). Menurut Leavell dan Clark, pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan 

melakukan lima tingkat pencegahan penyakit (five level prevention of disease), antara 

lain health promotion, specific protection, early diagnosis and prompt treatment, 

disability limitation, dan rehabilitation. Yang menjadi kunci utama dalam pencegahan 
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penyakit COVID-19 adalah health promotion. Akan tetapi, penerapan protokol 3M 

(mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak) di masyarakat belum optimal 

sehingga jumlah kasus COVID-19 mengalami peningkatan setiap harinya. Dalam lima 

tingkatan pencegahan penyakit COVID-19 saat ini, angka kejadian tinggi pada level 

pengobatan sehingga mengakibatkan ruang isolasi rumah sakit penuh dan beban kerja 

tenaga kesehatan meningkat.  

Pandemi COVID-19 telah berjalan selama 8 bulan lebih di Indonesia 

menyebabkan kecemasan di masyarakat. Faktor risiko kecemasan adalah pekerjaan, 

pasien atau suspek COVID-19, seringnya memantau jumlah kasus total dan kasus 

kematian COVID-19 setiap harinya, karantina rumah, tinggal di wilayah berisiko, dan 

teman atau keluarga pasien. Pekerjaan yang paling sering mengalami gangguan 

kecemasan di masa pandemi adalah tenaga medis. Tenaga medis bekerja di bawah 

tekanan yang luar biasa dalam era pandemi dimana mereka memerangi rasa ketakutan 

dengan fakta risiko tertular dan beban kerja yang meningkat. Tenaga medis berada di 

garis depan berisiko lebih tinggi terpapar virus corona. Saat terinfeksi, mereka harus 

dikeluarkan dari tempat kerja untuk mencegah infeksi atau kluster baru pada teman 

kerja dan pasien. Dalam hal ini, perlu diterapkan keamanan tempat kerja dan 

kesejahteraan psikologis tenaga kesehatan dalam era pandemi COVID-19. Dengan 

penerapan keamanan tempat kerja dan kesejahteraan psikologis, tenaga medis dapat 

mengurangi stres mental dan menjalankan tugas dengan baik.
4
  

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat di 

seluruh dunia. Kasus COVID-19 di dunia mencapai 57.882.183 kasus dengan kasus 

kematian mencapai 1.377.395 kasus per 23 November 2020. Jumlah kasus COVID-19 

di Indonesia mencapai 497.668 kasus dan jumlah kasus meninggal mencapai 15.884 

kasus per 23 November 2020. Persentase kasus meninggal COVID-19 di Indonesia 

mencapai 3,3%. Angka tersebut lebih tinggi dibanding persentase kasus meninggal 

COVID-19 di dunia yang berkisar 2,5%.
5 

Ketidakefektifan tindakan pencegahan dan 

pengendalian kasus COVID-19 menyebakan jumlah kasus baru COVID-19 tidak 

terkendali. Tenaga medis mengalami risiko tertular COVID-19 tinggi dan jumlah kasus 

COVID-19 pada tenaga medis semakin meningkat bahkan menyebabkan kematian. Di 

Indonesia, tenaga medis yang meninggal akibat terinfeksi COVID-19 mencapai 253 

kasus kematian per 26 Oktober 2020. Jumlah tersebut terdiri dari 141 dokter, 9 dokter 



486 

 

 

gigi, dan 103 perawat.
6 

Berdasarkan data Amnesty Internasional Indonesia, Indonesia 

adalah salah satu negara dengan jumlah tenaga kesehatan tertinggi yang meninggal 

karena COVID-19 pada bulan September 2020.
7
 Sedangkan, jumlah kasus COVID-19 

pada tenaga kesehatan di China dilaporkan the National Health Commission of the 

People’s Republic of China (NHCPRC) sebanyak 2055 kasus telah dikonfirmasi 

terinfeksi COVID-19, dengan 22 kasus kematian (persentase kasus meninggal 1,1%) 

pada akhir bulan Februari 2020.
3
 Jika dibandingkan dengan China, jumlah kasus tenaga 

medis meninggal akibat COVID-19 di Indonesia tinggi.
 
Berkurangnya satu tenaga 

medis akan berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan Indonesia saat 

ini. Oleh karena itu, pentingnya tindakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 

pada tenaga medis.  

 

Rumusan Masalah 

 Angka morbiditas dan angka mortalitas tenaga medis meningkat akibat pandemi 

COVID-19. Di Indonesia, tenaga medis yang meninggal akibat terinfeksi COVID-19 

mencapai 253 kasus kematian per 26 Oktober 2020. Jumlah tersebut terdiri dari 141 

dokter, 9 dokter gigi, dan 103 perawat.
6
 Berdasarkan data Amnesty Internasional, angka 

kematian tenaga medis akibat COVID-19 di Indonesia termasuk 10 besar di dunia pada 

bulan September 2020.
7
 Akibat tertularnya COVID-19 pada tenaga medis, keluarga 

tenaga medis juga tertular COVID-19 diakibatkan adanya interaksi sosial yang dekat 

antar sesama anggota keluarga di rumah. Hal ini terjadi pada keluarga almarhum dr. 

Deny asal Madura, Jawa Timur dimana almarhum dan keluarganya meninggal karena 

terinfeksi COVID-19.
8
 Hal ini juga berdampak pada penurunan kualitas pelayanan 

kesehatan akibat kekurangan tenaga medis. Menurut Ketua Tim Mitigasi PB IDI, Adib 

Khumaidi, jumlah dokter di Indonesia saat ini berada terendah kedua di Asia Tenggara 

yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk dimana Indonesia hanya memiliki 4 dokter 

yang melayani 10.000 penduduknya. Selain itu, rasio dokter spesialis juga rendah, 

sebesar 0,13% per 1.000 penduduk. Kematian tenaga medis akan berdampak pada 

menurunnya pelayanan kesehatan di masyarakat.
9
 Dampak pandemi COVID-19 yang 

terjadi pada sektor kesehatan adalah rumah sakit terancam bangkrut atau tutup 

sementara karena tenaga medis tertular dan kekurangan dana. Terdapat beberapa rumah 

sakit yang tutup sementara akibat tenaga medis tertular COVID-19, antara lain Rumah 
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Sakit Umum Daerah IA Moeis Samarinda, RSCM Praya Lombok Tengah, Rumah Sakit 

Muyang Kute Bener Meriah, dan Rumah Sakit Probolinggo.
10

 Selain itu, rumah sakit 

mengalami kesulitan dana di era pandemi COVID-19. Menurut Direktur Pelayanan 

Kesehatan Rujukan Kemenkes dr Tri Hesty Widyastoeti, hampir seluruh rumah sakit 

di Indonesia mengalami penurunan pendapatan selama dua bulan pandemi virus 

corona.
11 

Hal ini menyebabkan pandemi masih berlangsung dan belum teratasi dimana 

jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 497.668 kasus dan jumlah kasus 

meninggal mencapai 15.884 kasus per 23 November 2020.
5
 Bagaimana cara mencegah 

dan mengendalikan kasus COVID-19 pada tenaga medis? Apa saja faktor-faktor yang 

menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 pada tenaga medis di rumah sakit swasta? 

 

Problem Tree 

 

Gambar 29. Problem Tree  
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Penjelasan Problem Tree 

Peningkatan jumlah kasus COVID-19 pada tenaga medis di Indonesia mengalami 

peningkatan setiap harinya bahkan menyebabkan kematian. Di Indonesia, tenaga medis 

yang meninggal akibat terinfeksi COVID-19 mencapai 253 kasus kematian per 26 

Oktober 2020. Jumlah tersebut terdiri dari 141 dokter, 9 dokter gigi, dan 103 perawat.
6
 

Berkurangnya tenaga medis dapat menyebabkan penurunan kualitas pelayanan 

kesehatan di Indonesia yang sangat dibutuhkan saat ini, terutama distribusi jumlah 

tenaga medis tidak merata di Indonesia. Kematian tenaga medis akan berdampak pada 

menurunnya pelayanan kesehatan di masyarakat.
9 

Tertularnya kasus COVID-19 pada tenaga medis dan penurunan kualitas 

pelayanan kesehatan dapat menyebabkan jumlah pasien di rumah sakit berkurang 

dimana masyarakat takut berobat ke rumah sakit, dan menganggu cashflow rumah sakit 

bahkan mengancam keuangan rumah sakit kolaps. Hal ini berdampak rumah sakit 

terancam bangkrut atau tutup sementara karena tenaga medis tertular dan kekurangan 

dana. Terdapat beberapa rumah sakit yang tutup sementara akibat tenaga medis tertular 

COVID-19, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah IA Moeis Samarinda, RSCM Praya 

Lombok Tengah, Rumah Sakit Muyang Kute Bener Meriah, dan Rumah Sakit 

Probolinggo. Selain itu, rumah sakit mengalami kesulitan dana di era pandemi COVID-

19. Menurut Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes, dr Tri Hesty 

Widyastoeti, hampir seluruh rumah sakit di Indonesia mengalami penurunan 

pendapatan selama dua bulan pandemi virus corona.
11 

Tertularnya COVID-19 pada tenaga medis dapat mengakibatkan cluster baru 

COVID-19, terutama unit keluarga tenaga medis. Keluarga tenaga medis dapat tertular 

COVID-19 diakibatkan adanya interaksi sosial yang dekat antar sesama anggota 

keluarga di rumah. Hal ini terjadi pada keluarga almarhum dr. Deny asal Madura, Jawa 

Timur dimana almarhum dan keluarganya meninggal karena terinfeksi COVID-19.
8
 Hal 

ini menyebabkan pandemi belum teratasi. Pandemi COVID-19 di Indonesia mencapai 

497.668 kasus dan jumlah kasus meninggal mencapai 15.884 kasus per 23 November 

2020. Persentase kasus meninggal COVID-19 di Indonesia mencapai 3,3%. Angka 

tersebut lebih tinggi dibanding persentase kasus meninggal COVID-19 di dunia yang 

berkisar 2,5%.
5 
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  Peningkatan jumlah kasus COVID-19 pada tenaga medis disebabkan oleh 

pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 pada tenaga medis yang belum optimal. 

Hal ini dapat berdampak pada keluarga tenaga medis juga tertular COVID-19, 

menambah penyebaran cluster kasus COVID-19 baru, bahkan pandemi COVID-19 

tidak teratasi. Pandemi COVID-19 yang tidak teratasi dapat menyebabkan gangguan 

pada seluruh sektor terutama sektor dunia usaha, dan sektor kesehatan di Indonesia. 

Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 pada tenaga medis, 

antara lain: 

 

1. Tenaga Medis 

Faktor yang mempengaruhi tenaga medis tertular COVID-19, antara lain 

faktor internal (stres, kelelahan, imunitas menurun, dan adanya riwayat 

komorbid penyakit), dan faktor eksternal (tidak bekerja sesuai standar 

operasional prosedur atau SOP, kurangnya pengetahuan, kesadaran dan 

kepedulian dalam penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI di 

rumah sakit). Penyakit komorbid mempengaruhi kasus kejadian COVID-19 

yang lebih mungkin mengembangkan perjalanan dan perkembangan penyakit 

yang lebih parah. Tenaga medis yang memiliki penyakit komorbid lebih rentan 

terinfeksi COVID-19. Dalam hal ini, tenaga medis yang memiliki komorbid 

harus melakukan semua tindakan pencegahan yang diperlukan untuk 

menghindari terinfeksi SARS CoV-2, karena biasanya memiliki prognosis 

terburuk.
12

 Selain itu, tenaga medis bekerja di bawah tekanan yang luar biasa 

dalam era pandemi dimana mereka memerangi rasa ketakutan dengan fakta 

risiko tertular dan beban kerja yang meningkat, dan kurang istirahat secara 

tidak langsung meningkatkan kemungkinan infeksi bagi tenaga medis. Paparan 

jangka panjang terhadap sejumlah besar pasien yang terinfeksi secara langsung 

meningkatkan risiko infeksi untuk tenaga medis. Dalam bekerja, 

ketidakpatuhan tenaga medis dalam melakukan hand hygiene, social 

distancing, pengunaan APD, protokol kesehatan saat ibadah dan makan di jam 

kerja.
3,4,7  
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2. Manajemen Rumah Sakit 

Kesiapan tim manajemen rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-

19 juga penting dalam pengendalian dan pencegahan kasus COVID-19 pada 

tenaga medis. Penerapan worker safety belum adekuat, skrining kesehatan 

berkala pada tenaga medis yang belum adekuat, kurang efektif dalam 

pengelolaan kesehatan karyawan secara berkala dapat menjadi faktor yang 

mempengaruhi sesama tenaga medis menularkan virus COVID-19 saat 

bekerja.
3,4 

3. Pasien dan Masyarakat 

Kurangnya pengetahuan penerapan protokol kesehatan 3M (menjaga jarak, 

mencuci tangan, dan memakai masker) di masyarakat menyebabkan peningkatan 

kasus COVID-19. Selain itu, tidak jujurnya pasien saat berobat dapat 

menyebabkan tertularnya COVID-19 pada tenaga medis.
7
 Pasien dan masyarakat 

harus belajar sejak dini pentingnya penerapan protokol kesehatan dan bagaimana 

melindungi tenaga medis yang dibutuhkan saat ini.
3,13 

4. Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) Rumah Sakit 

Kurangnya sosialisasi tim PPI di rumah sakit dalam pemakaian APD dan 

hand hygiene menyebabkan kurangnya pengetahuan tenaga medis akan 

penerapan PPI. Ketidakpatuhan tenaga medis dalam penerapan PPI 

menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 pada tenaga medis.
3 

5. Pemerintah  

Testing dan tracing tidak adekuat, regulasi kebijakan dari pemerintah 

berubah-ubah, satgas COVID-19 pemerintah yang tidak tegas, bantuan 

pemerintah berupa sarana dan prasarana yang kurang memadai (jumlah APD 

terbatas, APD belum sesuai standar, ruang isolasi belum sesuai standar) 

menyebabkan belum teratasinya kasus COVID-19.
3
 Menurut Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI), masih ada kekurangan APD bagi sekitar 185.000 dokter dan 

sekitar 1 juta perawat di tanah air. Lambatnya distribusi APD tidak sejalan 

dengan peningkatan kasus COVID-19 yang pesat di Indonesia. Proses 

penyaluran APD yang lambat di berbagai daerah membahayakan tenaga 

kesehatan. Dalam satu kasus yang tercatat di Flores, tenaga kesehatan perlu 

mencuci dan menyetrika masker bedah sekali pakai dan menggunakannya 
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kembali karena stok sudah habis.
 
Selain itu, tenaga kesehatan masih bekerja 

meskipun tanpa disadari membawa virus karena Indonesia masih tertinggal 

dalam melakukan testing. Biaya tes swab untuk tenaga kesehatan masih sangat 

tinggi sehingga beberapa rumah sakit masih menolak untuk membayar tes 

skrining karyawan mereka karena kurangnya bantuan dari pemerintah.
7 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Upaya pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 pada tenaga medis yang 

dapat dilakukan beberapa stakeholder dijelaskan dalam Tabel 28. 

 

Tabel 28. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Stakeholder Rumusan Masalah Potensi Solusi Pemangku 

Kepentingan 

Pemerintah  Testing dan 

tracing tidak 

adekuat 

 Regulasi 

kebijakan dari 

pemerintah 

berubah-ubah, 

 Satgas (Satuan 

Tugas) COVID-

19 pemerintah 

yang tidak tegas 

 Bantuan 

pemerintah 

berupa sarana dan 

prasarana yang 

kurang memadai 

(jumlah APD 

terbatas, APD 

belum sesuai 

• Memperkuat peran 

Satgas COVID-19 

dalam 3T dari unit 

terkecil di 

Masyarakat, misal 

Desa Siaga COVID-

19 

• Bantuan APD dari 

anggaran pendapatan 

dan belanja negara 

maupun daerah 

didistribusikan secara 

merata di seluruh 

pelayanan kesehatan 

di Indonesia 

• Peran serta aktif dari 

Pemerintah Daerah 

Kota/ Kabupaten dan 

organisasi/ tokoh 

• Pemerintah Pusat  

• Pemerintah 

Daerah Provinsi/ 

Kota/ Kabupaten  

• Satgas COVID-

19  

• Dinas kesehatan 

• RT, Lurah, 

Camat 

• Tokoh 

Masyarakat  

• Organisasi/ 

Perkumpulan 

Masyarakat  
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standar, ruang 

isolasi belum 

sesuai standar) 

 

masyarakat untuk 

sosialisasi kebijakan 

di Masyarakat dalam 

wilayahnya untuk 

memutus rantai 

penularan COVID-19 

• Pertegas regulasi 

Pemerintah tentang 

Pencegahan dan 

Pengendalian 

COVID-19 di 

Indonesia serta 

sosialisasi merata  

Manajemen 

rumah sakit 

 Penerapan 

worker safety 

belum adekuat 

 Skrining 

kesehatan berkala 

pada tenaga 

medis yang 

belum adekuat 

 Kurang efektif 

dalam 

pengelolaan 

kesehatan 

karyawan secara 

berkala 

 Memperkuat 

manajemen worker 

safety. 

 Memantau dan 

mengevalusi worker 

safety dan regulasi 

kebijakan yang 

diimplementasikan.  

 Menyediakan sarana 

dan prasarana dalam 

melakukan hand 

hygiene berupa 

wastafel, air mengalir, 

sabun antimikroba, 

pamflet informasi 

hand hygiene yang 

baik dan benar di 

setiap ruangan, APD, 

dan alkohol handrub 

 Dinas 

Kesehatan 

 Tenaga Medis 

 Manajemen 

Rumah Sakit 

 Tim PPI rumah 

sakit 
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di setiap kasur pasien 

dan troli petugas di 

rumah sakit.  

 Monitoring dan 

evaluasi sarana dan 

prasarana yang 

tersedia, dan 

keseimbangan beban 

kerja tenaga medis 

dan pelayanan 

kesehatan sesuai 

peraturan yang 

berlaku.  

 Melakukan sosialisasi 

SPO dan kebijakan 

rumah sakit kepada 

tenaga medis 

 Memperkuat tracing, 

dan treatment pada 

tenaga medis yang 

sakit.  

 

Tenaga 

Medis 

 

 Tidak bekerja 

sesuai SOP 

 Kurangnya 

pengetahuan, 

kesadaran dan 

kepedulian dalam 

penerapan PPI di 

rumah sakit. 

 Ketidakpatuhan 

tenaga medis 

 Pelatihan sumber daya 

manusia secara 

berkala 

 Sosialisasi SOP dan 

kebijakan secara 

berkala (misal tiap 

shift) 

 Penyesuaian pola 

kerja nakes sesuai 

dengan peraturan/ 

 Tim Satgas 

COVID-19 

rumah sakit 

 Pemerintah 

 Organisasi 

profesi 

 Tim PPI rumah 

sakit 
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dalam melakukan 

hand hygiene, 

social distancing, 

pengunaan APD, 

protokol 

kesehatan saat 

ibadah dan 

makan di jam 

kerja 

rekomendasi terbaru 

 Pemberian dukungan 

penuh kepada tenaga 

medis secara materi, 

psikis, spiritual, 

hukum, dan nutrisi , 

pemenuhan APD 

sesuai standar, dan 

monitoring & evaluasi 

berkala terkait 

keseimbangan pola 

kerja nakes dan 

pelayanan pasien. 

 

Pasien/ 

masyarakat 

 Pasien berbohong 

 Penerapan 3M 

belum adekuat di 

masyarakat 

 Stigma 

masyarakat yang 

tidak percaya 

adanya COVID-

19 

 Dinkes setempat dan 

rumah sakit perlu 

meningkatkan 

kesadaran dan 

pengetahuan pasien 

dan masyarakat 

mengenai COVID-

19 melalui promosi 

kesehatan, misalnya 

pamflet, video. 

 

 Dinas kesehatan 

 Tim Satgas 

COVID-19 

rumah sakit 

 Media 

 

Media Stigma masyarakat 

yang tidak percaya 

adanya COVID-19 

Meningkatkan promosi 

kesehatan di masyarakat 

Pemerintah 

Tokoh masyarakat 

Tim Satgas COVID-

19 

 

Untuk tenaga medis, pedoman pengunaan APD yang baik dan benar tercantum 

dalam pedoman standar APD untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Standar APD 
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untuk penanganan COVID-19 harus diperhatikan sesuai dengan zona tempat bekerja, 

terutama zona merah yang menggunakan APD level 3, antara lain masker N95 atau 

ekuivalen, coverall atau gown, boots atau sepatu karet dengan pelindung sepatu, 

pelindung mata, face shield, sarung tangan bedah karet steril sekali pakai, headcap, dan 

apron.
14 Chu et al melaporkan menjaga jarak fisik 1 meter menurunkan risiko 82% 

dengan setiap tambahan jarak 1 meter memberikan perlindungan yang lebih baik, 

masker multilayer dan respirator mengurangi risiko infeksi sebesar 85%, penggunaan 

respirator 96% lebih efektif dibandingkan dengan masker lain, dan pelindung mata 

menurunkan risiko infeksi sebesar 78%. Meskipun masker medis memang melindungi, 

kesehatan kerja dan keselamatan tenaga kesehatan harus menjadi prioritas tertinggi dan 

protokol kesehatan harus diterapkan.
15 

Untuk masyarakat, adanya pedoman perubahan perilaku penanganan COVID-19. 

Perubahan perilaku yang diharapkan terutama dalam hal iman (beribadah sesuai dengan 

agama dan kepercayaan masing-masing), aman (patuh terhadap protokol kesehatan 

pencegahan COVID-19 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari 

kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun), dan imun (istirahat cukup, olahraga 

teratur, tidak panik, bergembira, dan mengonsumsi makanan bergizi seimbang). Strategi 

pencegahan COVID-19 ini difokuskan pada peningkatan kepatuhan 3M dimana setiap 

orang harus mau dan mampu melakukan perubahan perilaku kepatuhan 3M sehingga 

dapat mencegah terjadinya penularan COVID-19.
13 

Sebelum terjadinya COVID-19, terdapat beberapa regulasi Indonesia terkait 

pandemi, antara lain Undang-Undang (UU) nomor 24 tahun  2007 tentang 

penanggulangan bencana, UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Permenkes 

nomor 1501 tahun 2010 tentang jenis penyakit menular tertentu yang dapat 

menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan, dan UU nomor 6 tahun 2018 tentang 

kekarantinaan kesehatan.
16,17,18,19

 Regulasi tersebut belum efektif dalam menghadapi 

COVID-19 di Indonesia dimana amanah dalam UU nomor 6 tahun 2018 tentang 

kekarantinaan kesehatan banyak yang belum terealisasi.
19

 Indonesia mengeluarkan 

beberapa regulasi setelah terjadinya pandemi, antara lain Peraturan Pemerintah nomor 

21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan 

penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19), dan instruksi Presiden Republik 

Indonesia nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum 
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protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019.
20,21 

Selain itu, terdapat peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 

2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan 

penanganan corona virus disease 2019, dan keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang pemberian insentif dan 

santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani corona virus disease 2019 

(COVID-19), keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat 

dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan COVID-19.
22,23,24 

Selain itu, Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI) mengeluarkan pedoman standar pelindungan dokter di era 

COVID-19 yang terkait dalam pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 pada 

tenaga medis.
25

 Dalam hal ini, regulasi yang dikeluarkan diharapkan dapat mengurangi 

penyebaran kasus COVID-19. 

 

Kesimpulan  

Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia memerlukan penanganan secara 

menyeluruh terutama dalam komunitas. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan 

kedaruratan kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Ketidakefektifan tindakan 

pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 menyebakan jumlah kasus baru 

COVID-19 tidak terkendali. Dalam hal ini, tenaga medis mengalami risiko tertular 

COVID-19 tinggi dan jumlah kasus COVID-19 pada tenaga medis semakin meningkat 

bahkan menyebabkan kematian. Tindakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 

pada tenaga medis perlu diperhatikan secara tepat untuk menjaga kestabilan pelayanan 

kesehatan masyarakat. Pencegahan dan pengendalian COVID-19 memerlukan 

kolaborasi pentahelix, antara lain peran pemerintah, akademisi, swasta, akademisi, dan 

media yang dilakukan dalam mengurangi penyebaran kasus COVID-19. Peran 

pemerintah penting dalam menetapkan, memantau dan evaluasi regulasi dan kebijakan 

terkait pandemi ini, dan memperkuat 3T (testing, tracing, dan treatment) sampai unit 

level terkecil. Pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai 

terutama dalam ketersediaan jumlah APD yang sesuai standar, dan ruang isolasi yang 

sesuai standar untuk rumah sakit dengan kolaborasi dengan dinas kesehatan setempat. 

Peran media membantu dalam menginformasikan protokol 3M kepada masyarakat. 
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Peran masyarakat dalam mencegah penyebaran kasus COVID-19 adalah menerapkan 

protokol 3M di kehidupan sehari-hari.  

 

Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah memperkuat 3T (testing, tracing, 

dan treatment) dan menerapkan 3M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga 

jarak) di kehidupan saheri-hari sehingga mengurangi penyebaran kasus COVID-19. 

Pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada tenaga medis dilakukan kolaborasi 

pentahelix. Dalam hal ini, perlunya mempertegas peran pemerintah (regulasi kebijakan, 

skrining dan 3T), media (promosi kesehatan), masyarakat (menerapkan protokol 

kesehatan 3M), tenaga medis (menerapkan protokol kesehatan saat bekerja, bekerja 

sesuai SOP, menggunakan APD dengan baik dan benar), dan manajemen rumah sakit 

(menerapkan worker safety, screening kesehatan bagi pekerja) sehingga jumlah kasus 

COVID-19 pada tenaga medis menurun. Dengan rencana tindak lanjut tersebut, 

indikator yang diharapkan adalah penurunan jumlah kasus COVID-19 pada tenaga 

medis dan penurunan jumlah kasus meninggal pada tenaga medis di era pandemi ini.  
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBARAN INFEKSI COVID-19  

PADA DOKTER YANG BEKERJA DI RSUD SAAT MASA PANDEMI  

Oleh: 

dr. Riki Yedija Lumban Tobing 

 

Latar Belakang 

COVID-19 dideklarasikan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 12 Maret 

2020. Hal ini membuat COVID-19 menjadi perhatian utama dunia. Berbagai penelitian 

telah dilakukan untuk mengungkap agen penyebab COVID-19 serta patogenesis dan 

manifestasi klinis pada pasien COVID-19. Agen penyebab COVID-19 merupakan virus 

RNA yang berasal dari genus betacoronavirus. Virus ini dinamakan SARS-CoV-2 dan 

menggunakan ACE2 yang merupakan reseptor membran ekstraselular yang 

diekspresikan pada sel epitel tubuh inang sebagai jalan masuknya. Infeksi dari SARS-

CoV-2 dapat menyebabkan badai sitokin yang berakibat pada kerusakan jaringan dan 

dapat menimbulkan Acute Respiratory Distress Syndrome. Manifestasi klinis COVID-

19 beragam, melibatkan saluran pernafasan, saluran pencernaan, hingga dilaporkan 

manifestasi fisiologis. Gejala utama COVID-19 yaitu demam, batuk kering, dispnea, 

fatigue, nyeri otot, dan sakit kepala.
1
  

Penyakit Virus Corona (COVID-19) ditemukan di Wuhan, China pertama kali dan 

sudah menginfeksi 90.308 orang per tanggal 2 Maret 2020. Jumlah kematian mencapai 

3.087 orang atau 6%, jumlah pasien yang sembuh 45.726 orang. Virus jenis RNA strain 

tunggal positif ini menginfeksi saluran pernapasan manusia dan bersifat sensitif 

terhadap panas dan secara efektif dapat diinaktifkan oleh desinfektan mengandung 

klorin. Sumber host diduga berasal dari hewan terutama kelelawar, dan vektor lain 

seperti tikus bambu, unta dan musang. Gejala umum berupa demam, batuk dan sulit 

bernapas. Sindrom klinik terbagi menjadi tanpa komplikasi, pneumonia ringan dan 

pneumonia berat. Pemeriksaan spesimen diambil dari swab tenggorok (nasofaring dan 

orofaring) dan saluran napas bawah (sputum, bilasan bronkus, aspirat endotrakeal). 

Isolasi dilakukan pada pasien terbukti terinfeksi COVID-19 untuk mencegah 

penyebaran lebih luas.1 

 Kasus COVID-19 di Indonesia per tanggal 13 Desember 2020 jumlah kasus 

positif sebesar 605.000 orang dan meninggal sebesar 18.511 orang. Melihat dari kasus 

CHAPTER 4 
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paparan COVID-19 di Trenggalek melonjak hingga 67 kasus dalam sehari. Tambahan 

terbanyak datang dari klaster pegawai Rumah Sakit Daerah dr Soedomo Trenggalek 

yang mencapai 58 kasus, sebanyak 58 pegawai yang terpapar terdiri dari dokter, 

perawat serta pegawai non medis. Kasus paparan COVID-19 juga terjadi di RSUD 

Tarakan Kalimantan Utara, 3 dokter termasuk 2 dokter kandungan juga terinfeksi 

COVID-19. Lalu kasus tenaga kesehatan di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya 

sejumlah 30 orang yang terpapar COVID-19. Dari 30 orang yang terinfeksi tersebut ada 

yang tertular dari dalam rumah sakit dan juga dari luar. Yang benar-benar tertular di 

lingkungan rumah sakit 40% dan sisanya 60 % tertular dari luar rumah sakit. 

Melihat dari kasus-kasus tersebut selama masa pandemi COVID-19 berdampak 

bagi seluruh sektor tak terkecuali industri kesehatan, khususnya rumah sakit. Hingga 

saat ini pun, data kasus tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 maupun yang 

meninggal  masih terus bertambah. Berdasarkan data PB IDI per 20 November 2020, 

mencatat jumlah dokter yang meninggal akibat COVID-19 sebanyak 168 orang.
2 

Berdasarkan data  BPPSDMK per- 11 September 2020, terdapat 105 tenaga kesehatan 

meninggal dalam  penanganan COVID-19.
3 

Berdasarkan data Dinkes DKI per 23 

September 2020,  klaster pegawai rumah sakit termasuk dalam 10 tertinggi sebanyak 

1,76% (665  kasus).
4 

Di sisi lain, industri rumah sakit pun harus menghadapi berbagai 

tantangan terhadap finansial. Perusahaan rumah sakit besar nasional juga merasakan 

hantaman gelombang ini. Dari enam emiten rumah sakit yang melantai di Bursa Efek 

Indonesia, sepanjang rentang 2 Januari-15 Mei 2020, harga saham seluruhnya jeblok. 

Saham Pemilik Omni Hospital ambles 51,26%, Mayapada Hospital susut 45,37%, RS 

Royal Prima melorot 35,26%, RS Hermina terjun 20,98%, RS Siloam jatuh 20,28%, 

dan RS Mitra Keluarga juga turun 12,77%. 

 

Rumusan Masalah  

Sumber daya manusia atau dokter di dalam rumah sakit merupakan syarat utama 

sebuah pelayanan berjalan. Melihat tingginya angka kematian dokter di RSUD akibat 

infeksi COVID-19 merupakan indikator buruk bagi rumah sakit. Tingginya infeksi 

COVID-19 pada dokter akan berdampak buruk dengan penurunan kualitas pelayanan 

rumah sakit serta berakhir dengan penutupan rumah sakit kedepannya. Oleh sebab itu, 

perlu ditelusuri apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya infeksi COVID-19 pada 

dokter di RSUD? 

https://marketmover.id/2020/05/saham-saham-emiten-rumah-sakit-belum-bangkit/
https://marketmover.id/2020/05/saham-saham-emiten-rumah-sakit-belum-bangkit/
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Problem Tree 

Problem Tree disusun dari topik permasalahan tingginya infeksi corona kepada 

dokter di RSUD, sehingga menimbulkan cashflow RS, saya ingin mengangkat 

permasalahan ini menjadi sebuah ide bagaimana ini bisa terjadi saat pandemi ini. Core 

problem dari problem tree saya adalah tingginya angka kejadian COVID 19 pada dokter 

di RSUD. 

 Semakin tingginya angka kejadian COVID 19 dapat meningkatkan beban 

operasional RS. Belum lagi ditambah persoalan dispute klaim dan belum ada kejelasan 

kapan berakhir masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga berimbas pada 

rumah sakit non rujukan COVID-19.  

Wabah virus corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan 

maupun rawat inap non COVID-19. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat 

okupansi. Pemasukan rumah sakit turun antara 30-50 persen. Pendapatan yang menurun 

berdampak pada CF rumah sakit. CF yang terganggu menjadikan beban operasional 

rumah sakit meningkat. Apabila kondisi ini terus berlangsung rumah sakit akan 

terancam kolaps dan pelayanan terhenti. Dan situasi tersebut tidak hanya terjadi pada 

rumah sakit yang berada di Indonesia. Semua rumah sakit di dunia menghadapi 

persoalan yang sama. Oleh sebab itu perlu menekankan pentingnya penataan ulang 

pelayanan di rumah sakit menyesuaikan kondisi normal baru. 
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Gambar 30. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Menurut Teori Green mengatakan bahwa kesehatan seseorang maupun 

masyarakat dipengaruhi oleh faktor prilaku dan faktor di luar prilaku. Adapun faktor 

perilaku itu terdiri dari tiga faktor, yaitu : 
2
 

1. Faktor Predisposisi (Predisposing Factors) yang diwujudkan dalam pengetahuan, 

sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai - nilai dan sebagainya. 

Perubahan perilaku masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan yang 

belum maksimal atau sebagian masyarakat yang belum bisa menyesuaikan diri 

dengan era adaptasi kebiasaan baru menjadi salah satu penyebab yang paling 

mungkin dalam peningkatan kasus COVID-19 di RSUD. Masih banyak 
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masyarakat yang tidak melakukan prilaku memakai masker, menjaga jarak, dan 

mencuci tangan dalam paktek kehidupan sehari hari.Kemudian mobilitas 

masyarakat di luar RSUD yang cukup tinggi juga bisa menjadi faktor penyebab 

peningkatan kasus COVID-19.  

Seperti yang kita ketahui masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) agar kondisi tubuh tetap sehat dan 

stamina terjaga, misalnya olahraga teratur, istirahat yang cukup, sering berjemur, 

tidak mudah panik, tetap tenang, makan makanan bergizi, dan minum vitamin. 

Hal ini menyebabkan tubuh sangat mungkin tertular penyakit. 

Masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa COVID-19 bukanlah penyakit 

yang berbahaya dan dapat mengakibatkan kematian, bahkan ada yang 

beranggapan bahwa COVID-19 tidak ada dan hanya sebuah konspirasi saja. 

Banyak keluarga pasien yang menolak saat anggota keluarganya dinyatakan 

menderita COVID-19, menolak untuk di rawat di ruang isolasi, dan membawa 

pulang secara paksa anggota keluarganya yang telah dirawat ataupun meninggal 

dunia. 

2. Faktor Pendukung (Enabling Factors) yang terwujud dalam lingkungan fisik, 

tersedianya atau tidak tersedianya fasilitas - fasilitas atau sarana dan prasarana.  

Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya penyakit menular (COVID-19), 

menurut Sistem Kesehatan Masyarakat dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok, 

yaitu: 

 faktor lingkungan fisik 

 faktor sosial dan ekonomi 

 faktor genetik dan biologis 

 faktor ekologi 

Virus COVID-19 ini telah membentuk hubungan simbiotik dengan pasien. Meski 

gejalanya ringan, ia bisa berpotensi menyebarkan infeksi tersebut dan bisa saja 

menyebabkan wabah yang baru. Kasus OTG (Orang Tanpa Gejala), dimana 

seseorang telah terinfeksi COVID-19 namun tidak menunjukkan gejala sakit 

banyak ditemukan di masyarakat. Ia tetap beraktivitas seperti biasa, bekerja dan 

bersosialisasi. Ia berpotensi menularkan penyakitnya ke orang lain, sehingga kasus 

COVID-19 ini terus meningkat di masyarakat. 
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Hal ini sejalan dengan Indeks Kerentanan Provinsi yang disusun oleh Katadata 

Insight Center (KIC). Indeks yang dirilis pada 3 April ini mengukur kerentanan 

daerah terhadap penyebaran COVID-19 melalui tiga indikator risiko. Pertama, 

resiko terkait dengan karakteristik daerah seperti jumlah penduduk, kepadatan, 

hingga akses terhadap hunian yang layak. Kedua, risiko Kesehatan Penduduk 

seperti jumlah penduduk lanjut usia, hingga persentase penduduk yang merokok. 

Ketiga, resiko terkait mobilitas penduduk seperti jumlah penumpang pesawat dan 

mobilitas pekerja. 

Perubahan lingkungan memiliki korelasi yang kuat terhadap munculnya berbagai 

penyakit. Fenomena perubahan iklim turut memicu munculnya penyakit baru yang 

belum pernah ada sebelumnya. Peningkatan deforestasi telah menimbulkan 

dampak pada perubahan iklim global yang mempercepat pola persebaran penyakit 

menular seperti COVID-19. Deforestasi juga menyebabkan hilangnya 

keanekaragaman hayati sebagai penyeimbang alam. 

Masyarakat dari kalangan yang lemah secara sosial dan ekonomi memiliki 

kemungkinan yang tinggi untuk terkena COVID-19. Masih banyak masyarakat 

yang bekerja di sektor informal tanpa kepastian perlindungan dan pendapatan. 

Kelompok ini tidak mampu melakukan pembatasan jarak karena pekerjaan mereka 

menuntut adanya kontak langsung dengan pelanggan. Mereka juga tidak memiliki 

tabungan yang cukup untuk berdiam diri di rumah seperti yang dihimbau oleh 

pemerintah. Masih banyaknya kelompok masyarakat ini menjadikan kasus 

COVID-19 sulit untuk dicegah penularannya. 

3. Faktor Pendorong (Reinforcing Factors) yang terwujud dalam sikap dan perilaku 

petugas yang merupakan kelompok referensi dari perilaku masyarakat. 

Kebanyakan rumah sakit umum daerah, sering didapati petugas kekurangan APD 

(Alat Pelindung Diri), sehingga banyak yang melakukan modifikasi APD. Contoh 

modifikasi APD ini misalnya mengganti Hazmat dengan jas hujan, membuat 

Faceshield sendiri dari plastik, menggunakan kacamata pekerja, dan lain lain. 

Keterbatasan APD itu juga kadang memaksa petugas untuk menggunakan APD 

yang tidak semestinya, seperti memakai APD level 2 padahal semestinya 

menggunakan level 3. Banyak petugas akhirya terpaksa membeli APD 

menggunakan dana pribadi untuk menjaga keselamatan diri dalam bekerja. Dari 



506 

 

 

kasus keterbatasan APD ini, kita tahu bahwa tidak bisa 100% mencegah penularan 

COVID-19. 

Di samping itu, petugas kesehatan dapat tertular melalui pasien yang tidak 

menunjukkan gejala klinis COVID-19. Pasien tersebut datang memeriksakan dirinya ke 

rumah sakit atau tempat praktek dengan gejala lain, sementara, dokter tidak mengetahui 

bahwa pasien tersebut ternyata positif COVID-19. Satu lagi hal penting lainnya adalah 

seringkali pasien tidak berlaku jujur atau berbohong kepada petugas saat hendak 

dilakukan skrining ataupun di anamnesa, hal ini menjadikan petugas lalai dalam 

melindungi dirinya dari kemungkinan tertular COVID-19.  

Menurut OSHA atau Occupational Safety and Health Administration, personal 

protective equipment (PPE) atau alat pelindung diri (APD) didefinisikan sebagai alat 

yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh 

adanya kontak dengan bahaya (hazards) di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, 

biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik dan lainnya.
2 

Dalam hirarki hazard control atau pengendalian bahaya, penggunaan alat 

pelindung diri merupakan metode pengendali bahaya paling akhir. Artinya, sebelum 

memutuskan untuk menggunakan APD, metode-metode lain harus dilalui terlebih 

dahulu, dengan melakukan upaya optimal agar bahaya atau hazard bisa dihilangkan atau 

paling tidak dikurangi. 

Berikut ini adalah beberapa dasar hukum mengenai kewajiban pentingnya alat 

pelindung diri:
3
 

1. Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja 

o Pasal 3 ayat (1) butir f: Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-

syarat untuk memberikan APD 

o Pasal 9 ayat (1) butir c: Pengurus diwajibkan menunjukkan dan 

menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang APD. 

o Pasal 12 butir b: Dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau 

hak tenaga kerja untuk memakai APD. 

o Pasal 14 butir c: Pengurus diwajibkan menyediakan APD secara cuma-

cuma. 

2. Permenakertrans No.Per.01/MEN/1981 tentang Kewajiban Melapor Penyakit 

Akibat Kerja 
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o Pasal 4 ayat (3) menyebutkan kewajiban pengurus menyediakan alat 

pelindung diri dan wajib bagi tenaga kerja untuk menggunakannya untuk 

pencegahan penyakit akibat kerja. 

3. Permenakertrans No.Per.03/MEN/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga 

Kerja 

o Pasal 2 butir I menyebutkan memberikan nasehat mengenai perencanaan 

dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri 

yang diperlukan dan gizi  serta penyelenggaraan  makanan di tempat kerja. 

  

Dalam mendalami faktor-faktor peningkatan infeksi COVID-19 pada dokter di 

RSUD penulis menggunakan pendekatan teori determinan kesehatan Dahlgren dan 

Whitehead. Dahlgren dan Whitehead menggambarkan determinan sosial kesehatan 

terletak di berbagai level dalam model eko-sosial kesehatan. Secara umum, "populasi" 

yang menjadi target program dan intervensi pencegahan dan kesehatan masyarakat 

secara historis didefinisikan pada kesesuaian geografis dengan yurisdiksi pemerintah. 

Determinan mencakup faktor yang mempengaruhi risiko penyakit yang terbagi dalam 

dua kelompok besar: 

1) Faktor tuan rumah yang menentukan kerentanan individu 

2) Faktor lingkungan yang menentukan keterpaparan inang terhadap agen tertentu. 

Dalam teori eko-sosial kesehatan, Dahlgren dan Whitehead menjelaskan bahwa 

kesehatan/ penyakit yang dialami individu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terletak 

di berbagai lapisan lingkungan, sebagian besar determinan kesehatan tersebut 

sesungguhnya dapat diubah (modifiable factors). Ada 4 lapisan menurut teori Dahlgren 

dan Whitehead, yaitu: 

1. Lapisan pertama (level mikro, hilir/ downstream) determinan kesehatan meliputi 

perilaku dan gaya hidup individu, yang meningkatkan ataupun merugikan 

kesehatan, misalnya pilihan untuk merokok atau tidak merokok. Pada level mikro, 

faktor konstitusional genetik berinteraksi dengan paparan lingkungan dan 

memberikan perbedaan apakah individu lebih rentan atau lebih kuat menghadapi 

paparan lingkungan yang merugikan. Perilaku dan karakteristik individu 

dipengaruhi oleh pola keluarga, pola pertemanan, dan norma-norma di dalam 

komunitas.
4
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2. Lapisan kedua (level meso) adalah pengaruh sosial dan komunitas, yang meliputi 

norma komunitas, nilai-nilai sosial, lembaga komunitas, modal sosial, jejaring 

sosial, dan sebagainya. Faktor sosial pada level komunitas dapat memberikan 

dukungan bagi anggota-anggota komunitas pada keadaan yang menguntungkan 

bagi kesehatan. Sebaliknya faktor yang ada pada level komunitas dapat juga 

memberikan efek negatif bagi individu dan tidak memberikan dukungan sosial yang 

diperlukan bagi kesehatan anggota komunitas.
4
 

3. Lapisan ketiga (level ekso) meliputi faktor-faktor struktural : lingkungan 

pemukiman/ perumahan/ papan yang baik, ketersediaan pangan, ketersediaan 

energi, kondisi di tempat bekerja, kondisi sekolah, penyediaan air bersih dan 

sanitasi lingkungan, akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, akses 

terhadap pendidikan yang berkualitas, lapangan kerja yang layak.
5
 

4. Lapisan terluar (level makro, hulu/ upstream) meliputi kondisi-kondisi dan 

kebijakan makro sosial-ekonomi, budaya, dan politik umumnya, serta lingkungan 

fisik. Termasuk faktor-faktor makro yang terletak di lapisan luar adalah kebijakan 

publik, stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, hubungan internasional/ kemitraan 

global, investasi pembangunan ekonomi, peperangan/ perdamaian, perubahan iklim 

dan cuaca, eko-sistem, bencana alam (maupun bencana buatan manusia/ man-made 

disaster seperti kebakaran hutan).
5
 

Berdasarkan model determinan eko-sosial kesehatan Dahlgren dan Whitehead 

dapat disimpulkan bahwa kesehatan individu, kelompok, dan komunitas yang optimal 

membutuhkan realisasi potensi penuh dari individu, baik secara fisik, psikologis, sosial, 

spiritual, dan ekonomi, pemenuhan ekspektasi peran seorang dalam keluarga, 

komunitas, tempat bekerja, dan realisasi kebijakan makro yang dapat memperbaiki 

kondisi lingkungan makro.
5
 

Pada tahun 1986, WHO dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan (The 

Ottawa Charter for Health Promotion) menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak 

azasi  manusia (human right). Di samping itu, sesuai dengan model kesehatan Dahlgren 

dan Whitehead, Piagam Ottawa menegaskan bahwa untuk menciptakan kesehatan 

individu dan populasi dibutuhkan sejumlah prasyarat. Prasyarat tersebut 

meliputi  perdamaian, sumberdaya ekonomi yang cukup, pangan dan papan yang 

cukup, ekosistem yang stabil, serta penggunaan sumber daya yang berkelanjutan. 
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Dengan memahami prasyarat terjadinya kesehatan dapat disimpulkan, kesehatan 

tidak dapat dipisahkan hubungannya dengan kondisi sosial ekonomi, lingkungan fisik, 

perilaku dan gaya-hidup individu. Hubungan tersebut memberikan pemahaman yang 

holistik dan sistemik tentang kesehatan. Holistik dalam arti kesehatan individu yang 

ingin ditingkatkan meliputi aspek biopsikososial. Sistemik dalam arti kesehatan 

individu dan populasi dipengaruhi oleh faktor-faktor pada berbagai level, yang tertata 

dalam suatu sistem di masing-masing level, dan lintas level, suatu paradigma yang 

disebut “eko-epidemiologi” (Susser dan Susser, 2001). Implikasi bagi kebijakan, 

diperlukan kebijakan publik yang sehat (“healthy public policy”), yakni kebijakan 

publik yang secara langsung maupun tidak langsung (melalui perubahan dan perbaikan 

determinan kesehatan pada level makro) dapat meningkatkan kesehatan individu dan 

kesehatan kolektif komunitas, serta menciptakan distribusi kesehatan yang adil.  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Penyusunan strategi yang tepat untuk memulihkan kondisi rumah sakit perlu 

dilakukan. Salah satunya dengan strategi branding mulai dari identifikasi layanan-

layanan yang menguntungkan di rumah sakit, layanan apotik, mendorong sarana 

promosi kreatif dengan medsos, serta menghubungi pasien yang loyal dan sering 

berkunjung ke rumah sakit. Berikutnya, strategi yang bisa disusun adalah terkait 

keuangan dengan menjadwal ulang pembayaran pihak ke tiga, menghitung ulang unit 

pembiayaan rumah sakit yang menyebabkan peningkatan beban operasional. Dalam 

pembiayaan rumah sakit di era new normal ini pemerintah harus fokus menetapkan 

rumah sakit rujukan COVID-19 dan refokusing efisiensi anggaran di masing-masing 

rumah sakit. 

Potensi solusi yang ditawarkan, yaitu:  

1. Identifikasi masalah-masalah apa yang dihadapi RS dalam masa pandemi ini, 

yang dapat membahayakan keberlangsungan RS (Business Continuity), 

Misalnya: Bahaya COVID-19, Penurunan jumlah pasien non-COVID, 

keberlanjutan klaim RS dan lain-lain 

2. Mensintesis hasil pembelajaran perorangan untuk mencari solusi dengan cara: 

a. Mempelajari pengalaman RS yang sangat terbatas mengenai pandemi. 



510 

 

 

b. Mempelajari pengalaman dan praktik terbaik (dapat melalui berbagai artikel 

di Jurnal dan diskusi-diskusi di Forum Manajemen COVID-19). 

3. Melakukan inovasi (development) dengan cara: 

a. Identifikasi inovasi-inovasi untuk ke depannya 

b. Melakukan uji-coba dengan pendekatan baru diluar kebiasaan, misal: 

penggunaan telemedicine berbayar di RS, peningkatan dukungan filantropi, 

memberikan pengobatan terbaru untuk pasien COVID-19, memperkuat 

home-care 

4. Mereview rencana-rencana (di tahap ini perlu ada persetujuan dari Pemilik/ 

Dewan Pengawas RS) 

a. Ada kemungkinan besar merubah RKA tahun ini agar Business Continuity 

dapat terjaga. 

b. Mereview rencana strategis yang ada dengan pertanyaan: apakah perlu 

disesuaikan dengan proyeksi tentang The New Normal? 

5. Mengkomunikasikan perubahan rencana bisnis anggaran dan rencana bisnis 

strategi 

a. Dikomunikasikan ke seluruh anggota RS 

b. Dikomunikasikan ke stakeholder RS 

6. Menyusun strategi branding dengan identifikasi layanan unggulan yang bisa 

lebih dikembangkan di RS   

7. Meningkatkan promosi melalui media ataupun pelaksanaaan seminar awam 

online.  

8. Bidang keuangan : melakukan penjadwalan ulang kwajiban  keuangan dengan 

pihak ketiga.  Seperti : distributor obat maupun  pihak luar yang membantu 

pembiayaan RS/ Bank. 

9. Sistem informasi dan intelegensia kesehatan. Pengaturan Sistem Informasi 

Kesehatan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, kualitas, dan akses 

terhadap Informasi Kesehatan yang bernilai pengetahuan serta dapat 

dipertanggungjawabkan, memberdayakan peran serta masyarakat, termasuk 

organisasi profesi dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan dan 

mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan dalam ruang lingkup 

sistem kesehatan nasional yang berdaya guna dan berhasil guna terutama melalui 
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penguatan kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam mendukung 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. 

 

 

Tabel 29. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

No Masalah Potensi Solusi Stakeholder Grading 

1. Dokter dan nakes 

lain kurang 

memahami 

pemakaian/ melepas 

APD dengan benar 

1. Melakukan pelatihan 

dan pendidikan 

kepada seluruh dokter 

dan nakes untuk 

memahami APD 

dengan baik 

2. Dilakukan 

pengecekan rutin oleh 

tim RS  

3. Penerapan peraturan 

tertulis dan sanksi 

tegas di RS 

1.Direktur RS 

2.Manajer RS 

3.PPI 

 

Kuadran 

II 

2. Ketidakdisiplinan 

dokter dan nakes 

lain saat cuti/ off 

kerja diluar RS 

1. Peraturan RS 

diperketat untuk izin 

keluar dan masuk 

wajib Rapid test 

2. Menerapkan 

peraturan protokol 

kesehatan diluar RS 

bagi yang cuti 

3. Penerapan sanksi 

yang tegas jika dokter 

dan nakes lain 

melanggar aturan RS 

1. Pemerintah 

Pusat 

2. Pemerintah 

daerah 

3. Direktur RS 

4. Pihak 

Kepolisian 

Kuadran 

I 

3. Kurangnya 

ketersediaan APD 

yang dipakai oleh 

dokter dan nakes 

lain 

1. Menambah 

ketersediaan APD 

2. Pemerataan APD 

disetiap bagian 

ruangan dan pekerja 

RS 

1. Kepala 

bagian APD 

utk medis 

2. PPI 

Kuadran 

II 

4. Tingkat kesehatan 

jasmani dan rohani 

1. Pembatasan kerja 

lembur yang mungkin 

terjadi 

1. Pemerintah 

pusat 

Kuadran 

I, II 
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dokter dan nakes 

yang menurun 

2. Pengaturan jam kerja 

dengan sistem shift 

yang adil 

3. Pengawasan absensi 

kehadiran bagi 

pekerja gelombang 

selanjutnya lebih tepat 

waktu 

4. Pemberian nutrisi 

jasmani dan rohani 

sehabis kerja 

5. Pemberian hari 

istirahat yang cukup   

2. Direktur RS 

3. Koordinator 

bagian Medis 

4. Tokoh 

agama 

5. Koordinator 

bagian gizi 

dan makanan 

5. Ruangan yang tidak 

kondusif dalam 

pembagian pasien 

COVID-19 dan non 

COVID-19 

1. Perubahan jalur 

masuk pasien 

COVID-19 dan non 

COVID-19 

2. Pemberian tempat 

khusus untuk dokter 

dan nakes mencuci 

tangan dan disinfeksi  

3. Merencanakan desain 

ulang ventilasi utk 

sirkulasi udara yang 

lebih baik 

1.Direktur RS 

2.Manajer RS 

Kuadran 

II 

 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan penurunan jumlah pengunjung di 

rumah sakit. Grafik pengunjung menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 

Maret-Juni 2020. 

Pada masa pandemi ini terdapat sejumlah tantangan baru memasuki masa 

kenormalan baru. Pandemi telah mengubah perilaku sivitas rumah sakit dalam 

pelayanan medis dan perilaku pasien. Perubahan juga terjadi dalam proses layanan tatap 

muka menjadi online-digital, gaya kepemimpinan, renstra, program dan efisiensi 

operasional serta pemanfaatan TIK dalam sosialisasi dan pemasaran produk rumah 

sakit. 
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Menghadapi pandemi ini, semua rumah sakit berupaya memodifikasi SOP, sarana 

prasarana, dan mendesain ulang ruangan memasuki new normal. Hal tersebut untuk 

menciptakan layanan medis yang aman, bersih, dan sehat. Selain itu, melakukan 

efisiensi dan integrasi dalam proses bisnis internal. Lalu, mengoptimalkan pemanfaatan 

TIK dalam sosialisasi dan layanan. Dalam melakukan transaksi pembayaran juga 

diarahkan secara non tunai. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi angka infeksi pada dokter yang bekerja 

di RSUD yaitu faktor perilaku atau gaya hidup dan faktor meso. Lapisan pertama (level 

mikro, hilir/ downstream) determinan kesehatan meliputi perilaku dan gaya hidup 

individu, yang meningkatkan ataupun merugikan kesehatan, misalnya pilihan untuk 

merokok atau tidak merokok. Pada level mikro, faktor konstitusional genetik 

berinteraksi dengan paparan lingkungan dan memberikan perbedaan apakah individu 

lebih rentan atau lebih kuat menghadapi paparan lingkungan yang merugikan. Perilaku 

dan karakteristik individu dipengaruhi oleh pola keluarga, pola pertemanan, dan norma-

norma di dalam komunitas.
5  

Lapisan kedua (level meso) adalah pengaruh sosial dan komunitas, yang meliputi 

norma komunitas, nilai-nilai sosial, lembaga komunitas, modal sosial, jejaring sosial, 

dan sebagainya. Faktor sosial pada level komunitas dapat memberikan dukungan bagi 

anggota-anggota komunitas pada keadaan yang menguntungkan bagi kesehatan. 

Sebaliknya faktor yang ada pada level komunitas dapat juga memberikan efek negatif 

bagi individu dan tidak memberikan dukungan sosial yang diperlukan bagi kesehatan 

anggota komunitas.
5 

Lapisan ketiga (level ekso) meliputi faktor-faktor struktural: lingkungan 

pemukiman/ perumahan/ papan yang baik, ketersediaan pangan, ketersediaan energi, 

kondisi di tempat bekerja, kondisi sekolah, penyediaan air bersih dan sanitasi 

lingkungan, akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, akses terhadap 

pendidikan yang berkualitas, lapangan kerja yang layak.
5 

Lapisan terluar (level makro, hulu/ upstream) meliputi kondisi-kondisi dan 

kebijakan makro sosial-ekonomi, budaya, dan politik umumnya, serta lingkungan fisik. 

Termasuk faktor-faktor makro yang terletak di lapisan luar adalah kebijakan publik, 

stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, hubungan internasional/ kemitraan global, 

investasi pembangunan ekonomi, peperangan/ perdamaian, perubahan iklim dan cuaca, 
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eko-sistem, bencana alam (maupun bencana buatan manusia/ man-made disaster seperti 

kebakaran hutan).
5 

Dan menurut Teori Green, mengatakan bahwa kesehatan seseorang maupun 

masyarakat dipengaruhi oleh faktor prilaku dan faktor di luar perilaku. Adapun faktor 

perilaku itu terdiri dari tiga faktor, yaitu : 
1
 

1. Faktor Predisposisi (Predisposing Factors) 

2. Faktor Pendukung (Enabling Factors) 

3. Faktor Pendorong (Reinforcing Factors) 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Identifikasi masalah-masalah apa yang dihadapi RS dalam masa pandemi ini, yang 

dapat membahayakan keberlangsungan RS (Business Continuity), Misalnya: 

Bahaya COVID-19, Penurunan jumlah pasien non-COVID, keberlanjutan klaim RS 

dan lain-lain 

2. Mensintesis hasil pembelajaran perorangan untuk mencari solusi dengan cara: 

a. Mempelajari pengalaman RS yang sangat terbatas mengenai pandemi. 

b. Mempelajari pengalaman dan praktik terbaik orang lain (dapat melalui 

berbagai artikel di Jurnal dan diskusi-diskusi di Forum Manajemen COVID-

19). 

3. Melakukan inovasi (development) dengan cara: 

a. Identifikasi inovasi-inovasi untuk ke depannya 

b. Melakukan uji-coba dengan pendekatan baru diluar kebiasaan, misal: 

penggunaan telemedicine berbayar di RS, peningkatan dukungan filantropi, 

memberikan pengobatan terbaru untuk pasien COVID-19, memperkuat home-

care 

4. Mereview rencana-rencana (di tahap ini perlu ada persetujuan dari Pemilik/ Dewan 

Pengawas RS) 

a. Ada kemungkinan besar merubah RKA tahun ini agar Business Continuity 

dapat terjaga. 

b. Mereview rencana strategis yang ada dengan pertanyaan: apakah perlu 

disesuaikan dengan proyeksi tentang The New Normal? 

5. Mengkomunikasikan perubahan rencana bisnis anggaran dan rencana bisnis strategi 

a. Dikomunikasikan ke seluruh anggota RS 
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b. Dikomunikasikan ke stakeholder RS 

6. Menyusun strategi branding dengan identifikasi layanan unggulan yang bisa lebih 

dikembangkan di RS   

7. Meningkatkan promosi melalui media ataupun pelaksanaaan seminar awam online.  

8. Bidang keuangan: melakukan penjadwalan ulang kewajiban  keuangan dengan 

pihak ketiga, seperti: distributor obat maupun pihak luar yang membantu 

pembiayaan RS/ Bank 
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ANALISIS PERILAKU STAF RUMAH SAKIT DALAM PENCEGAHAN 

PENULARAN COVID–19 DI RUMAH SAKIT  

Oleh: 

dr. Rosna Meutia  

 

Latar Belakang 

Sudah hampir 1 tahun pandemi COVID-19 berjalan di dunia, termasuk Indonesia. 

Sudah sebanyak 59.481.313 orang terkonfirmasi positif yang telah dilaporkan kepada 

World Health Organization (WHO), termasuk 1.404.542 jiwa yang meninggal dunia 

akibat COVID-19.
1
 Indonesia sendiri sudah mencatat sebanyak 511.836 orang yang 

terkonfirmasi positif, sejumlah 16.225 jiwa yang telah meninggal dunia akibat tertular 

COVID-19.
2
 

Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat penemuan dan 

penanganan kasus COVID-19 juga merupakan tempat penularan bagi tenaga kesehatan, 

dimana hal ini terjadi pada petugas kesehatan di seluruh dunia. Data dari Badan 

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) 

pada 11 September 2020, terdapat sebanyak 105 tenaga kesehatan meninggal dalam 

penanganan COVID-19.
3
 Terhitung sejak Maret hingga Desember 2020, sebanyak 342 

tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan 

perawat meninggal akibat terinfeksi virus Corona penyebab COVID-19. Perincian dari 

342 tenaga kesehatan yang meninggal akibat COVID-19 tersebut terdiri dari 192 dokter, 

14 dokter gigi, dan 136 perawat. Dari keseluruhan 192 dokter yang meninggal dunia 

karena COVID-19 terdiri dari 101 dokter umum (empat guru besar), 89 dokter spesialis 

(tujuh guru besar), dan dua residen yang keseluruhannya berasal dari 24 Ikatan Dokter 

Indonesia (IDI) wilayah (provinsi) dan 85 IDI cabang (Kota/ Kabupaten). Tentunya, 

jika banyak staf rumah sakit yang tertular akan berimbas kepada operasional rumah 

sakit dan pelayanan kesehatan kepada  masyarakat.
4 

 

Rumusan Masalah 

Dari sudut pandang epidemiologi, kita mengetahui bahwa penyakit dapat terjadi 

karena adanya interaksi antara agen, lingkungan dan host.
5
 Virus SARS-CoV-2 adalah 

agennya, staf rumah sakit sebagai host dan lingkungan yang dimaksud di sini adalah 

CHAPTER 4 
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lingkungan rumah sakit itu sendiri dan juga lingkungan di luar rumah sakit. Faktor staf 

dan lingkungan merupakan faktor yang dapat diatur untuk mencegah penularan. Faktor-

faktor staf meliputi usia, daya tahan tubuh staf, memiliki riwayat penyakit atau 

komorbid sebelumnya, dan perilaku untuk patuh mengikuti protokol kesehatan dan 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Faktor-faktor lingkungan adalah kebersihan 

lingkungan, desinfeksi rutin, ketersediaan hand hygiene dan ketersediaan APD. 

Faktor perilaku merupakan faktor determinan yang sangat penting menentukan 

staf berisiko tinggi untuk tertularnya COVID-19. Apabila APD dan faktor – faktor 

lingkungan lainnya sudah terpenuhi namun tidak didukung oleh faktor perilaku yang 

baik, tentunya risiko penularan masih tetap ada dan hal inilah yang menjadi perhatian 

dan perlu ditelaah lebih lanjut.  

Bila diperhatikan dengan seksama berbagai macam faktor risiko dapat 

menyebabkan staf rumah sakit dapat tertular, salah satunya adalah faktor perilaku dari 

staf itu sendiri.
6
 Menurut teori Lawrence Green et all., menyatakan bahwa perilaku 

manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behaviour causes) 

dan faktor diluar perilaku (non behavior causes).
7
 Dari teori-teori perilaku ini, kita 

dapat menganalisis perilaku staf di rumah sakit dapatkah menjadi suatu penyebab 

terjadinya penularan COVID-19. Berdasarkan latar belakang tersebut maka saya akan 

mencoba menganalisis bagaimana sebenarnya perilaku staf rumah sakit dalam 

mencegah penularan COVID-19? 
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Problem Tree 

 

 

Gambar 31. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Menurut Skinner yang dikutip oleh Soekidjo Notoatmodjo, perilaku merupakan 

respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari luar (stimulus). Perilaku 

dikelompokkan menjadi 2, yaitu :
6
 

1) Perilaku tertutup (Covert behaviour) 

Perilaku tertutup terjadi bila respons terhadap stimulus tersebut masih belum 

bisa diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon seseorang masih terbatas 

dalam bentuk perhatian, perasaan, persepsi, dan sikap terhadap stimulus yang 

bersangkutan. Bentuk perilaku apabila respon  tersebut terjadi dalam diri 

sendiri, dan sulit diamati dari luar (orang lain) yang disebut dengan 

pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude).
6 
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2) Perilaku terbuka (Overt behaviour) 

Apabila respon tersebut dalam bentuk tindakan yang dapat diamati dari luar 

(orang lain) yang disebut praktek (practice), yang diamati orang lain dari luar 

atau  “observable behavior”.
6
 

Teori Skinner disebut juga sebagai teori S-O-R (Stimulus-Organisme-Respon). 

Menurut teori ini perilaku terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme, 

dan kemudian organisme tersebut merespon. Berdasarkan batasan dari Skinner tersebut, 

maka dapat didefinisikan bahwa perilaku adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

oleh seseorang dalam rangka pemenuhan keinginan, kehendak, kebutuhan, nafsu dan 

sebagainya.
6
 Kegiatan ini mencakup : 

1) Kegiatan kognitif : pengamatan, perhatian, berfikir yang disebut pengetahuan 

2) Kegiatan emosi : merasakan, menilai, yang disebut sikap (afeksi) 

3) Kegiatan konasi : keinginan, kehendak yang disebut tindakan (practice) 
6
 

Menurut Soekidjo Notoadmodjo, perilaku dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu :
6
 

1) Perilaku pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi dalam diri manusia dan 

yang tidak secara langsung dapat terlihat orang lain. Artinya, seseorang yang 

memiliki pengetahuan positif untuk mendukung hidup sehat tetapi ia belum 

melakukannya secara kongkrit. 

2) Perilaku aktif adalah perilaku yang dapat diamati secara langsung (melakukan 

tindakan), misalnya : seseorang yang tahu bahwa menjaga kebersihan amat 

penting bagi kesehatannya, ia sendiri melaksanakan dengan baik serta dapat 

menganjurkan pada orang lain untuk berbuat serupa.
6
 

 

Menurut teori Lawrence Green, menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi 

oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behaviour causes) dan faktor diluar 

perilaku (non behavior causes). Selanjutnya, perilaku itu ditentukan atau terbentuk dari 

3 faktor yaitu :
7
 

1) Faktor predisposisi (prediposing faktor) yang mencakup pengetahuan, sikap dan 

sebagainya. 
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a. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi 

melalui pancaindera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang 

sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang dalam hal ini 

pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkatan :
7
 

 Tahu (Know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya atau mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari 

seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh 

sebab itu, ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Staf 

rumah sakit telah dibekali pengetahuan tentang COVID-19 dan protokol 

kesehatan untuk mencegah penularannya, melalui sosialisasi dan edukasi 

dari dokter spesialis paru, webinar, dan pembahasan kembali pada rapat-

rapat atau pertemuan yang diadakan di rumah sakit.
7
 

 Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan secara 

benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan 

materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek 

atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, 

menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang 

dipelajari.
7
 

 Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi 

disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, 

rumus, metode, prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang 

lain.
7
 

 Analisis (Analysis) 

Analisis adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 
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ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur 

organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis 

ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat 

menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, 

mengelompokkan dan sebagainya.
7 

 Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang 

baru. Dengan kata lain, sintesis adalah suatu kemampuan untuk 

menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada. Misalnya, 

dapat menyusun, dapat merencanakan, dapat meringkaskan, dapat 

menyesuaikan, dan sebagainya terhadap suatu teori atau rumusan-

rumusan yang telah ada.
7
 

 Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi 

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu 

didasarkan pada suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau 

menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.
7
 

 

b. Sikap 

Sikap adalah determinan perilaku, karena mereka berkaitan dengan persepsi, 

kepribadian, dan motivasi. Sebuah sikap merupakan suatu keadaan sikap 

mental, yang dipelajari dan diorganisasi menurut pengalaman, dan yang 

menyebabkan timbulnya pengaruh khusus atas reaksi seseorang terhadap 

orang- orang, objek-objek, dan situasi-situasi dengan siapa ia berhubungan.
8
 

Terdapat tiga komponen sikap, sehubungan dengan faktor-faktor lingkungan 

kerja, termasuk di rumah sakit :
6
 

 Afeksi (affect) yang merupakan komponen emosional atau perasaan. 

 Kognisi adalah keyakinan evaluatif seseorang. Keyakinan-keyakinan 

evaluatif, dimanifestasi dalam bentuk impresi, atau kesan baik atau 

buruk,yang dimiliki seseorang terhadap objek atau orang tertentu. 

 Perilaku, yaitu sebuah sikap berhubungan dengan kecenderungan 
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seseorang untuk bertindak terhadap seseorang atau hal tertentu dengan 

cara tertentu. 

Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu : 

o Menerima (receiving): diartikan bahwa subjek mau dan 

memperhatikan stimulus yang diberikan. 

o Merespon (responding): memberikan jawaban apabila ditanya, 

mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu 

indikasi dari sikap. 

o Menghargai (valuing): mengajak orang lain untuk mengerjakan atau 

mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga 

o Bertanggung jawab (responsible): bertanggung-jawab atas segala 

suatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap 

yang memiliki tingkatan paling tinggi. 6 

Menurut Becker, konsep perilaku sehat merupakan pengembangan dari konsep 

perilaku yang dikembangkan Bloom. Becker menguraikan perilaku kesehatan menjadi 

tiga domain, yakni pengetahuan kesehatan (health knowledge), sikap terhadap 

kesehatan (health attitude) dan praktik kesehatan (health practice). Hal ini berguna 

untuk mengukur seberapa besar tingkat perilaku kesehatan individu yang menjadi unit 

analisis penelitian.
9
 

Becker juga mengklasifikasikan perilaku kesehatan menjadi tiga dimensi : 

1) Pengetahuan kesehatan, pengetahuan tentang kesehatan mencakup apa 

yang diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara memelihara kesehatan, 

seperti pengetahuan tentang penyakit menular, pengetahuan tentang 

faktor-faktor yang terkait. dan atau mempengaruhi kesehatan, 

pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengetahuan 

untuk menghindari kecelakaan.
9
 

2) Sikap, sikap terhadap kesehatan adalah pendapat atau penilaian seseorang 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan, seperti 

sikap terhadap penyakit menular dan tidak menular, sikap terhadap 

faktor-faktor yang terkait dan atau memengaruhi kesehatan, sikap tentang 

fasilitas pelayanan kesehatan, dan sikap untuk menghindari kecelakaan.
9
 

3) Praktek kesehatan, praktek kesehatan untuk hidup sehat adalah semua 
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kegiatan atau aktivitas orang dalam rangka memelihara kesehatan, seperti 

tindakan terhadap penyakit menular dan tidak menular, tindakan terhadap 

faktor-faktor yang terkait dan atau mempengaruhi kesehatan, tindakan 

tentang fasilitas pelayanan kesehatan, dan tindakan untuk menghindari 

kecelakaan.
9
 

Perilaku kesehatan adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang, baik yang 

dapat diamati (observable) maupun yang tidak dapat diamati (unobservable), yang 

berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap perilaku hidup sehat antara lain dipengaruhi oleh :
6
 

1) Faktor makanan dan minuman terdiri dari kebiasaan makan pagi, 

pemilihan jenis makanan, jumlah makanan dan minuman, kebersihan 

makanan. 

2) Faktor perilaku terhadap kebersihan diri sendiri terdiri dari cara 

melepaskan APD, mandi setelah berdinas di ruang perawatan COVID-

19, mandi setelah pulang bekerja dari rumah sakit, membersihkan mulut 

dan gigi, membersihkan tangan dan kaki, kebersihan pakaian. 

3) Faktor perilaku terhadap kebersihan lingkungan, lingkungan terdiri dari 

kebersihan ruang perawatan di rumah sakit, kebersihan area kantor di 

rumah sakit, kebersihan lingkungan rumah sakit dan kebersihan 

lingkungan rumah staf sendiri 

4) Faktor perilaku terhadap sakit dan penyakit terdiri dari pemeliharaan 

kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, rutin mengikuti pemeriksaan 

kesehatan (Rapid Test setiap 1 minggu sekali), mengikuti rencana 

pengobatan dan pemulihan kesehatan. 

5) Faktor keseimbangan antara kegiatan istirahat dan olahraga terdiri dari 

banyaknya waktu istirahat, aktivitas di rumah dan olahraga teratur. 6 

2) Faktor pemungkin (enabling faktor) 

Faktor ini mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-

fasilitas atau sarana keselamatan kerja seperti APD, tersedianya sabun atau hand 

sanitizer untuk mencuci tangan.
7
 

3) Faktor penguat (reinforcement faktor) 

Faktor-faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan, dan 

sebagainya.
7
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Berdasarkan problem tree yang di atas, peningkatan jumlah staf rumah sakit yang 

tertular COVID-19, dapat disebabkan karena banyak faktor. Salah satunya adalah 

faktor perilaku dari staf itu sendiri. Berdasarkan teori perilaku, perilaku kesehatan 

dibagi dalam tiga klasifikasi, yaitu pengetahuan, sikap dan praktek kesehatan.
9
 

Dari sudut pandang pengetahuan, staf harusnya memahami tentang COVID-19, 

penyebab, gejala, dan cara penularannya, staf harusnya memahami cara penggunaan 

dan pelepasan APD, dan staf harusnya memahami protokol menggunakan masker, 

menjaga jarak, mencuci tangan (3M). Pengetahuan ini bila masih kurang dipahami oleh 

staf rumah sakit akan menjadi risiko yang cukup menyebabkan penularan COVID-19 

karena staf tidak tahu bagaimana cara menghindari atau mencegah penularannya. 

Pengetahuan yang benar dan tepat akan menghasilkan sikap yang juga sesuai. Oleh 

karena itu, dari segi sikap, hal–hal yang mungkin masih kurang adalah staf tidak 

melakukan protokol kesehatan 3M, staf tidak rutin melakukan cuci tangan dengan 

sabun atau sanitizer, staf menyentuh benda-benda publik secara langsung, staf juga 

tetap berpergian ke luar kota area zona merah.
10

 

Dari segi sikap dan praktek kesehatan, beberapa praktek nyata yang tidak 

dilakukan dengan baik oleh staf adalah tidak makan makanan yang cukup bergizi, sehat 

dan matang dan minum yang cukup agar tubuh terhidrasi, juga minum vitamin untuk 

meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu praktek mencuci tangan yang belum benar 

dengan menggunakan 6 langkah dan 5 momen terutama sebelum dan setelah kontak 

dengan pasien. Berikutnya adalah tidak menggunakan APD dengan benar, yaitu tidak 

menggunakan masker saat bekerja, paling sering terlihat pada jam makan siang 

berumah sakitama, tidak menggunakan faceshield saat berkontak dengan pasien/ orang 

luar rumah sakit, staf tidak menggunakan cover gown dengan benar, atau cara 

pelepasan APD yang belum benar.
10

 Selain itu, waktu istirahat juga sangat penting 

untuk menunjang daya tahan tubuh yang baik, oleh karena itu waktu istirahat yang 

kurang juga dapat menjadi penyebab staf mudah tertular COVID-19. Staf juga belum 

menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, yaitu staf tidak mandi setelah selesai jam 

berdinas atau tidak langsung mandi ketika tiba di rumah. Kebersihan lingkungan di 

rumah sakit dan kebersihan rumah juga dapat mempengaruhi mudahnya staf terjangkit 

penyakit atau tertular virus COVID-19. 
9 

Dari survei yang dilakukan di Punjab, Pakistan terkait dengan pengetahuan, 
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perilaku dan praktik kesehatan pada tenaga kesehatan berjumlah 385 responden 

didapatkan bahwa dari segi pengetahuan 94,8% tenaga kesehatan menyadari bahwa 

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan mengenal gejala-gejala 

yang timbul dari penyakit yang disebebkan oleh COVID-19.  Dari segi sikap, 97,9% 

partisipan menunjukkan sikap yang positif dan menyetujui bahwa COVID-19 dapat 

ditularkan melalui batuk, bersin dan menyetujui juga bahwa dengan mencuci tangan 

secara regular, menggunakan sanitizer dapat mencegah penyebaran infeksi COVID-19. 

Dari segi praktek kesehatan, 94,5% dari tenaga kesehatan menunjukkan praktek 

kesehatan yang baik sesuai protokol kesehatan, 92% dari tenaga kesehatan hampir 

selalu menggunakan APD personal selama berinteraksi dengan pasien yang diduga 

COVID-19. Dari studi ini, sebagian besar partisipan sangat baik menerima 

pengetahuan, mau melewati pandemi ini, dari studi ini juga didapati, profesi farmasi 

yang memiliki pengetahuan paling rendah, sehingga perlu adanya pelatihan lebih lanjut 

yang diadakan oleh pemerintah untuk persiapan darurat dan persiapan lingkungan 

lainnya.
10 

  

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Faktor perilaku menjadi salah satu faktor yang meyebabkan peningkatan 

penularan COVID-19 pada staf rumah sakit baik tenaga kesehatan dan non kesehatan. 

Faktor perilaku kemudian dijabarkan kembali dilihat dari segi pengetahuan, sikap dan 

praktek kesehatan untuk kemudian akan dirancang solusi yang dapat dilakukan oleh 

berbagai pihak, baik individu staf itu sendiri, rumah sakit sebagai institusi staf bekerja, 

pemerintah sebagai regulator fasilitas kesehatan dan juga pihak-pihak lain terkait. 

Rancangan solusi yang disusun dapat mengingatkan staf sebagai individu untuk dapat 

menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Staf juga menjadi selalu diingatkan untuk 

patuh dan benar dalam menggunakan APD. APD disiapkan sesuai pembagian zona 

yang ada di rumah sakit. Staf juga selalu didorong dan diedukasi untuk selalu 

menjalankan protokol 3 M baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit.  

Staf dalam bentuk kerjasama antar staf, dapat saling mengingatkan untuk 

mematuhi protokol, dapat juga membuat laporan insiden bila menemukan sesama staf 

yang tidak patuh pada prosedur dan protokol kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi 

penting untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, selain itu juga rutin 
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melakukan desinfeksi ruangan – ruangan yang ada di rumah sakit, benda-benda publik 

yang selalu berganti tangan yang memegang benda tersebut, membuat regulasi seperti 

kebijakan, pedoman dan Standar Prosedur Operasional (SPO) mengenai protokol 

kesehatan COVID-19 yang perlu disosialisasikan kepada seluruh staf di rumah sakit. 

Protokol selalu di-update dengan perkembangan ilmu terbaru, selalu disosialisasikan di 

dalam setiap pertemuan di rumah sakit. Sosialisasi dapat dalam bentuk presentasi atau 

seminar, dalam bentuk poster, yang mudah dibagikan dalam media komunikasi online. 

Rumah sakit juga dapat menunjang staf  dalam hal lain di luar pembuatan regulasi yaitu 

seperti menyediakan APD lengkap dan juga memberikan vitamin yang rutin untuk staf 

rumah sakit.  

Pemerintah melalui dinas kesehatan baik pusat maupun daerah dapat juga 

membantu penyediaan APD, vitamin gratis, persedian obat agar tidak kehabisan 

terutama untuk wilayah terpencil atau di pelosok-pelosok Indonesia.  Pemerintah juga 

menyediakan program vaksinasi gratis yang diutamakan untuk tenaga kesehatan yang 

melayani pasien COVID-19 dan dapat bersinergi dengan jaminan ketenagakerjaan 

untuk dapat memberikan jaminan bagi tenaga kesehatan yang sakit dan  santunan 

kepada tenaga kesehatan yang gugur karena tertular COVID-19. 

Rancangan solusi yang dapat dilakukan berdasarkan stakeholder yang ada di saat 

ini dapat dirinci sebagai berikut : 

 

Tabel 30. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No. Stakeholder Program yang Dapat Dilakukan 

1 Staf rumah sakit 

(Tenaga kesehatan 

dan non- kesehatan) 

a. Mematuhi regulasi pemerintah dan rumah sakit 

b. Selalu Mematuhi penggunaan APD  

c. Selalu mematuhi Protokol Kesehatan di rumah sakit 

d. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat baik 

di dalam maupun di luar rumah sakit 

e. Membuat laporan insiden bila menemukan rekan 

sekerja yang tidak mematuhi protokol kesehatan 

2 Rumah Sakit a. Membuat regulasi atau protokol yang jelas untuk 

keamanan dan keselamatan petugas 

b. Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang 
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COVID-19 setiap pertemuan dan rapat-rapat, dan 

juga dapat dibagikan dalam media komunikasi 

online. 

c. Menyediakan APD lengkap  

d. Menyediakan pasokan obat yang cukup 

e. Memasang poster edukasi untuk mengingatkan staf 

akan protokol dan perilaku hidup berumah sakitih 

dan sehat (PHBS) 

f. Menjalankan program skrining atau 

pemeriksaan berkala untuk tenaga kesehatan 

g. Mengatur jam dinas agar tidak lebih dari 8 - 12 jam 

h. Alokasi area kerja tenaga kesehatan yang sesuai 

dengan status kesehatannya 

i. Rutin memberikan vitamin kepada staf rumah sakit 

3 Pemerintah a. Menyediakan APD lengkap terutama untuk daerah 

terpencil di pelosok – pelosok Indonesia 

b. Menyediakan pasokan obat yang cukup, tidak 

sampai habis di rumah sakit 

c. Program vaksinasi untuk tenaga kesehatan 

d. Program pemberian vitamin gratis 

4 Jaminan 

Ketenagakerjaan 

a. Biaya perawatan atau pengobatan 

b. Santunan kematian 

 

Kesimpulan 

Dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab meningkatnya 

penularan COVID-19 pada staf rumah sakit baik tenaga kesehatan maupun non 

kesehatan dalam hal perilaku staf dengan lebih terperinci lagi baik dari sisi 

pengetahuan, sikap maupun praktek kesehatannya, maka dapat dirancang solusi yang 

lebih realistis dan tepat sasaran. Solusi tersebut juga diharapkan dapat dilakukan untuk 

menurunkan jumlah penularan staf rumah sakit. Rumah sakit perlu berfokus pada sisi 

dari perilaku staf itu sendiri baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit, 
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dengan terus memberikan sosialisasi, edukasi, membuat regulasi atau kebijakan bagi 

staf termasuk jam dinas yang tidak panjang, dengan menambah jumlah ketenagaan, 

memberikan vitamin dan pemeriksaan kesehatan yang berkala, mengatur alur pelayanan 

pasien COVID-19 yang aman untuk para tenaga non kesehatan, dan juga menyediakan 

APD untuk para tenaga kesehatan.  

Untuk para staf rumah sakit itu sendiri, baik tenaga kesehatan dan non kesehatan 

dianjurkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, selalu menggunakan APD, 

menjaga pola hidup bersih dan sehat, mencuci tangan dengan rutin dan menjaga jarak 

baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit.  

Pemerintah diharapkan terus berupaya untuk membuat regulasi/ kebijakan/ 

pedoman dengan para perhimpunan profesi yang terbaru sesuai dengan bukti ilmiah, 

membantu untuk menyediakan APD sampai ke pelosok-pelosok di Indonesia, 

menyediakan pasokan obat agar tidak sampai habis dan memberikan jaminan bagi 

tenaga kesehatan yang sakit dan santunan bagi tenaga kesehatan yang gugur melalui 

jaminan ketenagakerjaan.  

 

Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk mendukung terlaksananya 

program – program dari solusi yang ditawarkan dan terkait dengan analisis stakeholder 

rumah sakit adalah sebagai berikut: 

1. Mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19 dan protokol 

kesehatannya kepada seluruh staf rumah sakit. Sosialisasi dapat dilakukan secara 

lansung kepada seluruh unit di rumah sakit melalui online meeting, kemudian 

edukasi dapat dilakukan sebagai pelatihan internal rumah sakit melalui aplikasi e-

learning. 

2. Selalu mengingatkan untuk kepatuhan dalam menggunakan APD terutama pada 

tenaga kesehatan yang melayani langsung pasien COVID-19. Untuk penggunaan 

APD telah diatur level penggunaannya sesuai dengan zonasi area di Rumah Sakit, 

Kepatuhan penggunaan APD juga penting untuk staf kantor dan marketing atau 

non kesehatan terutama untuk yang sering berkegiatan ke luar rumah sakit. 

3. Pemerintah, perhimpunan profesi dan rumah sakit dapat mengadakan pelatihan 

penggunaan APD dan pelepasannya untuk mengurangi risiko penularan.  
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4. Selalu meningatkan kepada staf mengenai protokol kesehatan dan perilaku hidup 

bersih dan sehat dalam rapat, mulai dari morning report sampai rapat unit terkecil. 

5. Membuat poster edukasi untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjalankan 

perilaku hidup bersih dan sehat yang dipasang di setiap area rumah sakit yang 

strategis dan sering terlihat oleh seluruh staf rumah sakit. Dengan materi edukasi 

yang lebih mudah terbaca dan dicerna oleh staf rumah sakit, yang dapat dibagikan 

melalui media komunikasi online, staf dapat menyerap pengetahuan lebih baik. 

6. Menggiatkan program kerjasama antar staf untuk menumbuhkan kesadaran, 

saling mengawasi dan saling mengingatkan apabila menemukan rekan kerja yang 

belum mematuhi protokol kesehatan. 

7. Mendukung staf untuk membuat laporan insiden jika menemukan rekan kerja 

yang belum mematuhi protokol kesehatan tanpa saling menyalahkan (no blame 

culture) 

8. Mendukung program vaksinasi staf rumah sakit terutama untuk tenaga kesehatan 

yang melayani pasien COVID-19 terlebih dahulu. 

9. Rumah sakit memberikan vitamin kepada seluruh staf rutin 1 minggu sekali 

10. Rumah sakit menyediakan program deteksi COVID-19 dengan pemeriksaan rapid 

test setiap satu minggu sekali. 

11. Staf mengikuti program pemeriksaan berkala dan deteksi dini yang diadakan oleh 

rumah sakit.  

12. Rumah sakit melakukan prosedur pembersihan dan desinfeksi secara seksama dan 

konsisten. Prosedur pembersihan juga dilakukan untuk barang-barang yang sering 

disentuh oleh publik untuk mencegah transmisi penularan COVID-19. 

Pendekatan-pendekatan ini sebaiknya dilakukan secara bersamaan dan 

komprehensif, karena satu sama lain saling menunjang untuk mencegah penularan 

ataupun merawat dan mengobati tenaga kesehatan yang tertular COVID-19 dan sakit 

untuk mencegah kondisi yang lebih buruk lagi bahkan kematian tenaga kesehatan.  

Apabila hal ini dapat dijalankan dengan baik maka diharapkan akan 

menumbuhkan kesadaran seluruh staf rumah sakit untuk disiplin mematuhi protokol 

kesehatan dan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Jumlah penularan COVID-

19 pada staf di rumah sakit diharapkan juga akan berkurang sehingga turut serta 

berperan dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas tenaga kesehatan di Indonesia 

pada umumnya. 
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ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENULARAN 

COVID-19 PADA TENAGA KERJA DI RUMAH SAKIT SWASTA 

PALEMBANG 

Oleh:  

dr. Saza Fitria 

 

Latar Belakang 

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di 

Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi 

kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan.
1
 Tanggal 18 Desember hingga 29  

Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress 

Syndrome. Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, 

ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, penyakit 

ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea 

Selatan.
2
 Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus 

(2019-nCoV), kemudian pada tanggal 11 Februari 2020 World Health Organization 

memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 

(SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus disease 2019 (COVID-19).
3
 

Coronavirus disease tahun 2019 atau COVID-19 adalah jenis baru dari 

Coronavirus dan dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara 

luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO 

mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 

634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia.
3
 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 23 November 2020, jumlah 

penderita COVID-19 di dunia telah mencapai angka 58,425,681 kasus yang terinfeksi 

COVID-19, dengan penambahan kasus baru sebanyak 542.757 kasus. Dari 58 juta kasus 

positif korona, 1,385,218 (2%) pasien COVID-19 telah meninggal.4 

Di Indonesia pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 menjadi 

tantangan tersendiri bagi Pemerintah dan Rumah Sakit (RS) sebagai fasilitas kesehatan   

yang berperan penting dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Semakin 

meningkatnya jumlah pasien yang diakibatkan COVID-19 ini membuat Pemerintah 

Indonesia mengeluarkan berbagai regulasi atau kebijakan untuk dapat menekan 

CHAPTER 4 
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penyebaran kasus COVID-19, salah satunya adalah pemerintah menerbitkan PP Nomor 

21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang 

berlandas pada UU No.6 tahun 2018 tentang kekarantina Kesehatan, yang merupakan 

strategi pemerintah untuk dapat mencegah meluasanya penyebaran COVID-19. Selain 

itu pemerintah mensosialisasikan Gerakan 3M “Menjaga jarak aman, Mencuci tangan 

secara teratur dan Menggunakan masker”. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia per 23 

November 2020 jumlah total kasus COVID-19 mencapai 502.110 kasus positif, dengan 

penambahan +4.442 kasus positif baru dengan trend yang terus naik signifikan, dan 

pasien sembuh 4.198 pasien.
5
 

Kondisi pandemi tentunya sangat menghawatirkan bagi seluruh rakyat Indonesia 

termasuk tenaga kerja di RS baik tenaga medis maupun non medis. Kejadian kasus 

COVID-19 terus bertambah dari hari ke hari sehingga petugas kesehatan sebagai garis 

depan semakin tertekan karena meningkatnya beban kerja, mengkhawatirkan kesehatan 

mereka, dan keluarga.
6
 Data Dinkes DKI 23 September 2020, klaster pegawai rumah 

sakit termasuk 10 tertinggi dengan 1,76% (665 kasus). 

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh WHO dari 5 Mei hingga 14 Juni dari 

105 Rumah sakit rujukan COVID-19 melalui kuesioner yang diadopsi dari Panduan 

WHO tentang 'Penilaian risiko dan manajemen paparan petugas kesehatan dalam 

konteks COVID-19'. Hasil risiko yang dipilih penilaian dari 1.768 responden meliputi 

tingginya jumlah tenaga kerja yang sudah terpapar COVID-19, sekitar 52,5% adalah 

perawat, 10,4 % adalah dokter umum, 8,0 % adalah dokter spesialis dan sisanya adalah 

petugas kesehatan lainnya. Petugas kesehatan yang terpapar COVID-19, 17,0% pernah 

terpapar dari komunitas mereka (riwayat tinggal di tempat tinggal yang sama, fasilitas 

tempat belajar yang sama atau bepergian dengan pasien konfirmasi positif COVID-19). 

Sisanya, sekitar 88,0% pernah terpapar COVID-19 akibat kontak dengan pasien 

konfirmasi positif COVID- 19 yang  sedang dirawat di RS tempat para tenaga kesehatan 

bekerja, saat melakukan tindakan aerosol, kontak erat dengan lingkungan tempat tinggal 

pasien konfirmasi positif COVID-19; atau kontak saat di fasilitas kesehatan lain. 

COVID-19 selain memberikan dampak fisik dapat juga memiliki efek serius pada 

kesehatan mental seseorang.
7
 Berbagai gangguan psikologis telah dilaporkan dan 

dipublikasi selama wabah COVID-19 di Cina, baik pada tingkat individu, komunitas, 

nasional, dan internasional. Pada tingkat individu, orang lebih cenderung mengalami 
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takut tertular dan mengalami gejala berat atau sekarat, merasa tidak berdaya, dan 

menjadi stereotip terhadap orang lain. Pandemi bahkan menyebabkan krisis psikologis.8  

Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dirasakan oleh seseorang dengan 

perasaan tidak pasti dan tidak berdaya.9 Rasa panik dan rasa takut merupakan bagian 

dari aspek emosional, sedangkan aspek mental atau kognitif yaitu timbulnya gangguan 

terhadap perhatian, rasa khawatir, ketidakteraturan dalam berpikir, dan merasa 

bingung.10 Sehingga dari kejadian COVID-19 ini tenaga kesehatan merasa tertekan dan 

khawatir. 

Sejak Maret 2020 hingga November 2020 terdapat 73,41% karyawan di Rumah 

Sakit Swasta di Palembang termasuk kasus suspek, probable dan confirmed COVID-19 

dan 20,19 % diantaranya adalah kasus confirmed COVID-19. Semakin tingginya kasus 

COVID-19 di Sumatera Selatan berpeluang menginfeksi keluarga karyawan juga 

menjadi tantangan tersendiri bagi rumah sakit dan kemampuan dalam merespon secara 

cepat dan tepat menjadi kunci agar RS dapat melalui krisis ini dengan baik. Oleh sebab 

itu diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai faktor faktor yang 

mempengaruhi penularan COVID-19 pada tenaga kerja di rumah sakit sehingga rumah 

sakit dapat menerapkan strategi yang tepat agar angka penularan COVID-19 dapat 

menurun sehingga kinerja rumah sakit tetap tercapai di era pandemi. 

Tenaga kerja yang produktif merupakan kunci kesuksesan perusahaan. Dengan 

semakin tingginya angka tenaga kerja yang terpapar COVID-19 maka akan  berdampak  

pada penurunan produktivitas karyawan dan kinerja rumah sakit. Timbulnya kluster 

COVID-19 di rumah sakit menimbulkan pasien non COVID-19 menjadi tidak trust atau 

bahkan takut untuk berobat ke rumah sakit. Tidak hanya itu, dokter provider di rumah 

sakit juga akan takut untuk praktek di rumah sakit sehingga jumlah pasien pun akan 

menurun. Belum lagi jika tenaga kerja terpapar COVID-19, tenaga kerja tersebut 

terpaksa diliburkan, menjalani isolasi mandiri, di rawat di rumah sakit bahkan terancam 

kematian. 

Dari segi pendekatan epidemiologi sakit dipengaruhi oleh agent, host dan 

lingkungan. Penyakit menular terjadi sebagai hasil interaksi antara agen, host, 

lingkungan. Agent disebabkan oleh SARS-CoV2. Host adalah orang yang menjadi 

media yang cocok untuk agen infeksius agar tumbuh dan berkembang biak dalam 

kondisi alamaiah. Host  dipengaruhi oleh komposisi genetik, status gizi dan imunologi, 
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struktur anatomi, adanya penyakit (komorbid), dan faktor psikologis. Faktor 

environtment dipengaruhi oleh faktor lingkungan biologis, faktor lingkungan fisik, 

faktor lingkungan sosial dan ekonomi.lingkungan memiliki peran penting dalam 

perkembangan penyakit menular. Triad epidemiologi atau segitiga epidemiologi adalah 

suatu model yang mengilustrasikan bagaimana penyakit meluar menyebar. Ketiga 

faktor ini saling terkait dan bersinergi satu sama lain. Ketika salah satu dimensi tidak 

seimbang, misal ketika imunitas host rentan atau lingkungan berubah atau jumlah 

sumber penyakit bertambah akan menyebabkan ketidakseimbangan kesehatan seseorang 

yang akan menyebabkan sakit. Konsep segitiga epidemiologi memberikan gambaran 

ketiga faktor utama yang saling berperan dalam terjadinya suatu penyakit infeksi, antara 

lain: 

1. Host 

Tenaga kerja yang rentan tertular COVID-19 dipengaruhi oleh beberapa faktor 

internal (jenis kelamin, usia, riwayat penyakit), dan faktor eksternal (perilaku 

PHBS, merokok, disiplin terhadap aturan social distancing dan physical distancing, 

dan worker safety). COVID-19 dapat menyerang semua usia, akan tetapi orang 

yang lebih tua, dan yang memiliki riwayat komorbid seperti asma, diabetes melitus, 

penyakit jantung, dan hipertensi lebih rentan untuk menderita COVID-19 derajat 

sedang sampai berat. 

2. Agent 

Virus SARS Cov-2 dapat ditularkan melalui droplet dari hidung atau mulut pada 

saat batuk atau bersin. Droplet tersebut jatuh pada benda di sekitarnya. Jika ada 

orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, 

dan menyentuh mata, hidung atau mulut (segitiga wajah), maka orang itu dapat 

terinfeksi COVID19. 

3. Environment 

Lingkungan kerja di rumah sakit merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi 

agent terpajan (exposure) ke penjamu (host), misalnya beban kerja di RS yang 

meningkat, jumlah APD yang terbatas, APD belum sesuai standar, ruang isolasi 

yang belum sesuai standar, ventilasi yang kurang, regulasi kebijakan RS yang 

berubah-berubah, dan sarana dan prasarana lain yang kurang memadai. 
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Dari webinar seri ke-34 tentang ‘Diskusi Para Calon Epidemiolog Muda tentang 

COVID-19 di Indonesia’, Cluster kasus COVID-19 muncul dari kegiatan sehari-hari 

termasuk lingkungan fasilitas kesehatan. Semakin meningkatnya kasus COVID-19 

maka semakin meningkat pula angka morbiditas dan mortalitas termasuk keluarga. 

Rumah yang menjadi tempat yang aman malah menjadi tempat penularan COVID-19. 

 

Rumusan Masalah 

Tenaga kerja yang produktif merupakan kunci kesuksesan perusahaan. Dengan 

semakin tingginya angka tenaga kerja yang terpapar COVID-19 maka akan berdampak 

pada penurunan produktivitas karyawan dan kinerja rumah sakit. Rumah sakit terancam 

tutup karena tenaga medis tertular dan terjadi penurunan kualitas pelayanan oleh sebab 

perlu diketahui apa saja strategi yang tepat agar angka penularan COVID-19 pada 

tenaga kerja di rumah sakit swasta di Palembang dapat menurun dan apakah faktor-

faktor yang mempengaruhi penularan COVID-19 pada tenaga kerja di rumah sakit 

swasta Palembang? 

 

Problem Tree 

Pada penentuan penyebab masalah dapat digunakan beberapa metode salah 

satunya yaitu Pohon Masalah (Problem Tree). Pohon masalah membantu untuk mencari 

solusi dengan cara memetakan anatomi sebab dan akibat. Sebuah pohon masalah 

memberikan gambaran dari semua penyebab yang diketahui dan efek masalah menjadi  

masalah. Analisis problem tree dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih 

terstruktur mengenai komponen sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah 

diprioritaskan. Dalam membentuk sebuah pohon masalah diperlukan pola pikir yang 

terstruktur mengenai sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang diprioritaskan. 

Pohon masalah memiliki tiga bagian, yakni batang, akar, dan cabang. Batang pohon 

menggambarkan masalah utama, akar merupakan penyebab masalah inti, sedangkan 

cabang pohon mewakili  dampak. Berikut adalah hasil problem tree berdaskan 

identifikasi analysis core  problem,  determinants dan impacts dalam penelitian ini : 
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Gambar 32 . Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus COVID-

19 pada tenaga kerja khususnya di RS Swasta Palembang, penulis menggunakan 

pendekatan teori perilaku Lawrence Green. Menurut teori Green et al, kesehatan 

individu dan masyarakat dipengaruhi oleh faktor perilaku dan faktor non perilaku. Pada 

teori Lawrence Green kesehatan seseorang dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor pokok, yaitu 

faktor perilaku (behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non behavior causes). 

Dalam teori Lawrence Green, perilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu
11

 : 

1. Faktor predisposisi (predisposing factor) 

Faktor predisposisi atau predisposing factor yaitu faktor-faktor yang 
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mempermudah atau mempredisposisi terjadinya perilaku seseorang. Faktor ini 

mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap kesehatan, tradisi dan 

kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem 

nilai yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, dan 

sebagainya. 

a. Pengetahuan SDM terkait COVID-19 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Penginderaan terjadi melalui 

pancaindera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman,  rasa,  

dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan 

telinga.
12

 Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa keingintahuan pada sesuatu 

hal melalui proses sensoris, terutama pada indra pengelihatan (mata) dan indra 

pendegaran (telinga) terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain 

yang paling penting dalam terbentuknya perilaku.13 Pengetahuan adalah syarat 

untuk membangun keyakinan untuk melakukan pencegahan, membentuk sikap 

yang positif, dan mempromosikan perilaku positif.14
 

b. Sikap 

Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap suatu stimulus atau obyek, baik 

yang bersifat intern maupun ekstern sehingga manifestasinya tidak dapat 

langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku 

yang tertutup tersebut. Sikap secara realitas menunjukkan adanya kesesuaian 

respon terhadap stimulus tertentu. 

Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya terkait pengaruh pengetahuan dan  sikap 

terhadap risiko COVID-19 : 

1) Hasil penelitian Ghaleb, et al, 2020, pengetahuan mempengaruhi sikap (r= 0.176 

p < 0.001), pengetahuan mempengaruhi kecemasan (r = 0.136 p < 0.001), dan 

pengetahuan mempengaruhi perilaku pencegahan (r = 0.320 p < 0.001).
15

 

2) Derek K, et all. 2020. Sikap terkait penggunaan masker dan physical distancing 

memiliki resiko terpapar OR 0,18, (95% CI 0·09– 0,38).
16

 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Güven et  al.2020  :  berada  di  ruang yang sama 

dengan petugas kesehatan tanpa memakai masker  selama  lebih dari 15 menit, 

memiliki risiko 7 kali lebih besar untuk terpapar COVID-19 (OR = 7.422, CI = 
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1.898-29.020, P = .04).  Makan  dalam jarak satu meter dengan mengabaikan 

social distance dari petugas kesehatan memiliki risiko terpapar yang signifikan 

(p value = 0,003).17 

4) Morgantini et al., 2020 mengatakan APD yang adekuat dapat menjadi protektor 

terhadap burnout tenaga kesehatan, Dukungan sosial yang kuat menjadi faktor 

protektor terhadap burnout serta tekanan waktu yang tinggi berisiko sebesar 1,57 

kali untuk menyebabkan burnout. APD yang adekuat dapat menjadi protector 

terhadap burnout terhadap tenaga kesehatan.18 

5) Bennett. 2020. Dukungan fisik & mental dari lingkungan keluarga ataupun 

lingkungan sekitar serta memberikan pelatihan tambahan sumber daya kesehatan 

mental baik penguatan dukungan sosial tenaga kesehatan (fisik maupun mental) 

dapat mencegah terjadinya COVID-19.
19

 

Hasil analisis data internal Self-Assessment RS Swasta  Palembang : predisposing 

factor memberikan data karyawan keluar rumah ke tempat umum (pasar, mall, 

fasyankes, acara dengan kerumunan, orang dan lain-lain) sebesar 76,32%, 

karyawan melakukan perjalanan keluar Kota/ International (wilayah area zona 

merah/ zona hitam/ wilayah terjangkit) 5,26%, karyawan mengikuti kegiatan yang 

melibatkan orang banyak 52,63%, karyawan memiliki kontak erat dengan orang 

yang dinyatakan suspek, probable konfirm COVID-19 (tidak menggunakan APD 

yang sesuai, berjabat tangan, berbicara,  berada  dalam  satu ruangan/ satu rumah) 

sebesar 22,37%, karyawan pernah melayani pasien suspek/ probable/ confirmed 

COVID-19 32,89%, karyawan mengalami demam/ batuk/ pilek/ sakit tenggorokan/ 

sesak dalam 14 hari terakhir 9,21%, karyawan disiplin dengan physical distancing 

minimal 1 meter 86,84%, karyawan menggunakan alat dan tempat makan sendiri 

dan makan tidak berkerumun 28,95%, karyawan patuh dalam melakukan cuci 

tangan 98,68%, karyawan segera langsung pulang setelah bekerja 94,74% dan 

karyawan langsung mandi segera setelah pulang ke rumah 94,74%. 

2. Faktor pendukung (enabling factor) 

Faktor pendukung merupakan faktor pemungkin. Faktor ini bisa sekaligus menjadi 

penghambat atau mempermudah niat suatu perubahan perilaku dan perubahan 

lingkungan yang baik. Faktor enabling merupakan faktor-faktor yang 

memungkinkan atau yang memfasilitasi terjadinya suatu perilaku atau tindakan. 
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Yang dimaksud dengan faktor pemungkin adalah sarana dan  prasarana atau 

fasilitas untuk terjadinya perilaku Kesehatan. Dalam penelitian ini penulis akan 

fokus pada ketersedian APD dan fasilitas pendukung protokol COVID-19. 

a. Fasilitas Pendukung Protokol COVID-19 

 Fasilitas cuci tangan, Sensor suhu 

 Ketersediaan Penghawaan (Ventilasi) 

b. Ketersediaan Penggunaan APD 

APD adalah alat yang digunakan untuk meminimalkan paparan terhadap 

bahaya yang menyebabkan cedera dan penyakit serius di tempat kerja, 

termasuk masker dan respirator.  

Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya terkait fasilitas Pendukung terhadap 

resiko COVID-19 : 

1. Nishiura et al., 2020 : terkait ventilasi udara mengatakan bahwa resiko 

penularan COVID-19 para ruangan tertutup atau ventilasi kurang 18,7 kali 

lebih besar dibandingkan dengan lingkungan udara terbuka atau ventilasi 

baik.20 

2. Lynch, et al. 2020 mengatakan bahwa menggunakan masker menurunkan 

risiko paparan, masker bedah 0,13 kali, dan masker N95 0,12 kali.21 

3. Nguyen, L H, et al. 2020 : Adequate PPE : terpajan pasien suspek COVID-19 

berisiko 2,39 kali, terpajan pasien konfirmasi COVID-19 berisiko 4,83 kali.22 

4. Verbeek, J H, et al. 2020 : mengatakan bahwa reused PPE secara umum 1,46 

kali lebih berisiko dari adequate PPE dan terpajan pasien konfirmasi COVID-

19 5,06 kali lebih berisiko dari petugas kesehatan yang tidak terpajan serta 

inadequate PPE secara umum 1,31 kali lebih berisiko dari adequate PPE 

terpajan pasien konfirmasi COVID-19 5,91 kali lebih berisiko dari tenga 

kesehatan yang tidak terpajan.23 

5. Ran, Li, et al. 2020 : mengatakan bahwa improper PPE berisiko 2,82 kali.
24

 

6. Güven, et al. 2020 : mengatakan bahwa Inappropriate PPE berisiko 11,295 

kali.25 

7. Ori Saban and Itay Chower, 2020 mengatakan bahwa social distancing, Hand 

hygiene, penggunaan breath shields dan masker mampu menurunkan risiko 

penularan SARS-Cov-2.
26
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8. Li Ran, 2020, mengatakan bahwa hand hygiene tindakan pencegahan paling 

penting untuk infeksi nosokomial terutama setelah kontak atau merawat pasien 

COVID-19. Cuci tangan secara signifikan dapat mengurangi sisa virus atau 

bakteri di tangan.27 

Hasil analisis Self-Assessment RS Swasta Palembang, enabling factor yaitu : 

ruangan kerja karyawan (area perkantoran) memiliki sirkulasi  udara yang baik 

70,00%, karyawan menggunakan APD yang sesuai dengan tempat karyawan 

bekerja 96,67%, di dekat tempat kerja karyawan memiliki fasilitas untuk cuci 

tangan 96,67% dan karyawan keluar rumah menggunakan transportasi umum (ojek, 

taxi, angkot, bus, kereta, MRT) sebesar 33,33% 

3. Faktor penguat (reinforcing factor) 

Faktor reinforcing merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat 

terjadinya perilaku seseorang. Faktor dukungan keluarga SDM (suami/ istri, orang 

tua, mertua, saudara) memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung 

upaya meminimalkan resiko terpapar COVID-19 dan memberikan dukungan 

psikologis kepada SDM yang setiap hari ada dilingkungan dengan risiko tinggi agar 

bisa tetap bekerja dengan tenang. Pada penelitian ini penulis akan fokus pada 

dukugan dukungan keluarga dan dukungan sosial dari lingkungan sekitar. Berikut 

adalah hasil penelitian sebelumnya terkait dukungan keluarga dan lingkungan 

sekitar : 

1. Balasubramanian, Bennett. 2020 : hasil penelitian menujukan bahwa adanya 

dukungan keluarga berpengaruh postif terhadap mental tenaga kerja yang ada 

di wilayah risiko besar terpapar COVID-19.
28

 

2. Morgantini et al., 2020 : dukungan sosial berupa dukungan mental dapat 

menjadi faktor protektor terhadap burnout.
29

 

3. Richard Blundell, Monica Costa Dias, Robert Joyce and Xiaowei Xu. 2020, 

produktifitas tenaga kerja menurun karena COVID-19.
30

 

Dalam hasil Self-Assessment di RS swasta Palembang faktor keluarga SDM 

71,6% masih melakukan aktivitas di luar rumah seperti pergi ke tempat keramaian 

(pasar, mall, fasyankes, acara kerumunan orang, dan lain- lain), 51,6% keluarga/ orang 

yang tinggal bersama karyawan pernah berkumpul dengan kerumunan, 23,3% keluarga/ 

orang yang tinggal bersama  karyawan  menggunakan transportasi umum (ojek, taksi, 

angkot, bus, kereta, MRT). 
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Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Berdasarkan uraian sebab masalah di atas perlu dilakukan potensi solusi untuk 

mencegah dan mengontrol frekuensi dampak risiko paparan COVID-19 terhadap SDM, 

pasien dan pengunjung. Terdapat 5 hierarchy of control COVID-19 yaitu eliminasi atau 

menghilangkan sumber bahaya atau meminimalkan jumlah pasien COVID-19 seperti 

vaksin, substitusi adalah proses atau tata cara pembersihan permukaan lingkungan atau 

perawatan, enginering control seperti ruang isolasi COVID-19, IGD COVID-19, 

pemisahan jalur COVID-19 dan non COVID-19, administrasi control seperti 3M, 

mengubah layout tempat kerja atau penambahan ventilasi, PPE atau melindungi SDM 

dengan APD atau menciptakan lingkungan kerja yang aman. 

 

Tabel 31. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Masalah Potensi Solusi Stakeholder Grading 

1 Karyawan keluar 

rumah ke tempat 

umum (pasar, 

mall, fasyankes, 

acara dengan 

kerumunan, orang 

dan lain-lain), 

keluar Kota/ 

International 

(wilayah area 

zona merah/ zona 

hitam/ wilayah 

terjangkit) 

1. Kebijakan 

Pemerintah yang 

tegas tentang 

pelarangan 

penyelenggaran 

acara yang 

mengumpulkan 

orang banyak 

2. Kebijakan 

penerapan protokol 

kesehatan di fasilitas 

umum 

3. Kampanye kesehatan 

protokol 3M secara 

masif 

4. Kebijakan SDM saat 

akan bekerja kembali 

setelah keluar kota 

dengan melakukan 

rapid test 

1. Pemerintah 

Pusat 

2. Pemerintah 

daerah 

3. Aparat 

kepolisian 

4. Tokoh 

masyarakat 

5. Direksi RS 

Kuadran II 
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5. Kebijakan 

pembatasan cuti 

tahunan di atas 1 

hari di RS agar 

SDM tidak keluar 

kota 

2 Kurangnya 

pengetahan SDM 

terkait COVID-19 

dan pengetahuan 

terkait 

penggunaan APD 

yang tepat 

1. Training seluruh 

SDM tentang 

pencegahan 

COVID-19 dan 

pengetahuan terkait 

APD melalui diklat 

online 

2. Kebijakan, PPK, 

alur pelayanan 

COVID di RS 

3. Ronde berkala oleh 

tim RS kepatuhan 

APD dan pemberian 

sanksi tegas bagi 

SDM yang  tidak 

patuh 

4. Supervisi ke RS 

secara rutin 

1. Departemen diklat 

2. Manajer 

personalia 

3. PPI 

4. Direksi RS 

Kuadran I 

3 Kelelahan bekerja 

dapat membuat sistem 

imun turun 

1. Pengaturan ulang 

jam kerja 

2. Perputaran SDM 

yang berdinas di 

zona merah 

3. Pemberian 

tambahan hari libur 

4. Pemberian vitamin 

1. Pemerintah 

Pusat 

2. Pemerintah 

Daerah 

3. Manajemen RS 

4. Tokoh agama 

Kuadran I 
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harian dan makanan 

pendukung selama 

SDM bekerja di RS 

5. Dukungan spiritual 

oleh atasan masing- 

masing dan tokoh 

agama 

4 Struktur 

bangunan (masih 

tercampurnya alur 

COVID-19 dan 

non COVID) 

1. Pemisahan jalur 

COVID-19 dan non 

COVID-19 

2. Memperluas zona 

COVID-19 dan IGD 

COVID-19 

3. Rekayasa sistem tata 

udara 

4. Ubah layout tempat 

kerja 

5. Fasilitasi tempat 

cuci tangan dan 

ventilasi yang baik 

di wilayah kerja 

SDM 

6. Desinfeksi rutin 

semua wilayah RS 

Direktur 

Manajemen RS 

Kuadran I 

 

5 Pemantauan 

kesehatan SDM 

belum optimal 

1. Kebijakan yang 

mewajibkan setiap 

SDM untuk 

mengisi Self 

Assesment  yang 

dipantau manajer 

unit masing masing 

2. Swab berkala untuk 

SDM 

1. Dinas 

Kesehatan Kota 

2. Dinas 

Kesehatan 

Provinsi 

3. Direktur 

4. Manajemen RS 

Kuadran II 
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6 APD terbatas 1. Penggunaan APD 

sesuai zonasi 

2. Pemakaian dan 

pelepasan APD yang 

benar 

3. Penyediaan APD 

dalam jumlah yang 

cukup 

1. Manajer 

penunjang 

medis 

2. PPI 

Kuadran I 

7 Penurunan 

revenue RS 

1. Menambah layanan 

baru (home care, 

telemedicine) 

2. Promosi RS aman 

dan COVID-19 

kepada masyarakat 

melalui digital 

Marketing 

3. Meyakinkan DPJP 

untuk kembali 

praktek di RS agar 

utilisasi meningkat 

1. Manajer 

Marketing 

2. Manajer 

pelayanan medis 

Kuadran II 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret 2020 menjadi tantangan 

tersendiri bagi Rumah Sakit (RS) sebagai fasilitas kesehatan yang berperan penting 

dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. Kondisi pandemi tentunya sangat 

menghawatirkan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk tenaga kerja di RS baik tenaga 

medis maupun non medis. Tenaga kerja yang produktif merupakan kunci kesuksesan 

perusahaan. Dengan semakin tingginya angka tenaga kerja yang terpapar COVID-19 

maka akan berdampak pada penurunan produktivitas karyawan dan kinerja rumah sakit. 

Timbulnya kluster COVID-19 di rumah sakit menimbulkan pasien non COVID-19 

menjadi tidak trust atau bahkan takut untuk berobat ke rumah sakit. Tidak hanya itu, 

dokter provider di rumah sakit juga akan takut untuk praktek di rumah sakit sehingga 
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jumlah pasien pun akan menurun. Belum lagi jika tenaga kerja terpapar COVID, tenaga 

kerja tersebut terpaksa diliburkan, menjalani isolasi mandiri, dirawat di rumah sakit 

bahkan terancam kematian. 

Diperlukan keterlibatan semua pihak melalui pendekatan Pentahelix sebagai 

rancangan solusi yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media. 

Pendekatan pentahelix merupakan pendekatan yang merangkul pemerintah, swasta atau 

dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media dengan penggunaan konteks lokal, 

kearifan lokal, sumber daya lokal sesuai dengan jiwa gotong-royong dalam mencegah 

dan mengatasi pandemi COVID-19. Dalam rencana tesis mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi penularan COVID-19 di Rumah Sakit Swasta Palembang Penulis 

menerapkan konsep problem tree dengan pendekatan teori perilaku Lawrence Green 

guna mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan kasus COVID-19 pada 

tenaga kerja khususnya di RS swasta Palembang. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa (Lawrence Green), perilaku 

dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu : 

1. Faktor predisposisi (predisposing factor) 

a. Pengetahuan terkait COVID-19 : pengetahuan tenaga kerja terkait penanganan 

COVID-19 dinilai kurang sehingga perlu untuk dilakukan edukasi kembali 

untuk meningkatkan kesadaran bersama akan pola penyebaran  dan 

penanganan COVID-19. Beberapa literatur menyebutkan bahwa tingkat 

pengetahun mempengaruhi sikap dan tingkat kecemasan tenaga kerja. 

b. Kecemasan : penyebab tenaga kerja merasa cemas karena terbatasnya jumlah 

APD, dukungan dari lingkungan sosial dinilai kurang, Beban kerja membuat 

staf lain harus lembur untuk menggantikan beberapa pekerjaan yang ditinggal 

karyawan lain yang terpapar COVID-19. Hal lain yang menjadi penyebab 

kesemasan adalah kehawatiran akan menularkan COVID-19 pada keluarga 

dirumah 

c. Sikap : masih banyak karyawan yang mengabaikan protokol standar COVID-

19 diantaranya physical distancing, tidak menggunakan masker, makan bareng 

tanpa masker dengan rekan kerja yang berprofesi sebagai tenaga Kesehatan 

dengan jarak yang kurang dari 1 meter, hal lainnya adalah tenaga kerja masih 

banyak yang keluar ke tempat umum (mall, pasar, dll). 
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2. Faktor pendukung (enabling factor) 

a. Fasilitas Pendukung Protokol COVID-19 

 Fasilitas cuci tangan : Hand hygiene tindakan pencegahan paling penting 

untuk infeksi nosokomial. Terutama setelah kontak atau merawat pasien 

COVID-19. Cuci tangan secara signifikan dapat mengurangi sisa virus 

atau bakteri di tangan. Sehingga perlu kesadaran dari tenaga kerja untuk 

selalau memanfaatkan fasilitas cuci tangan yang ada di lingkungan rumah  

sakit 

 Ketersediaan Penghawaan (Ventilasi) : ventilasi yang kurang, sedangkan 

hasil studi literatur menjelaskan bahwa resiko penularan COVID-19 para 

ruangan tertutup atau ventilasi kurang 18,7 kali lebih besar dibandingkan 

dengan lingkungan udara terbuka atau ventilasi baik. 

b. Ketersediaan Penggunaan APD 

 Ketersediaan APD belum memadai : salah satu APD yang wajib 

digunakan oleh tenaga kerja khususnya non-kesehatan adalah masker. 

Sehingga perlu meyiapkan masker yang sesuai standar. Karena 

menggunakan masker menurunkan risiko paparan COVID-19 

 APD yang sesuai standar masih terbatas dan pengetahuan tenaga kerja 

terkait penggunaan APD yang tepat perlu ditingkatkan lagi. 

3. Faktor penguat (reinforcing factor) 

a. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar 

b. Dukungan keluarga terdekat 

 
Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut untuk mengurangi penularan COVID-19 pada tenaga kerja 

di Rumah Sakit swasta Palembang yaitu dibuatnya kebijakan protokol kesehatan rumah 

sakit serta adanya sanksi bagi tenaga kerja yang melanggar, promosi kesehatan untuk 

semua tenaga kerja di rumah sakit baik melalui diklat maupun media digital, tim satgas 

COVID-19 rumah sakit, dan melengkapi design rumah sakit dengan fasilitas cuci 

tangan, ventilasi, pemisahan jalur COVID-19 dan non COVID-19, IGD COVID-19, dan 

OK COVID-19. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN COVID-19 PADA 

TENAGA KESEHATAN DI RSUD KOTA BENGKULU 

Oleh: 

dr. Suryo Bantolo, S.Psi, Sp.S, M.Sc 

 

Latar Belakang  

Penyakit infeksi menular baru (new emerging infection) COVID-19 menjadi 

masalah kesehatan utama di seluruh dunia sejak akhir tahun 2019.
 
Tingkat virulensinya 

yang tinggi menjadi ketakutan utama. Tingkat morbiditas penyakit ini juga tergolong 

tinggi untuk suatu penyakit infeksi. Meskipun demikian tingkat severitas penyakit ini 

sangat jauh bervariasi, orang yang terjangkit penyakit ini bisa tidak merasakannya, bisa 

juga bergejala ringan, hingga gejala berat dengan pneumonia berat dan sepsis.
1 

Penyakit ini diakibatkan oleh infeksi virus jenis RNA. Virus ini adalah mutasi dari 

virus corona yang biasanya menyerang saluran nafas bagian atas. Hasil mutasinya 

mengakibatkan tingkat virulensi yang lebih tinggi dan gejala klinis yang lebih berat. 

Banyak ahli yang mempelajari virus baru ini dan memperkirakan beratnya infeksi virus 

ini karena adanya badai sitokin yang terjadi pada virus ini, adanya gangguan koagulasi 

darah dan penyebaran ke parenkim paru.
2,3 

Upaya dilakukan di seluruh negara di dunia untuk mengatasi penyebaran penyakit 

ini. Banyak negara membatasi aktivitas warganya dengan penerapan lock down, work 

from home, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi interaksi sosial antar 

warga negara sehingga bila ada seorang penderita yang terinfeksi virus tersebut, 

infeksinya akan berhenti pada dirinya saja. Banyak aktivitas seperti bekerja dan belajar 

dilakukan dengan cara daring dari rumah masing-masing. Kantor dan sekolah banyak 

ditutup. Pertemuan dan pengumpulan orang dalam jumlah besar dilarang.
4
 

Upaya tersebut berhasil di beberapa tempat dimana pembatasan sosial dilakukan 

secara total selama beberapa minggu. Kota-kota yang menjalankan kebijakan tersebut 

menjadi seperti kota mati. Tidak ada aktivitas di jalan-jalan maupun di gedung-gedung. 

Pembatasan yang ketat tersebut banyak membuahkan keberhasilan pada pengendalian 

penyebaran infeksi COVID-19 tersebut. Kasus baru menjadi sangat rendah bahkan 

sampai tidak ada kasus baru, kasus lama juga berkurang dan sebagian besar sudah 

sembuh. Setelah dapat dikendalikan biasanya kebijakan pembatasan sosial ini akan 

diperlonggar secara bertahap dengan tetap menerapkan adaptasi kebiasaan baru.
4 

CHAPTER 4 
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Di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, pembatasan sosial total ini sulit 

diterapkan, terutama karena alasan ekonomi. Untuk dapat melakukan hal tersebut, 

negara wajib memenuhi  kebutuhan masyarakat sehari-hari dan mengganti pendapatan 

masyarakat yang hilang karena tidak bisa bekerja. Biaya hal tersebut sangat besar, 

apalagi di negara berkembang dengan jumlah penduduk sangat banyak seperti 

Indonesia. Perekonomian dikhawatirkan akan menurun drastis, dan negara tidak punya 

kemampuan untuk menjaganya.
4
 

Alternatif yang dilakukan adalah dengan penerapan pembatasan sosial berskala 

besar, namun tidak total. Dengan kebijakan ini, aktivitas vital masyarakat masih bisa 

dilakukan. Pasar dan pusat perbelanjaan masih bisa beroperasi dengan skala yang 

dikurangi. Dengan kebijakan tersebut diharapkan penyebaran penyakit dapat 

dikendalikan dan perekonomian tidak terlalu terganggu.
4 

Adanya aktivitas warga yang masih berlangsung mengakibatkan interaksi warga 

tidak bisa dihindari. Ini adalah faktor utama dari penyebaran virus COVID-19. Dengan 

adanya interaksi tersebut, penularan virus masih terus berlangsung. Hal ini bisa dilihat 

pada negara atau kota yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar tersebut, 

penyebaran virus masih terus terjadi. Hal ini mengakibatkan penderita yang dirawat di 

rumah sakit semakin banyak jumlahnya. 

Semakin banyaknya pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit 

mengakibatkan rumah sakit menjadi sumber penyebaran infeksi yang besar. Masyarakat 

yang beraktivitas di rumah sakit menjadi rentan terinfeksi penyakit ini. Masyarakat yang 

banyak beraktivitas di rumah sakit terutama adalah pekerja rumah sakit termasuk 

petugas medis dan non medis.
5 

Aktivitas rumah sakit tidak bisa dihentikan untuk mengatasi penyebaran infeksi 

COVID-19. Aktivitas rumah sakit adalah salah satu aktivitas vital yang terus beroperasi 

selama pembatasan sosial berskala besar. Malah rumah sakit adalah tempat yang 

diharapkan dapat memberikan pertolongan kepada penderita penyakit ini, selain 

penderita penyakit lain yang tetap ada. Interaksi antara penderita COVID-19 dengan 

lingkungan banyak terjadi di rumah sakit.
5 

Pekerja rumah sakit menjadi salah satu pihak yang rentan tertular infeksi virus ini. 

Sudah banyak dilaporkan korban dari pekerja rumah sakit, baik tenaga medis, para 

medis, maupun non medis. Hal ini wajar karena dalam pekerjaannya, pekerja rumah 
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sakit mau tidak mau harus banyak berinteraksi dengan penderita COVID-19. Walaupun 

sudah melakukan upaya pencegahan dan melindungi diri dengan alat perlindungan diri 

yang cukup, nyatanya masih banyak pekerja rumah sakit yang menjadi korban. 

Strategi pemerintah dalam penanganan penderita infeksi virus COVID-19 adalah 

dengan menetapkan rumah sakit-rumah sakit rujukan, baik di tingkat pusat maupun 

daerah. Di daerah-daerah, RSUD yang dikelola Pemerintah Provinsi maupun 

Kabupaten/ Kota ditunjuk menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 secara resmi. 

Terutama di rumah sakit yang berada di daerah dengan infeksi COVID-19 yang tinggi. 

Di Provinsi Bengkulu, RSUD Kota Bengkulu ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit 

rujukan penanganan pasien COVID-19.
6 

Dengan ditetapkannya RSUD Kota Bengkulu sebagai rumah sakit rujukan 

COVID-19, maka pasien positif COVID-19 mulai dirawat di RSUD Kota Bengkulu. 

Semakin lama pasien terkonfirmasi yang dirujuk ke rumah sakit ini semakin bertambah 

akumulasinya. Hal ini meningkatkan risiko tertular karena kontak erat yang dialami oleh 

pegawai rumah sakit, terutama pegawai rumah sakit yang bertugas di pelayanan pasien.
 

Kasus positif COVID-19 yang terjadi pada tenaga kesehatan di RSUD Kota 

Bengkulu cukup tinggi. Pada tanggal 28 September 2020, sebanyak lima orang dokter 

yang bertugas di RSUD Kota Bengkulu terdeteksi positif mengidap COVID-19, 

semuanya dirawat di ruang perawatan isolasi yang sudah disiapkan di RSUD Kota 

Bengkulu. Selain beberapa dokter tersebut, beberapa perawat dan Tenaga paramedis di 

RSUD Kota Bengkulu juga terjangkit dengan virus ini dan dilakukan perawatan isolasi. 

menurut keterangan dari IDI, dari Maret hingga November 2020, jumlah tenaga 

kesehatan yang meninggal akibat infeksi virus ini berjumlah 282 orang.
6,7 

Terdapat beberapa faktor yang diperkirakan menjadi penyebab tertularnya tenaga 

kesehatan RSUD Kota Bengkulu. Penularan dapat terjadi saat berdinas di lingkungan 

rumah sakit, kontak dengan penderita, keluarga penderita, ataupun pegawai lain yang 

sudah terlebih dahulu tertular. Namun bisa saja penularan terjadi di luar lingkungan 

rumah sakit atau saat pegawai tersebut tidak berdinas. Perlu dilakukan penelusuran lebih 

lanjut agar diketahui sumber infeksinya dan dapat dilakukan tindak lanjut agar 

penularannya berhenti.
8 

Tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan pada percepatan penanggulangan 

infeksi COVID-19 diharapkan selalu dalam kondisi prima dan siap menjalankan 
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tugasnya. Terutama tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit rujukan. Walaupun 

bekerja di rumah sakit rujukan, namun dengan menerapkan protokol pencegahan infeksi 

yang ketat, seharusnya tenaga kesehatan ini tidak terinfeksi COVID-19. 

Dengan adanya penularan ke tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit 

rujukan membawa beberapa dampak yang tidak diinginkan. Insidensi yang semakin 

meningkat mengharuskan rumah sakit untuk bekerja lebih keras lagi setiap harinya, 

dengan adanya tenaga kesehatan yang tertular dan harus menjalani isolasi mandiri, 

maka jumlah tenaga yang dapat bertugas semakin berkurang dan perawatan pasien 

menjadi kurang maksimal. 

Tenaga kesehatan yang tertular ini juga berisiko untuk menularkan virusnya 

kepada pasien penyakit lain yang berobat ke lingkungan RSUD Kota Bengkulu. Hal ini 

malah bisa membuat rumah sakit menjadi sumber cluster baru. Bila terjadi peningkatan 

risiko penularan infeksi di rumah sakit, maka ada kemungkinan rumah sakit harus 

ditutup. Hal ini menyulitkan, karena rumah sakit adalah salah satu bidang esensial yang 

harus tetap beroperasi selama pandemi. 

Penulisan karya ilmiah ini penting untuk dilakukan agar dapat diidentifikasi 

faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penularan infeksi COVID-19 pada tenaga 

kesehatan di RSUD Kota Bengkulu sehingga bisa dilakukan langkah antisipasi ke 

depannya. 

 

Rumusan Masalah 

Tenaga kesehatan yang paling rentan tertular COVID-19 di era pandemi. Tenaga 

kesehatan yang tertular berisiko untuk menularkan virusnya kepada pasien penyakit lain 

yang berobat ke lingkungan RSUD Kota Bengkulu. Hal ini malah bisa membuat rumah 

sakit menjadi sumber cluster baru. Bila terjadi peningkatan risiko penularan infeksi di 

rumah sakit, maka ada kemungkinan rumah sakit harus ditutup. Hal ini menyulitkan 

karena rumah sakit adalah salah satu bidang essensial yang harus tetap beroperasi 

selama pandemi. Dalam hal ini, tenaga kesehatan harus menerapkan protokol 

pencegahan infeksi yang ketat di rumah sakit. Faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhi terjadinya peningkatan jumlah kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan 

di RSUD Kota Bengkulu? 
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Problem Tree 

 

Gambar 33. Problem Tree  

 

Penjelasan Problem Tree 

Masalah utama (core problem) dari penelitian ini adalah penularan infeksi 

COVID-19 pada tenaga kesehatan di RSUD Kota Bengkulu. Seharusnya (das sollen) 

tidak terjadi penularan infeksi COVID-19 pada tenaga kesehatan di RSUD Kota 

Bengkulu, sementara kenyataan yang terjadi (das sein) adalah terjadi penularan tersebut. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab masalah ini. 

Faktor-faktor ini diantaranya adalah protokol kesehatan yang tidak dipatuhi; 

penggunaan APD yang tidak sesuai dengan level risiko; beban kerja terlalu berat; pasien 

tidak terdeteksi; dan tertular dari luar RS.
8 

Protokol kesehatan yang tidak dipatuhi mengakibatkan tenaga kerja di RS menjadi 

terjangkit infeksi COVID-19. Protokol tersebut terutama adalah protokol cuci tangan, 

memakai masker, serta menjaga jarak. Mencuci tangan sesuai dengan anjuran World 

Health Organization adalah pada lima momen, dan enam langkah. Lima momen 

tersebut adalah sebelum kontak dengan pasien, setelah kontak dengan pasien, setelah 

kontak dengan lingkungan pasien, setelah memegang jaringan atau cairan tubuh pasien, 

dan sebelum melakukan tindakan medis. Enam langkah cuci tangan adalah gosok kedua 
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telapak tangan hingga rata dengan sabun, kemudian gosok kedua punggung tangan 

secara bergantian, kemudian gosok sela-sela jari, kemudian gosok jari-jari di sisi telapak 

tangan dengan posisi tangan saling mengunci, kemudian gosok kedua ibu jari tangan 

dalam genggaman jari-jari tangan yang lain, dan terakhir, gosokkan kuku-kuku jari 

dengan cara digosokkan ke telapak tangan. Tidak diterapkannya protokol ini membuat 

risiko penularan infeksi melalui telapak tangan menjadi besar.
9 

Tenaga kesehatan juga wajib memakai masker sesuai dengan standar yang 

ditetapkan sesuai dengan lokasi kerjanya. Bila bekerja di ruang isolasi atau melakukan 

tindakan dengan risiko tinggi, maka wajib memakai masker standar N95, bila bekerja di 

ruang perawatan biasa atau melakukan tindakan dengan risiko sedang dan rendah maka 

bisa memakai masker bedah. Tenaga kesehatan tidak dianjurkan untuk memakai masker 

kain saat kontak dengan pasien.
10,11 

Protokol physical distancing atau menjaga jarak juga harus menjadi perhatiaan 

tenaga kesehatan yang bekerja di RSUD Kota Bengkulu. Sesuai dengan rekomendasi 

WHO, jarak aman yang dianjurkan adalah lebih dari satu meter untuk mencegah 

transmisi droplet. Dalam bekerja di klinik dan berinteraksi dengan orang-orang yang 

ada di RSUD Kota Bengkulu, protokol ini harus dipatuhi.
12 

Pasien yang datang berobat ke RSUD Kota Bengkulu berasal dari berbagai daerah 

dan berbagai penyakit. Tidak semua datang dengan keluhan yang mengarah ke infeksi 

COVID-19. Sesuai dengan panduan dari Kemenkes RI, orang-orang yang dicurigai 

mengidap penyakit ini adalah yang memiliki keluhan batuk, sesak, demam, dan ada 

riwayat bepergian atau kontak erat dengan penderita terkonfirmasi sebelumnya. 

Masalahnya, banyak orang yang tidak memiliki karakteristik itu dan ternyata mengidap 

penyakitnya. Itu yang sering tidak terdeteksi dan datang ke RSUD Kota Bengkulu, 

sehingga tanpa disadari membawa virus dan berpotensi menyebarkan virusnya di 

lingkungan RSUD Kota Bengkulu. Selain pasien, dapat juga virus itu berasal dari 

keluarga pasien, pengantar pasien, ataupun penunggu pasien.
13 

Dengan semakin banyaknya kasus COVID-19, beban kerja yang diterima oleh 

petugas rumah sakit juga semakin besar. Hal ini seharusnya diikuti dengan penambahan 

tenaga medis. Namun dengan statusnya sebagai rumah sakit milik pemerintah, 

menambah pegawai tidak mudah, karena semua tergantung kebijakan pemerintah kota 

dan kepala daerahnya. Dampaknya adalah pegawai harus bekerja melebihi jam kerja 
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yang dianjurkan International Labour Organization. Menurut ILO, jam kerja ideal 

adalah sekitar 40 jam seminggu atau 8 jam sehari bila bekerja dalam lima hari kerja. 

Bila jam kerja melebihi ketentuan ini maka akan terjadi keletihan dan risiko kesalahan 

yang semakin tinggi.
 

Secara fisikpun, beban kerja yang tinggi mengakibatkan 

terganggunya sistem imun tubuh sehingga rentan terinfeksi virus, termasuk virus 

COVID-19.
 14 

Pada akhirnya infeksi COVID-19 dapat terjadi dari mana saja dan di mana saja, 

tidak hanya bisa terjadi di rumah sakit. Tenaga kesehatan dapat aktivitasnya sehari-hari 

tidak hanya di rumah sakit. Selain di rumah sakit, seorang Tenaga kesehatan bisa 

beraktivitas di lingkungan rumah, di tempat perbenjaaan, dan lain-lain, sehingga virus 

ini bisa tertular dari lingkungan luar rumah sakit. Terlebih lagi bila aktivitas ini 

dilakukan di antara orang-orang yang tidak menerapkan protokol pencegahan infeksi 

yang ketat dimana orang-orang ini juga mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sudah 

tertular karena tidak bergejala.
15 

Adanya penularan terhadap tenaga kesehatan membawa beberapa dampak yang 

tidak dinginkan, antara lain adalah mereka menjadi sumber penularan infeksi baru, 

mengurangi jumlah tenaga medis yang dapat bertugas di rumah sakit, dan menambah 

beban keuangan rumah sakit.  Dengan tertularnya tenaga medis ini, menjadikan mereka 

adalah sumber infeksi yang bisa menularkan infeksi ke siapa saja yang melakukan 

kontak erat terhadap mereka. Terlebih lagi sebelum mereka menyadari infeksinya.
 

Jumlah tenaga yang siap bertugas di lingkungan rumah sakit juga berkurang. 

Padahal di satu sisi dibutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak. Kasus infeksi 

COVID-19 yang meningkat termasuk kasus dengan kebutuhan perawatan intensif 

membuat kebutuhan tenaga kesehatan meningkat. Bila ada tenaga kesehatan yang tidak 

bisa bertugas dengan alasan apapun, maka akan mengganggu irama kerja di rumah 

sakit. Apabila tidak bertugasnya karena infeksi COVID-19 maka kehilangan tenaga 

kerja akan berlangsung relatif lama. Setelah tenaga kerja tersebut dinyatakan sembuh, 

maka dia akan perlu untuk melakukan isolasi mandiri selama beberapa hari sebelum 

bisa layak bertugas kembali. Hal itu adalah suatu kerugian yang besar.
16 

Beban keuangan untuk rumah sakit atas masalah kesehatan bagi petugas 

kesehatan ini juga tidak sedikit. Rumah sakit wajib merawat tenaganya yang sakit 

karena bertugas ini dengan tanggungan biaya rumah sakit. Di saat pemasukan berkurang 
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karena berkurangnya jumlah kunjungan pasien dan meningkatnya pengeluaran untuk 

mengatasi masalah penyakit infeksi, seperti pembuatan ruang isolasi, pengadaan 

pemeriksaan PCR, pengadaan APD dan lain-lain, maka pengeluaran untuk mengobati 

tenaga kesehatan yang terkena infeksi COVID-19 akan menjadi beban tambahan yang 

tidak ringan.
17,18 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Berdasarkan problem tree yang dijabarkan di atas, beberapa rancangan solusi bisa 

disusun. Masalah yang bisa diidentifikasi dari penjabaran tersebut adalah protokol 

kesehatan tidak dipatuhi, APD tidak sesuai level risiko, beban kerja terlalu besar, pasien 

tidak terdeteksi, dan tertular dari luar rumah sakit. 

Rancangan solusi untuk masalah protokol kesehatan yang tidak dipatuhi adalah 

dengan sosialisasi dan edukasi yang lebih masif lagi. Sosialisasi ini dengan media cetak 

seperti spanduk, poster, yang brosur yang lebih banyak ditempatkan di lingkungan 

rumah sakit. Desain media cetak ini harus dibuat dengan memperhatikan kaidah 

komunikasi visual yang baik dan sesuai dengan panduan dari instansi yang berwenang 

sehingga pesan komunikasinya lebih efektif tersampaikan. 

Diusahakan ada petugas khusus dari bagian promosi kesehatan dan PPI rumah 

sakit yang meninjau secara berkala secara langsung ke tempat kerja para petugas 

kesehatan untuk meninjau pelaksa naan protokol kesehatan dan memberi edukasi 

tentang protokol kesehatan yang benar, terutama tentang pemakaian masker dan cuci 

tangan. 

Perlu juga ada metode penguatan untuk protokol kesehatan yang dilakukan para 

tenaga kesehatan. Bila dinilai ada tenaga kesehatan yang sudah melaksanakan protokol 

dengan baik maka perlu diberikan penghargaan dan dijadikan teladan untuk tenaga 

kesehatan yang lain. Demikian juga sebaliknya, bila ada tenaga kesehatan yang tidak 

menjalankan protokol dengan baik maka perlu diberi teguran sehingga bisa mengubah 

perilakunya.
19 

Rancangan solusi untuk permasalahan APD yang tidak sesuai dengan level risiko 

ada beberapa hal. Hal yang penting adalah terjaminnya persediaan APD yang cukup 

dalam segi jumlah dan kemudahan mengaksesnya bagi tenaga kesehatan. Perlu 

ditekankan lagi dan dipastikan bahwa tenaga kesehatan sudah memahami mengenai 
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perbedaan level risiko dan APD apa yang sesuai dengan level risiko yang sedang 

dihadapinya.
20 

Rancangan solusi untuk masalah beban kerja yang berlebihan sulit untuk dibuat. 

Hal ini berkaitan dengan pengadaan tenaga kerja dan penggajianya. PP IDI sudah 

membuat panduan beban kerja yang sesuai untuk tenaga kerja yang bisa menurunkan 

risiko terinfeksi virus. Namun panduan ini tidak selalu mudah diaplikasikan pihak 

rumah sakit karena keterbatasan sumber daya manusia. Untuk menambah tenaga kerja 

tidak mudah, terutama untuk rumah sakit negeri yang memerlukan persetujuan 

Pemerintah Daerah. Menambah tenaga kerja pada saat jumlah kunjungan di rumah sakit 

sedikit juga menjadi beban yang besar, karena beban penggajian dan lain-lain. 

Solusi yang bisa dilakukan mungkin adalah meminta bantuan dari Pemerintah 

pusat atau Badan Penanggulangan Bencana untuk menerjunkan tenaga kesehatan ke 

RSUD Kota Bengkulu untuk jangka waktu tertentu, terutama saat pandemi. Pengeluaran 

yang terkait dengan penerjunan tenaga kesehatan ini diusahakan ditanggung oleh 

instansi yang menerjunkannya. 

Rancangan solusi untuk masalah pasien yang tidak terdeteksi bisa dilakukan 

dengan beberapa cara. Pemeriksaan suhu tubuh yang lebih ketat pada semua 

pengunjung rumah sakit dapat menjadi salah satu solusinya. Semua yang masuk ke 

lingkungan rumah sakit, termasuk pasien, pengantar pasien, karyawan, tenaga 

kesehatan, dan pihak ketiga yang ingin memasuki rumah sakit harus melewati skrining 

pemeriksaan suhu tubuh, bila suhu tubuhnya di atas batas minimal maka tidak 

diperkenankan memasuki lingkungan rumah sakit.
21

  

Terdapat beberapa algoritma penapisan infeksi COVID-19 yang bisa diterapkan. 

Salah satunya adalah Corona Likelihood Metric (CLM) yang dikembangkan dari 

Pemerintah DKI Jakarta.
 
Algoritma ini memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi.

22
  

 Rancangan solusi untuk penularan infeksi dari luar lingkungan rumah sakit juga 

tidak mudah untuk dibuat. Karena variabel ini dipengaruhi oleh beragam variabel yang 

banyak tidak bisa dikendalikan. Rancangan solusi untuk masalah ini memerlukan 

pendekatan ke masyarakat dan pihak pemerintah. Pemerintah perlu untuk lebih bekerja 

mengedukasi masyarakat mengenai pandemi yang sedang berlangsung dan bagaimana 

usaha yang bisa dilakukan untuk mempercepat penanggulangannya.
23 
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 Stakeholder yang terlibat dalam rancangan solusi ini dari berbagai pihak. Pada 

masalah protokol kesehatan yang tidak dipatuhi, pemangku kepentingan yang terlibat 

adalah pemimpin atau pemilik rumah sakit, bagian promosi kesehatan rumah sakit dan 

bagian PPI. Pada masalah penggunaan APD yang tidak sesuai dengan level risiko, maka 

stakeholder yang terlibat adalah pemimpin rumah sakit atau pemilik rumah dan bagian 

pengadaan rumah sakit. Pada masalah beban kerja, maka masalah ini bisa diselesaikan 

oleh pemimpin rumah sakit, bagian pelayanan medis dan bagian sumberdaya manusia. 

Masalah pasien tidak terdeteksi memerlukan keterlibatan dari bagian rumah 

tangga rumah sakit dan petugas keamanan. Sedangkan masalah tertular dari luar rumah 

sakit memerlukan keterlibatan dari pemerintah setempat, terutama Satgas COVID-19 

dan Dinas Kesehatan.
24 

Dalam pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 pada tenaga kesehatan, 

adanya pedoman pengunaan APD yang baik dan benar tercantum dalam pedoman 

standar APD untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Pedoman standar APD untuk 

menentukan penggunaan APD saat bekerja di era pandemi ini dari kerja di klinik, IGD 

rumah sakit, bahkan ruang isolasi. Standar APD yang digunakan disesuaikan dengan 

zona lingkungan tenaga kesehatan bekerja, misalnya ruang bangsal isolasi yang masuk 

zona merah menggunakan menggunakan APD level 3. APD level 3 yang digunakan 

pada bangsal isolasi antara lain masker N95 atau ekuivalen, coverall atau gown, boots 

atau sepatu karet dengan pelindung sepatu, pelindung mata, face shield, sarung tangan 

bedah karet steril sekali pakai, headcap, dan apron.
25

 

 

Tabel 32. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Masalah Potensi Solusi Stakeholder terkait 

Protokol kesehatan 

tidak dipatuhi 

Sosialisasi, monitoring Pemimpin RS, bagian 

promosi kesehatan, PPI 

Penggunaan APD 

tidak sesuai level 

risiko 

Sosialisasi, monitoring, 

pembelian APD 

Pemimpin RS, bagian 

pengadaan 
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Pasien tidak terdeteksi Penggunaan algoritma, 

deteksi di pintu masuk 

Bagian rumah tangga RS, 

petugas keamanan 

Beban kerja berlebihan Meminta bantuan tenaga 

kesehatan dari instansi lain 

Pemimpin RS, bagian 

pelayanan medis, bagian 

SDM 

Tertular dari luar RS Upaya kesehatan masyarakat Pemerintah Daerah, 

Satgas COVID-19, Dinas 

Kesehatan 

 

Kesimpulan 

Penularan infeksi COVID-19 pada petugas kesehatan di RSUD Kota Bengkulu 

dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain ketidakpatuhan mengikuti protokol 

kesehatan, penggunaan APD yang tidak sesuai dengan level risiko, beban kerja yang 

berlebihan, pasien tidak terdeteksi, dan penularan dari luar lingkungan rumah sakit. 

Penularan infeksi COVID-19 pada petugas kesehatan di RSUD Kota Bengkulu 

mengakibatkan beberapa dampak, yaitu menjadi sumber penularan infeksi yang baru, 

menambah beban keuangan rumah sakit, dan mengurangi jumlah SDM rumah sakit 

yang dapat bertugas.  

 

Rencana Tindak Lanjut 

Beberapa rancangan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut telah 

dijabarkan. Beberapanya melibatkan kebijakan dari pemimpin rumah sakit, dan 

beberapa memerlukan keterlibatan pihak eksternal seperti Pemerintah Daerah dan Dinas 

Kesehatan. 

Rencana tindak lanjut adalah berdiskusi dengan pimpinan rumah sakit, bagian 

sumber daya manusia, bagian promosi kesehatan, bagian SDM dan bagian PPI RSUD 

Kota Bengkulu. Selain itu, perlu diskusi dengan Pemerintah Daerah, khususnya Dinas 

Kesehatan dan Satgas COVID-19, supaya masyarakat lebih teredukasi dan risiko 

penularan penyakit berkurang. Indikator keberhasilan adalah tidak terjadi kembali 

penularan infeksi COVID19 pada tenaga kesehatan di RSUD Kota Bengkulu. 

Diskusi dengan pimpinan rumah sakit dilakukan  untuk mengatasi sebagian besar 

masalah yang diidentifikasi, yaitu penggunaan alat pelindung diri yang tidak sesuai 
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dengan level risiko, beban kerja yang berat, serta protokol kesehatan yang tidak 

dipatuhi. Dari audiensi ini diharapkan dapat diterbitkan peraturan atau prosedur yang 

dapat mengatasi ketiga permasalahan di atas. Pada masalah protokol kesehatan yang 

tidak dipatuhi, selain pemimpin rumah sakit, diskusi juga dilakukan secara sinkron 

dengan bagian PPI rumah sakit dan bagian promosi kesehatan yang ada di rumah sakit 

tersebut. 

Untuk masalah penggunaan APD yang tidak sesuai dengan level risiko, selain 

diskusi dengan pemimpin rumah sakit, perlu koordinasi dengan bagian pengadaan atau 

bagian perencanaan rumah sakit sehingga bisa diprogramkan pengadaan APD dengan 

jumlah dan jenis yang tepat. Diharapkan pengadaan APD ini sesuai dengan kebutuhan 

tenaga kesehatan sehingga risiko penularan infeksi bisa dikurangi. 

Pada masalah pasien yang tidak terdeteksi, maka pembicaraan untuk 

mengatasinya melibatkan bagian rumah tangga rumah sakit dan petugas keamanan. 

Perlu dirancang suatu prosedur untuk penapisan individu yang akan memasuki area 

rumah sakit dengan perangkat yang lebih memadai. Selain prosedur cuci tangan dan 

pemeriksaan suhu tubuh, perlu diterapkan penggunaan kuisioner skrining yang sensitif 

untuk mendeteksi penderita COVID-19 seperti CLM yang dirilis oleh pemerintah DKI 

Jakarta. Petugas keamanan sebagai garda depan keamanan dan keselamatan rumah sakit 

perlu dilatih untuk menerapkan kuisioner tersebut pada pasien atau keluarga pasien 

yang akan memasuki area rumah sakit.
25

 

Penanganan masalah penularan dari luar rumah sakit memerlukan kerjasama 

pihak yang berwenang di area sekitar rumah sakit, yaitu di masyarakat. Pihak 

manajemen rumah sakit tidak berwenang untuk melakukan intervensi di masyarakat. 

Pihak yang berwenang adalah Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun 

Pemerintah Kota. Selain Pemerintah Daerah Satgas COVID-19 juga dapat dilibatkan 

untuk melakukan promosi dan edukasi ke masyarakat. Perpanjangan tangan dari 

Pemerintah Daerah yang paling berwenang dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. 

Diharapkan dengan edukasi masyarakat maka angka penularan di masyarakat akan 

menurun yang secara tidak langsung akan mengurangi risiko penularan tenaga 

kesehatan dari masyarakat di luar rumah sakit.
 

Untuk masalah beban kerja yang berlebihan. Pemimpin rumah sakit perlu 

melibatkan bagian SDM dan bagian pelayanan medis untuk menghitung kapasitas 



565  

 

tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit dan memetakan kembali distribusi tenaga di 

setiap unit kerja. Diharapkan terjadi distribusi yang seimbang antara beban kerja dan 

sumber daya yang ada di setiap bagian. Sebagai contoh, karena angka kunjungan 

pelayanan rawat jalan berkurang, dan beberapa bagian di pelayanan rawat jalan tidak 

berjalan secara penuh, maka tenaga yang ada disana dapat digeser ke bagian yang 

memerlukan tenaga lebih besar seperti bagian gawat darurat, bagian jalan inap dan 

bagian isolasi. 

Selain itu, bila ternyata tenaga kerja sudah dimanfaatkan maksimal dan masih 

terdapat kekurangan tenaga, maka perlu dipikirkan untuk meminta tenaga bantuan 

sementara dari instansi pusat seperti Kementerian Kesehatan. 

Indikator keberhasilan dari semua rancangan solusi ini adalah jumlah tenaga 

kesehatan dan sivitas hospitalia RSUD Kota Bengkulu yang tertular infeksi COVID-19 

menjadi nihil sampai dengan pandemi berakhir. Dengan demikian tenaga kesehatan 

RSUD Kota Bengkulu tidak menjadi sumber penularan baru, dapat bekerja dengan 

maksimal selama pandemi dan sesudah pandemi, serta beban keuangan rumah sakit 

tidak semakin berat. 
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Latar Belakang 

Coronavirus Disease atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS_COV2 

merupakan penyakit baru yang terjadi, ditularkan secara droplet, dan telah dinyatakan 

sebagai pandemi global. Virus COVID-19 ini memiliki progresivitas yang sangat cepat, 

jika masuk ke dalam tubuh manusia, akan menyebabkan reaksi peradangan terutama di 

dalam saluran napas, yang menyebabkan gejala klinis yang berbeda-beda pada tiap 

individu mulai tanpa gejala sampai gejala berat. Ketika seseorang terpapar pertama kali 

melalui salah satu mekanisme tersebut maka dalam waktu tertentu akan menimbulkan 

berbagai gejala dengan periode inkubasi berlangsung 1-14 hari. Sehingga dapat 

dipahami bahwa warga atau anggota masyarakat yang menetap di suatu wilayah 

bersama penderita terkonfirmasi positif ataupun dengan riwayat bepergian ke daerah 

terjangkit dalam waktu 14 hari terakhir, berpeluang besar tertular dan menularkan. 

Termasuk orang yang kontak langsung dengan pasien COVID-19 seperti petugas 

kesehatan dan risiko yang didapat oleh individu pelaku atau pendamping selama 

rawatan. 

Pandemi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia dalam sembilan bulan ini, 

yang sudah menembus angka kasus terkonfirmasi sebanyak 500.000 orang
1
, dengan 

angka kasus positif yang masih fluktuatif diatas 4000 kasus/ harinya, tentu saja 

menyebabkan dampak bagi seluruh sektor/ bidang. Dampak langsung dari pandemi ini 

tentu saja terjadi pada sektor kesehatan. Akan tetapi, juga berdampak pada 

keberlangsungan dunia usaha, termasuk usaha perumah-sakitan, baik yang dikelola oleh 

swasta, BUMN, maupun Pemerintah. Semua sektor tersebut harus segera beradaptasi 

dan berinovasi dalam menghadapi perubahan kehidupan akibat pandemi ini. Hal ini 

tentu saja dengan tujuan agar keberlangsungan usaha yang ada masih dapat 

dipertahankan/ tidak gulung tikar. Risikonya, mau tidak mau, banyak karyawan yang 

terpaksa dirumahkan sebagai dampak pandemi terkait efisiensi sumber daya manusia 

(SDM), atau terjadi pemotongan gaji untuk efisiensi biaya operasional perusahaan.  

CHAPTER 4 
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Kondisi pandemi ini yang masih belum jelas kapan akan berakhir, tentu saja 

sangat mengkhawatirkan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, terutama 

tenaga kesehatan, sebagai garda terdepan pasien COVID-19. Hingga saat ini pun, data 

kasus tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 maupun yang meninggal masih terus 

bertambah. Berdasarkan data PB IDI per- 20 November 2020, mencatat jumlah dokter 

yang meninggal akibat COVID-19 sebanyak 168 orang.
2 

Berdasarkan data BPPSDMK 

per- 11 September 2020, terdapat 105 tenaga kesehatan meninggal dalam penanganan 

COVID-19.
3
 Lalu, berdasarkan data Dinkes DKI Jakarta per- 23 September 2020, 

klaster pegawai rumah sakit termasuk dalam 10 tertinggi sebanyak 1,76% (665 kasus).
4
 

Masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehat menurut WHO merupakan 

kondisi dimana secara keseluruhan baik itu fisik, mental, dan sosial berada dalam 

kondisi yang sempurna dan tidak hanya terhindar dari penyakit atau kecacatan.
5
 WHO 

juga menyatakan aspek-aspek determinan kesehatan adalah lingkungan sosial dan 

ekonomi, fisik dan karakter, serta perilaku individu itu sendiri. Sedangkan Sehat 

menurut UU 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6
 

Makna sehat ini juga tertuang di dalam Universal Declaration of Human Right 

UN/ PBB 1948 pasal 25 berisi bahwa “Setiap Orang Berhak untuk mendapatkan standar 

kehidupan yang memadai agar hidup sehat dan sejahtera baginya dan bagi keluarganya 

termasuk dalam hal ini adalah ketersediaan makanan, pakaian, tempat tinggal, pelayaan 

kesehatan dan pelayanan sosial yang diperlukan dan keamanan pada kondisi tidak 

berpenghasilan, sakit, cacat, kekurangan mata pencaharian dan kondisi lingkungan di 

luar kemampuannya”, yang mana dalam hal ini merupakan kewajiban Negara, minimal 

dengan menjamin terlaksananya protokol hidup sehat.
7
 

Menurut Winslow, kesehatan masyarakat merupakan salah satu pondasi 

pembentuk kesejahteraan, dengan prinsip dasar untuk menjamin setiap individu di 

dalam masyarakat dapat terpenuhi hak-haknya dalam kesehatan dan berumur panjang. 

Tujuan kesehatan masyarakat adalah baik dalam bidang promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif adalah agar setiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang setinggi-tingginya baik fisik, mental, sosial serta diharapkan berumur 

panjang.
8
 



571  

 

Hendrik L. Blum mengatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi 

kesehatan masyarakat yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. 

Faktor lingkungan baik secara fisik, biologis, maupun sosio-kultural mempunyai 

pengaruh dan peranan terbesar diikuti faktor perilaku, pelayanan kesehatan, dan 

keturunan.
8
 

Berdasarkan triad epidemiologi Gordon, bahwa segitiga ini biasa digunakan untuk 

menganalisis terjadinya penyakit infeksi, yang terdiri dari faktor agen, host/ penjamu, 

dan environment/ lingkungan. Penyakit menular, seperti yang terjadi saat ini (COVID-

19), dapat diakibatkan oleh ketidakseimbangan host dan lingkungan (didominasi oleh 

mikroba). Akan tetapi, keterlibatan organisme saja tidak cukup untuk menyebabkan 

terjadinya penyakit, faktor lingkungan dan daya tahan tubuh host juga berperan penting. 

Maka, solusi untuk mengendalikan pandemi COVID-19 yang terjadi, dapat dilakukan 

melalui modifikasi faktor agen, host, dan lingkungan sesuai dengan triad epidemiologi 

tersebut.
9
  

 Peranan kesehatan masyarakat paling penting melalui pengendalian terhadap 

keseimbangan antara masyarakat dan lingkungannya. Di era pandemi COVID-19 saat 

ini, kita dapat mengontrol penyakit menular melalui peningkatan kesehatan masyarakat. 

Hal ini dapat diwujudkan melalui tiga cara, yaitu :
9
 

- Melalui metode untuk meningkatkan resistensi populasi/ host terhadap bahaya 

lingkungan 

- Melalui perencanaan efektif untuk meningkatkan keamanan lingkungan 

- Melalui perbaikan sistem kesehatan yang efektif dan efisien 

Menurut Leavell dan Clark pencegahan penyakit dapat dibagi menjadi 5 

tingkatan, atau biasa dikenal dengan 5 Level of Prevention. Pencegahan bisa dilakukan 

melalui tingkatan yang paling awal yakni Health promotion, kemudian dilanjutkan 

dengan tingkatan spesific protection, early diagnosis and prompt treatment, disability 

limitation dan terakhir rehabilitation, pondasi utama ilmu kesehatan masyarakat adalah 

promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
10 

Pada pandemi COVID-19 yang terjadi 

saat ini, seharusnya lonjakan kasus dapat ditekan dengan mengkokohkan level promosi 

kesehatan dan pencegahan penyakit. Akan tetapi, yang terjadi saat ini adalah angka 

kejadian tinggi di level pengobatan, yang berakibat rumah sakit dan tenaga kesehatan 

semakin kewalahan. 
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Di tengah lonjakan pasien COVID-19 dalam Rumah Sakit yang masih 

berlangsung, sebagai suatu lingkungan kerja, keamanan dan keselamatan pasien serta 

staf Rumah Sakit tetap harus menjadi fokus perhatian utama dalam pelayanan 

kesehatan. Dalam Pasal 43, UU RI Nomor 44 Tahun 2009, Pemerintah mewajibkan 

Rumah Sakit untuk menerapkan standar keselamatan pasien.
11

 Hal ini dapat diwujudkan 

dengan diselenggarakannya program manajemen risiko, yang bertujuan untuk 

meminimalkan kejadian tidak diinginkan (KTD) serta risiko lain yang mengancam 

patient dan worker safety. Selain berkontribusi pada keselamatan pasien, manajemen 

risiko juga merupakan wujud penerapan prinsip good clinical governance, yang juga 

akan berdampak pada pencapaian sasaran mutu rumah sakit.  

Penulisan ini hendak membicarakan “Analisis Implementasi Manajemen Risiko di 

Rumah Sakit Swasta Rujukan COVID-19 Kabupaten Bogor Pada Era Pandemi COVID-

19” dalam rangka mengutamakan patient dan worker safety, serta mempertahankan 

mutu rumah sakit di masa pandemi COVID-19 sebagai wujud tata kelola klinis yang 

baik. 

 

Rumusan Masalah 

Isu keselamatan pasien merupakan salah satu isu utama dalam pelayanan 

kesehatan. Berbagai risiko akibat tindakan medik dapat terjadi sebagai bagian dari 

pelayanan kepada pasien. Keselamatan pasien adalah suatu proses dalam fasilitas 

pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pasien secara aman. Proses tersebut 

meliputi pengkajian mengenai risiko, identifikasi, manajemen risiko terhadap pasien, 

pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, 

dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. 

WHO menyatakan bahwa 10% dari pasien di Rumah Sakit mengalami insiden, 

dan 5-21% dari kejadian tersebut menyebabkan kematian.
12

 Di Indonesia, laporan 

insiden keselamatan pasien dilaporkan kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah 

Sakit (KKPRS), yang mana pada tahun 2018, angka kejadian yang tidak diinginkan 

(KTD) sebanyak 14,41% dan kejadian nyaris cedera (KNC) sebanyak 18,53%.
13

 

Berdasarkan data RS tahun 2019, bahwa capaian tidak adanya insiden keselamatan 

pasien belum mencapai 100%, masih ditemukan adanya KTD dan KNC di dalam RS. 
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Manajemen risiko rumah sakit merupakan suatu proses yang terstruktur dan 

sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif 

penanganan risiko, memonitor, serta mengendalikan implementasi penanganan 

risiko.
14,15

 

Dalam Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja 

rumah sakit, dalam pasal 11 dan 12, disebutkan bahwa salah satu standar K3RS adalah 

manajemen risiko rumah sakit, yang harus dilaksanakan oleh SDM rumah sakit, dengan 

tujuan meminimalkan risiko keselamatan dan kesehatan di Rumah Sakit sehingga tidak 

menimbulkan efek buruk terhadap keselamatan dan kesehatan SDM Rumah Sakit, 

pasien, pendamping pasien, dan pengunjung.
16

 

Di masa pandemi COVID-19 ini, jika tidak terkelola dengan baik, adanya insiden 

keselamatan pasien dapat menimbulkan kerugian besar bagi rumah sakit. Pelaksanaan 

manajemen risiko dalam berbagai organisasi saat ini belum efektif, hanya kurang dari 

seperempat organisasi di dunia yang menerapkan manajemen risiko dengan baik.
17

 

Maka, berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah, yaitu “Analisis 

Implementasi Manajemen Risiko di Rumah Sakit Swasta Rujukan COVID-19 di 

Kabupaten Bogor Pada Era Pandemi COVID-19”, untuk menjelaskan bagaimana proses 

pemecahan masalah pengelolaan manajemen risiko dan mengevaluasi efektivitasnya 

dalam meningkatkan pelaksanaan proses manajemen risiko di RS dalam masa pandemi 

ini? 
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Problem Tree 

 

 

 

Gambar 34. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Problem tree digunakan untuk mengetahui akar permasalahan (sebab/ causes), 

pokok permasalahan (main problem/ issue), dan dampak atau akibatnya (impact), 

berdasarkan teori-teori yang ada misalnya health belief model, teori Donabedian, dan 

teori Malcolm Baldrige. Penggunaan problem tree sangat bermanfaat dalam penyusunan 

tesis bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui pemakaian problem tree ini, kita 

dapat menguraikan masalah secara holistik atau menyeluruh, yakni dengan melihat 

suatu masalah secara sistem yang saling berkaitan, dengan mencari akar permasalahan 

secara detil, manakah penyebab yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan 

maupun dengan akibat. Sehingga adanya gambaran hubungan sebab-akibat yang jelas 

dalam problem tree ini, dapat menunjukkan kepada kita bagaimana caranya dan 

bagaimana seharusnya menyelesaikan suatu masalah, sehingga diharapkan kita mampu 

menyusun solusi terbaiknya. 

Dengan makin melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia, beragam 

permasalahan dan risiko-pun muncul di dalam rumah sakit, yang akibatnya berdampak 

pada pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Maka, dengan penggunaan problem tree 

analysis, penulis menggunakan Teori Donabedian
32,33

, hal-hal di bawah ini merupakan 

risiko-risiko/ akar permasalahan yang dapat menyebabkan belum optimalnya 

implementasi Manajemen Risiko di Rumah Sakit Era Pandemi COVID-19 : 

a) Struktur :  

 Pasien : Keselamatan pasien belum menjadi budaya Rumah Sakit 

Faktor risiko paling mendasar yakni adanya stigmatisasi dan hoax yang 

beredar di Masyarakat, menyebabkan penerapan protokol kesehatan yang 

inadekuat dan ketidakjujuran pasien dalam berobat. Hal ini tentu saja 

akan berisiko untuk terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di RS, yang 

mana risiko akan insiden keselamatan pasien juga akan meningkat.
14,18-22

 

 SDM : Pelayanan medis di Rumah Sakit tidak sesuai standar 

Hal ini didasari oleh pengetahuan dan pengembangan SDM terkait 

keselamatan pasien, serta ketersediaan SDM yang ada. Pengetahuan 

SDM yang kurang terkait keselamatan pasien akan mengakibatkan tidak 

membudayanya speak-up di RS, karena adanya rasa takut disalahkan 

apabila terjadi suatu insiden di dalam RS. Adanya efisiensi SDM terkait 
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pandemi ini juga akan mengakibatkan overload kapasitas kerja nakes 

yang ada, sehingga berdampak pada vitalitas kerja. Pada akhirnya risiko 

terjadinya human/ medical error pun meningkat.
14,18-25

 

 Finansial : Terhambatnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit karena 

masalah anggaran 

Hal ini disebabkan oleh minimnya bantuan/ subsidi dari Pemerintah, 

adanya dispute klaim COVID-19 di RS, dan perhitungan unit cost terkait 

biaya tak terduga yang tidak tepat.
14,18,19,26

 

 Sarana/ prasarana : Manajemen sarana dan prasarana di Rumah Sakit 

belum sesuai standar 

Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya anggaran dan program 

management disaster yang inadekuat. Sehingga respon pandemi untuk 

melakukan modifikasi sarana-prasarana pelayanan kesehatan 

terhambat.
14,18,19

 

 Organisasi/ Manajemen RS : Kesehatan dan keamanan staf Rumah Sakit 

belum menjadi prioritas 

Hal ini berkaitan dengan program management disaster yang inadekuat, 

sehingga program worker safety juga inadekuat, seperti penyediaan APD 

sesuai level zonasi, skrining kesehatan berkala, dan modifikasi area kerja 

sesuai zonasi. Akibatnya, risiko paparan COVID-19/ morbiditas staf RS 

meningkat.
14,18-28

 

b) Proses : Belum optimalnya implementasi manajemen risiko di Rumah Sakit 

Swasta Rujukan COVID-19 di Kab. Bogor pada era pandemi COVID-19 

- Proses dalam manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis 

risiko, evaluasi risiko, tindakan terhadap risiko, disertai adanya 

komunikasi-konsultasi pada stakeholder dan monitoring, audit, dan 

tinjauan dukungan internal.
14,18-20

 

c) Outcome :  

 Pasien/ masyarakat 

Dampak yang dapat terjadi akibat buruknya implementasi manajemen 

risiko di RS yakni angka insiden dan komplain pasien meningkat, yang 

tentu saja akan berdampak pada citra dan mutu rumah sakit.
14,18-29
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 Rumah sakit 

Dampak yang terjadi bagi RS khususnya bagi para staf dan tenaga 

kesehatan RS, yakni meningkatnya risiko human/ medical error dan 

risiko terpapar COVID-19, yang tentu saja akan berdampak pada kualitas 

pelayanan RS serta berisiko munculnya klaster baru RS.
14,18-30

 

 Pemerintah/ Negara 

Dampaknya kualitas pelayanan RS yang menurun, menyebabkan kualitas 

pelayanan kesehatan di masyarakat juga akan menurun, disertai risiko 

adanya klaster baru RS, yang akibatnya pandemi COVID-19 semakin 

tidak terkendali.
30,31 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Pemahaman mengenai patogenesis atau perjalanan penyakit COVID-19 sampai 

pada timbulnya gejala amatlah penting untuk diketahui. Hal ini dikarenakan virus 

corona dapat memicu naiknya angka kasus fatalitas yang signifikan atau penyebaran 

yang sangat cepat. Tujuannya untuk penanganan COVID-19 berupa upaya mendeteksi 

penyebaran (tracing), memutus rantai penularan, tindakan mendeteksi (testing), serta 

perawatan termasuk pengobatan pasien dapat berhasil dengan baik. Maka, demi 

mencapai target maksimal dibutuhkan analisis yang baik demi pengendalian pandemi 

yang optimal. Terdapat tiga kondisi yang berbeda bila dihubungkan dengan aktivitas 

dan transmisi virus corona, yaitu saat terpapar, tertular, dan terinfeksi dimana pada 

setiap insidennya masing-masing memiliki faktor risiko. Pengetahuan ini sangatlah 

berharga untuk tatalaksana dan pencegahan COVID-19. 

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian pandemi ini tentu saja bertujuan untuk 

mengkontrol lingkungan, mengendalikan agen (Virus COVID-19), dan meningkatkan 

daya tahan host, agar terjadi keseimbangan host-agent-environment. Strategi untuk 

mengendalikan pandemi COVID-19 dapat dilakukan melalui dua cara yaitu dengan 

memutus rantai penyebaran dan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan. Hal ini dapat 

diwujudkan melalui arahan dari Gugus Tugas untuk menggunakan metode kolaborasi 

pentahelix atau kerja sama antar lini di masyarakat harus berbasis komunitas dalam 

penanganan penyebaran virus corona. Political will dari Pemerintah adalah kunci 

Pemerintah/ 

Negara 
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sentralnya berupa penerapan regulasi yang tegas, sehingga masyarakat disiplin untuk 

berpartisipasi dalam program yang ada. 

Problem solving atau pemecahan masalah diartikan sebagai aktivitas yang 

dihubungkan dengan mengubah situasi sekarang menjadi situasi yang dibutuhkan. 

Artinya, dalam setiap tahapan penyelesaian masalah, dibutuhkan sebuah filter dalam 

menentukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya 

dengan melakukan stakeholder analysis. Dengan menyaring berbagai akar 

permasalahan yang ada, maka akan dengan mudah dalam melakukan sebuah proses 

problem solving dari berbagai masalah yang dihadapi. 

Pemecahan masalah merupakan suatu pemikiran yang terarah secara langsung 

untuk menemukan solusi/ jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Pemecahan 

masalah harus mempunyai beberapa alternatif penyelesaian atau solusi. Adapun proses 

pemecahan masalah yaitu: 

- Memahami permasalahan 

- Memahami hubungan antara kenyataan dan harapan  

- Merencanakan pemecahan masalah  

- Merencanakan pemecahan masalah/ solusi berdasarkan rencana 

- Mengevaluasi hasil dari pemecahan masalah yang telah dilakukan 

Melalui penerapan pemecahan masalah yang baik, maka diharapkan solusi yang 

diberikan dapat mengenai sasaran yang tepat, dengan dampak negatif sekecil mungkin, 

baik bagi individu yang bersangkutan maupun dengan objek individu lain. 

Stakeholder analysis merupakan suatu teknik yang dapat membantu kita untuk 

mengklasifikasikan stakeholder, melalui proses mengumpulkan dan menganalisis 

informasi secara sistematis untuk menentukan kepentingan siapa yang harus 

dipertimbangkan ketika mengembangkan dan/ atau menerapkan suatu kebijakan atau 

program. Secara definisi, stakeholder merupakan orang-orang atau kelompok atau 

lembaga yang kemungkinan besar terkena pengaruh dari suatu program, baik pengaruh 

positif maupun negatif, atau sebaliknya yang mungkin memberikan pengaruh terhadap 

output dari program. 

Adapun delapan langkah dalam melakukan analisis stakeholder menurut WHO 

adalah sebagai berikut:
34
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1. Planning the process 

2. Selecting and defining a policy 

3. Identifying key stakeholders 

4. Adapting the tools 

5. Collecting and recording the information 

6. Filling in the stakeholder table 

- Grup 1: Leadership/ high power 

- Grup 2: Leadership/ medium power 

- Grup 3: No leadership/ medium-high power 

7. Analyzing stakeholder table 

8. Using the information 

Berikut grading target stakeholder dari penulisan ini: 

- Grup 1: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/ Dinas Kesehatan setempat 

- Grup 2: Owner RS, Kepala RS, Kepala Bidang, Kepala Unit, Komite Medis, 

Komite PMKP, Tim Casemix dan Case Manager, Tim PPI RS 

- Grup 3: Pasien/ Masyarakat, Media, dan Akademisi 

Tujuan dilakukannya analisis stakeholder ini, antara lain yaitu: 

1. Untuk mengidentifikasi minat, kepentingan, dan pengaruh para stakeholder 

terhadap kegiatan program yang sedang berjalan 

2. Untuk mengidentifikasi kelembagaan-kelembagaan lokal berikut proses-proses 

untuk pengembangan kapasitasnya 

3. Untuk membangun pondasi dan strategi partisipasi masyarakat 

Dalam rencana tesis ini, maka potensi solusi yang direncanakan harus ada 

beberapa alternatif (plan A-Z) terhadap akar permasalahan yang ada, dengan 

mengaitkan target stakeholder yang diharapkan. Sebelum merencanakan potensi solusi, 

penulis akan melakukan perencanaan pemecahan masalah terlebih dahulu dengan risk 

management process, dilihat dari berbagai sisi dimensi risiko yang ada, untuk dapat 

mengutamakan staf Rumah Sakit sebagai aset berharga di dalam Rumah Sakit dan juga 

tetap mengutamakan keselamatan pasien. Hal yang terpenting adalah dengan melakukan 

modifikasi dan inovasi di dalam area rumah sakit, sebagai reaksi terhadap perubahan di 

era adaptasi kebiasaan baru ini, yakni memodifikasi area kerja di rumah sakit dan 
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proteksi diri menggunakan alat pelindung diri (APD) sesuai dengan level areanya, 

menerapkan protokol kesehatan dengan benar, serta menerapkan standar-standar 

operasional (SOP) baru terkait pandemi. 

Metode kolaborasi pentahelix sebagai suatu solusi dalam rangka percepatan 

pengendalian pandemi COVID-19, dilakukan dengan kerjasama berbasis komunitas, 

yakni Pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media. Bagi Rumah Sakit, perlu 

keterlibatan aktif dari owner dan kepala rumah sakit, yang berkoordinasi dengan Dinas 

Kesehatan/ Puskesmas/ Pemerintah Daerah setempat terkait penanganan dan pelayanan 

kesehatan era pandemi COVID-19 id Rumah Sakit. Owner dan Kepala Rumah Sakit 

juga tentu saja harus membuat Tim Satuan Tugas COVID-19 Rumah Sakit sebagai 

upaya tanggap darurat bencana, yang terintegrasi dengan Tim Gugus Tugas Satgas 

COVID-19 Pemerintah. Selain itu, perlu juga peran masyarakat itu sendiri untuk tetap 

menerapkan protokol kesehatan (3M) yang baik di setiap saat dan dimanapun, termasuk 

jika berada di lingkungan rumah sakit. Peran akademisi di lingkungan rumah sakit juga 

penting, terutama untuk mengupdate ilmu mengenai pedoman pengendalian dan 

penatalaksanaan COVID-19 di Rumah Sakit. Terakhir, peran media juga tak kalah 

penting, sebagai upaya untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui 

perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan mengklarifikasi serta menginformasikan 

kebenaran hoax/ disinformasi yang beredar dalam masyarakat.    

Potensi solusi yang penulis rencanakan, diharapkan dapat mencapai target 

stakeholder yang penulis ingin capai yaitu owner, Kepala Rumah Sakit, Pasien/ 

Masyarakat, Akademisi, Media, serta Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Wilayah 

setempat. Tujuan penulis dari penulisan tesis ini adalah agar owner dan Kepala Rumah 

Sakit bisa menyiapkan strategi Manajemen Rumah Sakit dalam menghadapi bencana 

(pandemi) dengan baik. Lebih lanjutnya, rumah sakit juga bisa lebih siap dalam 

menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam rumah sakit secara 

“mendadak” akibat semakin meningkatnya jumlah pasien COVID-19. Melalui risk 

register atau manajemen risiko yang baik, maka rumah sakit dapat melakukan prioritas 

dimensi risiko dalam melakukan pelayanan kesehatan di masa pandemi ini, dinilai dari 

aspek pasien, staf medis, pegawai rumah sakit, finansial, sarana-prasarana, dan risiko 

lainnya, sehingga bisa tetap memberikan pelayanan yang optimal dan tetap 

mengedepankan worker dan patient safety. 
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Potensi solusi dengan merencanakan stakeholder yang tepat, maka pengaruh/ 

dukungan dari stakeholder tersebut di dalam rumah sakit ini sangatlah penting, agar 

pelayanan kesehatan ke Masyarakat tidak terhambat, dengan tetap mengutamakan safety 

karyawan dan pasien, serta mutu rumah sakit. Dukungan para stakeholders rumah sakit 

ini juga sangat penting dalam merancang program dan kebijakan-kebijakan baru terkait 

pelayanan kesehatan dalam rumah sakit di era pandemi ini. Di sisi lain, perlu juga peran 

dan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Wilayah setempat, 

yang juga turut membina dan mengawasi rumah sakit swasta yang dijadikan sebagai 

rumah sakit rujukan COVID-19, sehingga pelayanan kesehatan ke Masyarakat tetap 

berjalan optimal. Tabel di bawah ini menggambarkan rencana potensi solusi dan 

stakeholder terkait yang penulis rencanakan :  

 

 

No. Akar Masalah Rancangan Solusi Pemangku 

Kepentingan 

Grading 

1. PASIEN: 

Keselamatan 

pasien belum 

menjadi budaya 

RS 

- Melakukan pelatihan 

secara berkala untuk 

seluruh staf RS 

mengenai keselamatan 

pasien 

- Melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap 

program patient safety 

(speak-up) RS 

- Melaksanakan audit 

medis jika terjadi insiden 

- COVID Cemerlang (CC) 

sebagai program edukasi 

dan keselamatan pasien 

- Kabid 

YanMed, 

Kabid 

JangMed, 

Kabid 

Keperawatan, 

SDM 

- Kepala Unit 

- Komite 

PMKP 

- Komite 

Medis 

- Pasien/ 

Masyarakat 

- Media 

Grup II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup III 

2. SDM: Pelayanan 

medis di RS tidak 

sesuai standar 

- Sosialisasi, monitoring, 

dan evaluasi berkala 

terkait SOP dan 

- Kabid 

Yanmed,  

 

Grup II 

 

 

Tabel 33. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 
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 kebijakan yang ada, 

harus menjangkau 

seluruh staf RS (misal: 

disosialisasikan setiap 

operan shift) 

- Mengoptimalkan SDM 

RS yang ada, dengan 

pembagian beban kerja 

yang merata 

- Melakukan pelatihan 

berkala terkait 

peningkatan kompetensi 

staf RS 

- Mereview secara berkala 

Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) dan 

Panduan Praktik Klinis 

(PPK) yang ada 

berdasarkan keilmuan 

terbaru 

Kabid 

Jangmed, 

Kabid 

Keperawatan, 

SDM 

- Kepala Unit  

- Komite Medis 

- Komite 

PMKP 

- Akademisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup III 

 

3. FINANSIAL: 

Terhambatnya 

pelayanan 

kesehatan di RS 

karena masalah 

anggaran 

 

- Mengajukan kerjasama 

dengan stakeholder 

(Pemda dan Dinkes 

setempat), untuk 

memperoleh bantuan 

subsidi sebagai RS 

Rujukan COVID-19 

- Monitoring dan evaluasi 

berkala terhadap 

pengajuan klaim BPJS 

atau Kemenkes RI 

- Pelatihan berkala untuk 

meminimalkan klaim 

dispute COVID-19 

- Kepala 

Rumah Sakit 

- Kabid 

YanMed, 

Kabid 

JangMed, 

Kabid 

Keperawatan, 

Kabid 

Keuangan 

- Tim Casemix 

dan Case 

Manager 

Grup II 
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- Penerapan Clinical 

Pathway COVID-19 

sesuai dengan panduan 

Kemenkes RI terbaru 

- Pemerintah 

Daerah/ Dinas 

Kesehatan 

setempat 

Grup I 

4. SARANA/ 

PRASARANA: 

Manajemen sarana 

dan prasarana di 

RS belum sesuai 

standar 

 

- Membuat SOP dan 

kebijakan-kebijakan baru 

terkait siaga pandemi 

COVID-19, serta 

sosialisasi dan evaluasi 

berkala ke seluruh staf 

RS 

- Melakukan pelatihan 

berkala terkait ilmu 

pengendalian COVID-19 

& sarana-prasarana yang 

mendukung ter-update 

- Melakukan desinfeksi 

sarana- prasarana secara 

berkala 

- Transaksi melalui 

aplikasi digital (untuk 

pendaftaran/ 

pembayaran) e-medical 

record dan e-resep 

- Owner Rumah 

Sakit 

- Kepala 

Rumah Sakit 

- Kabid 

YanMed, 

Kabid 

JangMed, 

Kabid 

Keperawatan, 

Kabid SDM, 

Kabid 

Logistik, 

Kabid 

Keuangan, IT/ 

SIMRS 

- Komite 

PMKP 

- Tim PPI RS 

- Akademisi 

Grup II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grup III 

5. ORGANISASI/ 

MANAJEMEN 

RS: Kesehatan dan 

keamanan staf RS 

belum menjadi 

prioritas 

 

- Membudayakan prinsip 

bahwa SDM RS adalah 

aset berharga dari RS, 

dengan pedoman worker 

safety 

- Mengajukan kerjasama 

dengan laboratorium 

Pemerintah untuk 

- Owner 

- Kepala 

Rumah Sakit 

- Kabid 

YanMed, 

Kabid 

JangMed,  

 

Grup II 
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keringanan/ subsidi 

biaya tes Swab PCR 

COVID-19 

- Membuat risk register 

untuk skrining kesehatan 

berkala terhadap staf RS 

berisiko tinggi terlebih 

dahulu 

- Memberikan dukungan 

penuh kepada seluruh 

staf RS berupa materi, 

spiritual, psikis, hukum, 

dan nutrisi 

- Memberikan pelatihan 

berkesinambungan 

kepada owner, kepala 

rumah sakit, kepala 

bidang, dan kepala unit 

terkait keselamatan 

pasien – melakukan 

monitoring evaluasi 

terhadap staf di unitnya 

- Melakukan inovasi 

terkait digitalisasi : 

absensi, monitoring 

sehat, telemedicine, dan  

pertemuan rutin/ rapat 

via aplikasi 

Kabid 

Keperawatan, 

Kabid 

Keuangan, 

SDM, IT/ 

SIMRS 

- Pemerintah 

Pusat atau 

Daerah 

- Akademisi 

 

 

 

 

 

 

Grup I 

 

 

Grup III 
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Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 yang terjadi merupakan suatu siklus penyakit baru yang 

harus ditindaklanjuti dengan berbasis komunitas, melibatkan seluruh pihak dalam 

masyarakat untuk mencegah dan pengendalikannya. Pada lingkungan kerja rumah sakit, 

juga membutuhkan kerja sama yang bersifat kolektif dan multisektoral dibawah kendali 

dari tata kelola manajemen rumah sakit yang memiliki kemampuan terstruktur serta 

terukur.  

Melalui implementasi manajemen risiko yang baik di dalam rumah sakit, terutama 

di masa pandemi ini, dapat mempertahankan mutu dan keberlangsungan usaha rumah 

sakit, tanpa mengesampingkan keselamatan pasien dan staf rumah sakit, sebagai wujud 

tata kelola klinis yang baik. Dalam rencana tesis mengenai analisis implementasi 

manajemen risiko di RS Swasta Rujukan COVID-19 di Kabupaten Bogor pada era 

pandemi COVID-19, penulis akan menerapkan problem tree menggunakan teori 

Donabedian meliputi struktur, proses, dan outcome; dengan akar permasalahan serta 

dampak yang telah dijelaskan diatas. 

Pengendalian pandemi COVID-19 ini dapat diwujudkan dengan kolaborasi 

pentahelix sebagai rencana solusi, yakni peran Pemerintah, swasta, masyarakat, 

akademisi, dan media, terutama melalui civil collaboration antara Pemerintah sebagai 

pemegang kekuasaan melalui program good governance dan masyarakat yang turut 

berpartisipasi. Keterlibatan masyarakat merupakan salah satu unsur yang harus dikelola 

dengan tepat mulai dari rangkaian proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, hingga pengontrolan pandemi COVID-19 agar penanganan virus 

corona dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Demikian pula dengan unsur-unsur 

lainnya seperti kemampuan finansial, sarana-prasarana, dan kapasitas sarana kesehatan, 

juga sebaiknya diatur dalam tata kelola rumah sakit era adaptasi kebiasaan baru. 

Tujuannya supaya pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan bisa berhasil dan 

sukses. 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pengendalian pandemi ini tentu saja bertujuan 

untuk mengkontrol lingkungan, mengendalikan agen (Virus COVID-19), dan 

meningkatkan daya tahan host, serta harus seimbang antara tujuan kesehatan dan 

ekonomi Nasional. Strategi untuk mengendalikan pandemi COVID-19 melalui dua cara 

yaitu dengan memutus rantai penyebaran dan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan.  
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Tantangan di masa depan adalah VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan 

ambiguity), yang mana akan dihadapkan oleh era digitalisasi teknologi 4.0 vs society 5.0 

serta era adaptasi kebiasaan baru. Sehingga, sebagai future leader, harus 

mengimplementasikan “best practice” di dalam tempat kerja, khususnya dalam hal ini 

pada fasilitas pelayanan kesehatan/ rumah sakit. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan demi mencapai potensi solusi yang 

diberikan, yaitu: 

 Bagi internal Rumah Sakit : 

- Koordinasi dan kerjasama antara Owner dan Kepala Rumah Sakit untuk 

menciptakan lingkungan kerja/ Rumah Sakit yang aman bagi pasien dan 

staf; serta budaya Speak-up demi keselamatan pasien di Rumah Sakit 

- Koordinasi dan kolaborasi antara Kepala Bidang terkait, Komite Medis, 

Komite PMKP, Tim PPI, dan Tim Case Manager-Casemix untuk 

membuat serta sosialisasi kebijakan/ SOP baru terkait COVID-19, 

membuat risk register, mereview secara berkala Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) dan Panduan Praktek Klinis (PPK) yang ada berdasarkan 

keilmuan terbaru, serta menerapkan Clinical Pathway (CP) berdasarkan 

KMK atau Panduan tatalaksana COVID-19 terbaru 

- Koordinasi dengan Kepala Bidang SDM untuk melakukan pelatihan dan 

pengembangan seluruh staf RS secara berkala dan pengaturan shift kerja 

yang merata (pagi-siang-malam-libur; durasi pershift selama 8 jam)
35

 

- Koordinasi dan kerjasama antara Kepala Bidang terkait dan IT/ SIMRS 

untuk melakukan inovasi layanan kesehatan berbasis digital misalnya 

absensi dan monitoring sehat staf melalui aplikasi, pendaftaran pasien 

secara online, telemedicine, e-medical record, dan e-resep 

- Koordinasi dengan tim humas/ marketing untuk giat melakukan edukasi 

terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta keselamatan 

pasien melalui video edukasi, poster, brosur, pamphlet/ leaflet, di dalam 

RS maupun media sosial 
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- Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan protokol 

kesehatan yang baik dan benar pada seluruh komponen RS 

 Bagi eksternal Rumah Sakit : 

Melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah/ Dinas Kesehatan setempat 

untuk pengendalian bersama pandemi COVID-19, melalui : 

- Regulasi terintegrasi terkait sistem Rumah Sakit rujukan COVID-19  

- Penyediaan/ subsidi APD yang berkesinambungan 

- Melakukan Swab PCR secara berkala pada tenaga kesehatan dan staf lain 

(berdasarkan prioritas)  
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ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DI RUANG ISOLASI 

COVID-19 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI RS SWASTA DI KARIMUN 

Oleh: 

dr. Yuni Fitriani 

 

Latar Belakang 

Seluruh negara saat ini sedang berjuang mengatasi pandemi global COVID-19. 

Kasus pertama kali diinfokan oleh China pada akhir Desember 2019 dan pada Januari 

2020 ilmuwan mencoba memetakan pola penularannya di Kota Wuhan.
1
 

Di Indonesia sendiri, temuan kasus COVID-19 pertama kali disampaikan 

langsung oleh Presiden Joko Widodo, Senin (2/3/2020), di Jakarta. Total sudah 8 bulan 

Indonesia berjibaku dalam penanganan pandemi COVID-19. Saat ini angka kasus aktif 

dan angka kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia masih lebih baik dibanding 

angka rerata dunia, tapi tidak begitu dengan angka kematian. Data per 15 November 

2020, jumlah kasus aktif 59.911 (12,83%), lebih baik dari angka kasus aktif dunia 

sebesar 27,95%. Begitu pula angka kesembuhan 391.991 (83,92%) lebih baik dibanding 

dengan angka kesembuhan dunia sebesar 69,68%. Untuk angka kematian di Indonesia 

sebesar 15.211 (3,26%) lebih tinggi dari angka kematian dunia sebesar 2,42%.
2 

Sehingga masih membutuhkan penanganan dan perhatian yang serius dari berbagai 

pihak. 

Infeksi COVID-19 pada prinsipnya sama dengan penyakit menular lainnya. 

Infeksi COVID-19 dapat menggunakan pendekatan segitiga epidemiologi. Segitiga 

epidemiologi terdiri dari agent, host dan environment. Pada kondisi normal, ketiga 

komponen tersebut seimbang. Apabila ada perubahan pada satu (atau lebih) komponen 

dapat menaikkan atau menurunkan risiko terjadinya penyakit infeksi.  

Dalam hal kasus COVID-19, maka agent-nya adalah virus COVID-19, host-nya 

adalah manusia, environment-nya yang dimaksud adalah lingkungan dan faktor 

eksternal lain yang mempengaruhi. Dengan memahami segitiga epidemiologi, kita 

dapat menyimpulkan beberapa solusi untuk mengendalikan pandemi COVID-19 yaitu 

memodifikasi lingkungan dan menjaga host agar tidak terinfeksi, karena untuk saat ini 

penelitian ataupun data yang didapat mengenai pengobatan ataupun vaksin COVID-19 

masih belum cukup baik. 

CHAPTER 4 
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Untuk sebaran gejala dan tanda pasien COVID-19 sendiri sebanyak 86% pasien 

terkonfirmasi COVID-19 adalah termasuk kategori pasien yang tidak menunjukan 

gelaja/terdeteksi.
3
 Adapun gejala yang muncul dari pasien COVID-19 ini demam, 

batuk, sakit tenggorokan, hilang indera penciuman, sesak nafas, nyeri otot disertai hasil 

laboratorium limfosit rendah, procalcitonin rendah, C-reactive protein tinggi, Swab 

PCR positif dan rontgen thorax didapatkan gambaran pneumonia dan CT scan 

(computed tomography) ground glass appearance.  

Transmisi infeksi COVID-19 menular melalui droplet baik saat bernafas, batuk, 

bersin atau saat melakukan tindakan aerosol dan tersebar bisa sampai dengan 6 meter. 

Rerata reproduction rate (Ro) di Indonesia adalah 2, dimana artinya setiap 1 orang 

yang terinfeksi dapat menginfeksi 2 orang lainnya.
3,4

 

Apabila kita meneliti data gugus tugas, COVID-19 banyak menyerang usia 

produktif range usia 19-45 tahun. Tentunya hal ini sangat perlu diperhatikan, karena 

setiap pekerja dapat menulari keluarganya dan juga berdampak pada produktivitas kerja 

dan lebih besarnya lagi produktivitas dunia usaha akan menurun, dan berimbas pada 

perekonomian suatu negara. Beberapa regulasi sudah dikeluarkan pemerintah untuk 

memberi perlindungan kesehatan bagi pekerja begitu juga regulasi atau dasar hukum 

dikeluarkan pemerintah maupun organisasi terkait untuk menjadi rujukan untuk fasilitas 

kesehatan dalam kesiapsiagaan menghadapi pandemi COVID-19. 

Tenaga kesehatan Indonesia tidak luput dari menjadi bagian dari pasien yang 

terpapar COVID-19. Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Adib 

Khumaidi mengumumkan pembaruan data tenaga medis yang meninggal akibat 

COVID-19 dari Maret hingga 10 November 2020. Total ada 282 tenaga kesehatan yang 

meninggal terdiri dari 159 dokter, 9 dokter gigi, dan 114 perawat. Para dokter yang 

wafat tersebut terdiri dari 84 dokter umum, empat di antaranya adalah guru besar, dan 

73 dokter spesialis enam di antaranya guru besar serta dua dokter residen.
5 

Hal ini 

tentunya harus menjadi prioritas perhatian semua pihak mulai dari pemerintah sampai 

ke fasilitas kesehatan tempat tenaga kesehatan bekerja, bagaimana membuat risiko 

paparan tenaga kesehatan ini menjadi minimal, karena tentunya tanpa tenaga kesehatan 

atau berkurangnya tenaga kesehatan akan berdampak langsung kepada layanan dan 

secara tidak langsung membuat angka morbiditas dan mortalitas makin meningkat.
6,7,8,9
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Pada Kabupaten Karimun hanya terdapat 2 Rumah Sakit, yakni 1 RSUD dan 1 

RS Swasta. Rumah Sakit Swasta di Karimun melayani 2 jenis pasien yaitu pasien non 

COVID-19 dan pasien COVID-19.
10 

Tentunya RS Swasta di Karimun harus 

mempunyai perencanaan yang baik sehingga meminimalisir risiko paparan baik 

kepada tenaga kesehatan, pegawai maupun pasien lainnya yang non COVID-19.  

Dampak langsung apabila ada tenaga kesehatan di RS yang terkonfirmasi, maka 

RS akan melakukan tracing isolation and treat dan memungkinkan pelayanan di RS 

akan ditutup sementara waktu dan pasien tidak bisa akses layanan. Tentunya hal ini 

sangat berimbas pada operasional apalagi RS tersebut adalah RS swasta. Seperti 

dilihat di problem tree yang penulis coba buat, selain berimbas ke rumah sakit, hal ini 

pun berdampak ke pasien maupun pemerintah secara tidak langsung yang membuat 

pandemi makin tidak bisa teratasi. 

Oleh karena itu penulisan ini berjudul “Analisis Implementasi Manajemen 

Risiko di Ruang Isolasi COVID-19 Pada Masa Pandemi COVID-19 di RS Swasta di 

Karimun” disajikan penulis dalam rangka menjaga mutu layanan baik pasien 

COVID-19 maupun non COVID-19 serta keselamatan pasien dan keselamatan 

pekerja. 

 

Rumusan Masalah 

Angka kasus baru COVID-19 semakin hari semakin tinggi di Indonesia. Seiring 

dengan itu angka infeksi COVID-19 pada tenaga kesehatan juga meningkat.
5
  

Rumah Sakit sebagai salah satu ujung tombak penanganan pandemi tentunya 

harus bersiap dengan hal tersebut. Di sisi lain RS juga harus survive dalam hal 

operasional maupun dalam upaya menjaga kesehatan dan keselamatan pasien baik 

pasien COVID-19 maupun non COVID-19 dan seluruh karyawan RS. Hal ini 

tentunya berlaku juga di RS Swasta di Karimun. 

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan proaktif untuk memetakan risiko 

dan selanjutnya membuat suatu strategi pengendalian risikonya. Pendekatan 

manajemen risiko tentunya dapat diterapkan RS Swasta di Karimun dalam 

pengendalian risiko-risiko yang dapat muncul selama memberi pelayanan pasien 

COVID-19 maupun non COVID-19 di masa pandemi terutama di ruang isolasi 

COVID-19. 
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Dengan latar belakang tersebut, maka rencana penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko dan strategi risiko yang dapat 

dilakukan di ruang isolasi COVID-19 oleh RS Swasta di Karimun?  

 

Problem Tree 

 

 

 
Gambar  35. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Angka kasus infeksi COVID-19 yang meningkat dari hari ke hari tentunya 

merupakan alarm penting dalam pencegahan risiko transmisi infeksi COVID-19 di RS, 

terutama ruang isolasi COVID-19. Tanpa adanya penerapan strategi manajemen risiko 

yang tepat, maka kemungkinan terjadinya risiko makin besar baik risiko klinis maupun 

non klinis. 

Penulis menggunakan pendekatan problem tree analysis untuk melihat hubungan 

sebab-akibat dari implementasi risiko yang diterapkan di ruang isolasi COVID-19 di 

RS. Dari problem tree tersebut kita dapat menentukan akar dari permasalahannya dan 

diharapkan mendapat solusi terbaik dalam mengupayakan implementasi manajemen 

risiko di ruang isolasi COVID-19. Teori manajemen risiko yang digunakan penulis 

adalah Enterprise Risk Management (ERM) dari American Society for Healthcare Risk 

Management (ASHRM). Terdapat 8 domain dalam ERM ASHRM yaitu strategic, klinis, 

operasional, legal, SDM, keuangan, teknologi dan hazard.
11,12

 

Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan tidak maksimalnya implementasi 

manajemen risiko di ruang isolasi COVID-19 dengan pendekatan 8 domain ERM 

ASHRM : 

1. Strategic : Domain yang berhubungan dengan kebijakan atau perspektif organisasi 

lebih luas. 

Sebab yang paling mendasar adalah peran K3RS yang belum maksimal dalam 

mempersiapkan RS dalam menghadapi suatu bencana atau wabah. RS belum 

mempunyai suatu disaster plan yang bisa digunakan untuk pandemi COVID-19 

ataupun bencana/ wabah lainnya yang menyebabkan RS tidak siap dalam 

menghadapi pandemi.
13-17 

2. Hazard 

RS belum sepenuhnya menilai risiko hazard dan pemetaannya kedalam zonasi-

zonasi yang muncul terkait pelayanan pasien COVID-19. Hal ini disebabkan 

karena kurang optimalnya peran K3RS.
16,17 

3. SDM 

Terdapat 2 hal mendasar dalam hal belum optimalnya manajemen risiko di domain 

SDM. Pertama mengenai diklat yang belum optimal.
[18,19]

 Tenaga kesehatan yang 

berdinas di ruang isolasi COVID-19 belum sepenuhnya memahami dalam 
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penanganan pasien terindikasi COVID-19. Kedua adalah adanya kelelahan dari 

tenaga kesehatan karena pengaturan shift yang kurang tepat yang disebabkan belum 

optimalnya peran K3RS dalam bekerja sama dengan SDM dalam hal keselamatan 

pegawai.
16-21

 

4. Keuangan 

RS terkendala akan masalah anggaran dalam penanganan dan pencegahan COVID-

19. Hal ini disebabkan karena bantuan pemerintah yang minim untuk RS Swasta 

dan klaim atas pelayanan pasien COVID-19 yang masih terkendala dispute.
22,23

 

5. Legal 

Padatnya informasi dan terus menerusnya update regulasi baik penanganan 

COVID-19 maupun pencegahan menjadikan sosialisasi yang sudah dilakukan 

kerap tidak optimal dan tenaga kesehatan masih belum memahami atau 

kebingungan terkait regulasi mana yang akan diterapkan.
24,25

 

6. Operasional : Proses layanan 

Sosialisasi terkait regulasi layanan pasien COVID-19 di RS belum optimal, masih 

ditemukan personil/ tenaga kesehatan belum memahami atau masih kurang jelas 

atas alur layanan pasien COVID-19 di ruang isolasi.
24-26 

7. Klinis 

Ruang isolasi merupakan area berisiko tinggi. Contohnya banyak obat-obatan high 

alert yang membutuhkan treatment khusus dalam pengawasannya. Peran PPI dan 

komite mutu yang kurang optimal dapat mengakibatkan terjadinya risiko klinis 

yaitu insiden keselamatan pasien.
27-29

 

8. Teknologi 

Teknologi informasi khusus di ruang isolasi COVID-19 yang dapat digunakan 

untuk membantu pelayanan kepada pasien dan meminimalkan kontak belum 

tersedia. RS harus merancang penyertaan teknologi dalam pelayanan pasien 

COVID-19 agar meminimalisir risiko terjadinya transmisi.
30

 

 

Berdasarkan problem tree analysis, akar masalah yang didapat dari setiap domain 

dapat dirangkum menjadi 7 yaitu : 

1. Peran tim K3RS yang belum optimal 

2. Peran Komite Mutu dan PPI belum optimal 

3. Sosialisasi terkait regulasi COVID-19 di RS belum optimal 
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4. Diklat belum optimal   

5. Bantuan Pemerintah minim 

6. RS belum optimal dalam penagihan klaim layanan COVID-19 

7. Belum maksimalnya dukungan teknologi di isolasi 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Dalam proses pemecahan suatu masalah atau problem solving, harus dilibatkan 

stakeholder/ pemangku kepentingan terkait. Pemangku kepentingan sehingga 

memungkinkan pembuat kebijakan dapat lebih efektif membuat rencana kerja/ 

kebijakan dan meningkatkan dukungan untuk kebijakan atau program tertentu yang 

memperbesar kemungkinan suatu program atau kebijakan tersebut berhasil.
31

 

Analisis pemangku kepentingan adalah proses mengumpulkan dan menganalisis 

informasi mengenai siapa yang perlu dipertimbangkan saat mengembangkan, siapa 

yang berkepentingan, atau siapa yang menerapkan menerapkan kebijakan atau 

program.
31 

Tahapan-tahapan dalam analisis stakeholder:
32

 

1. Identifikasi pemangku kepentingan 

Membuat daftar/ list siapa saja yang masuk dalam pemangku kepentingan, 

pendukung atau lawan, kepentingan primer atau sekunder, pastikan apakah semua 

pemangku kepentingan sudah masuk ke dalam list. 

2. Identifikasi kepentingan 

Diidentifikasi apa saja kepentingan stakeholder yang ada didalam list baik yang 

eksplisit maupun implisit dan bagaimana itu dapat memberikan dampak terhadap 

mereka berdasarkan skala prioritas masing-masing. 

3. Pemetaan stakeholder 

Hasil identifikasi dari masing-masing stakeholder selanjutnya dipetakan dalam peta 

kuadran. Dalam hal ini penulis memakai kuadran Power vs Interest Grid  yang 

terdiri dari 4 kuadran yaitu: 
32

 

a. Kuadran I (subject) memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya 

rendah. 

b. Kuadran II (players) merupakan stakeholders yang mempunyai kepentingan 

dan pengaruh yang tinggi terhadap pengembangan suatu proyek/ program 

c. Kuadran III (crowd) yang memiliki sedikit kepentingan dan pengaruh 
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terhadap hasil yang diinginkan dan hal ini menjadi pertimbangan untuk 

mengikutsertakannya dalam pengambilan keputusan.  

d. Kuadran IV (contest setter) memiliki pengaruh yang tinggi tetapi sedikit 

kepentingan.  

 

Tujuan dari analisis stakeholder adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan semua stakeholder utama yang memiliki pengaruh kuat dalam 

keberhasilan suatu program atau kebijakan 

2. Mengidentifikasi kepentingan dari stakeholder tersebut 

3. Menjalin hubungan dengan stakeholder dan melibatkannya secara aktif dalam 

implementasi  

 

Rancangan solusi yang disajikan oleh penulis dibarengi dengan analisis pemangku 

kepentingan sehingga diharapkan potensi solusi yang ditawarkan dapat disesuaikan cara 

advokasinya dan mendapat support dan perhatian penuh dari para pemangku 

kepentingan. Tabel dibawah ini merupakan rancangan solusi dan stakeholder yang 

dituju: 

 

Tabel 34. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No. Akar Masalah Rancangan Solusi Stakeholder Kuadran 

1. Peran tim 

K3RS yang 

belum optimal 

- Melaksanakan 

pembuatan rancangan 

strategi manajemen 

risiko ruang isolasi 

COVID-19 

- Pembuatan Disaster 

Plan RS terkait 

Pandemi COVID-19 

- Membuat protokol 

health assesment 

harian karyawan  

 

- Direkur 

- Kabid Penunjang 

Non Medis 

- Kabid Pelayanan 

Medis 

- Tim K3RS 

- Tim Gugus RS 

Kuadran II 
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- Bekerja sama dengan 

SDM dalam hal 

pengaturan jadwal 

kerja dalam masa 

Pandemi COVID-19 

2. Peran Komite 

Mutu dan PPI 

belum optimal 

 

- Melaksanakan 

monitoring dan 

evaluasi tentang 

keselamatan pasien  

- Melaksanakan 

pelatihan  secara rutin 

mengenai patient 

safety 

- Kabid Pelayanan 

Medis 

- Kabid 

Keperawatan  

- Kabid penunjang 

medis 

- Kabid SDM 

- Komite Mutu 

- Komite PPI 

- Diklat 

Kuadran II 

3. Sosialisasi 

terkait regulasi 

COVID-19 di 

RS belum 

optimal 

 

- Updating seluruh 

regulasi terbaru 

mengenai COVID-19 

- Melaksanakan 

sosialisasi ulang 

mengenai regulasi 

terkait COVID-19 

- Tim Gugus Tugas 

RS 

- Kabid Pelayanan 

Medis 

- Kabid 

Keperawatan 

- Diklat 

Kuadran II 

4. Diklat belum 

optimal  

- Bagian Diklat 

menjadwalkan rutin 

diklat dan memastikan 

semua karyawan 

mengikuti diklat 

- Kabid SDM 

- Diklat 

 

Kuadran II 
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5. RS belum 

optimal dalam 

penagihan 

klaim layanan 

COVID-19 

- RS membentuk tim 

khusus klaim layanan 

COVID-19 

- Sosialisasi klaim 

COVID-19 kepada 

seluruh tim yang 

terlibat 

 

- Direktur 

- Tim Khusus 

klaim COVID-19 

- Kabid Keuangan 

- Diklat 

Kuadran II 

6. Bantuan 

Pemerintah 

minim 

 

- Advokasi kepada 

Pemda mengenai 

bantuan untuk RS 

seperti APD 

- Advokasi kepada 

Dinkes Kabupaten 

Mengenai kebutuhan 

layanan terkait pasien 

COVID-19 

- Pemerintah 

Daerah 

- Dinas Kesehatan 

Kabupaten 

- Direktur 

Kuadran II 

7. Belum 

maksimalnya 

dukungan 

teknologi di 

ruang Isolasi 

 

- Instalasi sistem 

informasi di ruang 

Isolasi 

- Membuat rancangan 

anggaran kebutuhan 

terkait teknologi di 

ruang isolasi kepada 

Direktur 

- Kabid Penunjang 

Non Medis 

- Tim Gugus Tugas 

RS 

- Tim EDP 

 

Kuadran III 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 dimulai sejak bulan Maret 2020 di Indonesia dan masih 

berlangsung sampai saat ini serta masih belum dirasakan akan berakhir dalam waktu 

dekat. Semakin meningkat angka kasus aktif, maka semakin besar pula kemungkinan 

tenaga kesehatan untuk terpapar COVID-19 di RS. 
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Dampak langsung apabila ada tenaga kesehatan di RS yang terkonfirmasi, maka 

RS akan melakukan tracing isolation and treat dan memungkinkan pelayanan di RS 

akan ditutup sementara waktu dan pasien tidak bisa akses layanan. Tentunya hal ini 

sangat berimbas pada operasional apalagi RS tersebut adalah RS swasta.  

Pada Kabupaten Karimun hanya terdapat 2 Rumah Sakit, yakni 1 RSUD dan 1 

RS Swasta. Rumah Sakit Swasta di Karimun melayani 2 jenis pasien yaitu pasien non 

COVID-19 dan pasien COVID-19.
 
Tentunya RS Swasta di Karimun harus mempunyai 

perencanaan yang baik sehingga meminimalisir risiko paparan baik kepada tenaga 

kesehatan, pegawai maupun pasien lainnya yang non COVID-19.  

Rumah Sakit sebagai salah satu ujung tombak penanganan pandemi tentunya 

harus bersiap dengan perubahan dan dampakyang terjadi. Di sisi lain RS juga harus 

tetap survive dalam hal operasional maupun dalam upaya menjaga kesehatan dan 

keselamatan pasien baik pasien COVID-19 maupun non COVID-19 serta seluruh 

karyawan RS. Hal ini tentunya berlaku juga di RS Swasta di Karimun. 

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan proaktif untuk memetakan risiko 

dan selanjutnya membuat suatu strategi pengendalian risikonya. Pendekatan 

manajemen risiko tentunya dapat diterapkan RS Swasta di Karimun dalam 

pengendalian risiko-risiko yang dapat muncul selama memberi pelayanan pasien 

COVID-19 maupun non COVID-19 di masa pandemi terutama di ruang isolasi 

COVID-19. 

Penulis mencoba membuat problem tree analysis dengan menggunakan 

pendekatan manajemen risiko di ruang isolasi COVID-19. Seperti dilihat di problem 

tree yang penulis jabarkan diatas, dalam hal belum optimalnya manajemen risiko di 

ruang Isolasi, akar-akar permasalahan yang ada dapat menyebabkan dampak baik bagi 

RS, pasien, maupun pemerintah yang akan membuat pandemi semakin tidak teratasi.  

Beberapa sebab yang penulis dapat dari analisis problem tree yaitu: 

1. Peran tim K3RS yang belum optimal 

2. Peran Komite Mutu dan PPI belum optimal 

3. Sosialisasi terkait regulasi COVID-19 di RS belum optimal 

4. Diklat belum optimal   

5. Bantuan Pemerintah minim 

6. RS belum optimal dalam penagihan klaim layanan COVID-19 

7. Belum maksimalnya dukungan teknologi  di Isolasi 
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Rencana Tindak Lanjut 

Adapun penulis mencoba menggabungkan antara pendekatan manajemen risiko 

dengan hirarki pengendalian risiko transmisi infeksi dengan potensi solusi dan analisis 

pemangku kepentingan. 

Beberapa rencana tindak lanjut yang didapat sebagai berikut : 

1. Tim K3RS bersama Direktur, seluruh Kabid dan Tim Gugus Tugas RS Membuat 

rancangan strategi manajemen risiko ruang isolasi COVID-19  

2. Tim K3RS membuat Disaster Plan RS terkait Pandemi COVID-19 

3. Tim K3RS bersama dengan Bidang SDM membuat protokol khusus untuk 

pemantauan kesehatan karyawan dalam masa Pandemi COVID-19 

4. Komite mutu dan PPI melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin mengenai 

keselamatan pasien 

5. Komite mutu melaksanakan pelatihan  secara rutin mengenai patient safety 

6. Sekretariat tim Gugus Tugas RS melakukan updating seluruh regulasi terbaru 

mengenai COVID-19  

7. Tim Gugus RS dan diklat melaksanakan sosialisasi ulang mengenai regulasi terkait 

COVID-19 

8. Bagian Diklat menjadwalkan rutin diklat dan memastikan semua karyawan 

mengikuti diklat 

9. RS membentuk tim khusus klaim layanan COVID-19 

10. Sosialisasi klaim COVID-19 kepada seluruh tim yang terlibat 

11. Advokasi kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten mengenai 

bantuan untuk RS seperti APD 

12. Pemenuhan kebutuhan instalasi sistem informasi di ruang Isolasi 
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ANALISIS WAKTU TUNGGU PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN 

PASIEN POLI GIGI RS DI MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

drg. Amelia Fauzia Rachim 

 

Latar Belakang 

Dunia dikejutkan dengan mewabahnya Pneumonia baru yang bermula dari 

Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara 

dan teritori. Wabah ini diberi nama Coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2).  

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). 

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.
1
 

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

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

hasil rontgen menunjukkan pneumonia luas di kedua paru. Di Indonesia sendiri wabah 

ini mulai masuk pada bulan maret 2020 dan sampai sekarang masih terjadi peningkatan 

kasus baru.
1
 

Menurut Profesor Winslow, Ilmu kesehatan masyarakat (public health) adalah 

ilmu dan seni mencegah penyakit memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik 

dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk 

CHAPTER 5 
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meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu 

tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, 

untuk diagnosa dini, pencegahan penyakit dan pengembangan aspek sosial, yang akan 

mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat 

untuk menjaga kesehatannya.
2
 

Hendrik L. Blum mengatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi 

kesehatan masyarakat yaitu lingkungan (fisik,biologis,sosial kultural), perilaku (sikap 

dan gaya hidup), pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dan 

keturunan, yang mana lingkungan mempunyai pengaruh dan peranan terbesar diikuti 

perilaku, pelayanan kesehatan dan keturunan.
2
 

Dengan tingginya kasus COVID-19 dimana banyak pula pasien OTG yang belum 

terkonfirmasi sehingga banyak menimbulkan kekhawatiran bagi tenaga medis dan non 

medis. Rumah Sakit harus tetap melakukan pelayanan terbaik dengan melakukan 

berbagai prosedur pencegahan penularan virus tersebut. Dalam hal ini Rumah Sakit 

melakukan prosedur awal screening di luar rumah sakit yang mana berarti adanya 

perubahan regulasi yang wajib dilalui pasien sebelum memasuki rumah sakit.  

Hal diatas tentunya berimbas pada waktu tunggu pelayanan pasien. Waktu tunggu 

pada pasien merupakan hal yang terkait dengan perspektif pasien tentang aspek 

perawatan medis. Pasien lebih cenderung melihat jika waktu menunggu lebih sedikit, 

maka persepsinya staf baik dan profesional. Dalam penelitan juga dihasilkan bahwa 

menunggu lebih lama bisa mengurangi persepsi pasien tentang kemampuan dokter dan 

menurunkan kepercayaan pada pelayanan yang diberikan. Waktu tunggu pasien 

memiliki pengaruh yang besar pada persepsi pasien mengenai kemampuan perawat 

mereka untuk bekerja pelayanan kesehatan yang handal dan akurat.
2
 

Waktu tunggu adalah waktu yang digunakan pasien untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan mulai tempat pendaftaran sampai masuk ke ruang pemeriksaan 

dokter. Waktu tunggu pasien merupakan salah satu komponen yang potensial 

menyebabkan ketidakpuasan. Lama waktu tunggu pasien mencerminkan bagaimana 

rumah sakit mengelola komponen pelayanan yang disesuaikan dengan situasi dan 

harapan pasien. Hal ini tentunya pasti berubah dimasa pandemi saat ini. Setiap rumah 

sakit harus mengikuti standar pelayanan minimal tentang waktu tunggu ini. Standar 
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pelayanan minimal di rawat jalan berdasarkan Kemenkes Nomor 

129/Menkes/SK/II/2008 ialah kurang atau sama dengan 60 menit.
3  

Kepuasan pasien adalah keluaran (outcome) layanan kesehatan. Mutu pelayanan 

yang di berikan RS bertujuan untuk memenuhi harapan pasien berobat ke RS yang 

mana tingkat kepuasan ini dapat dicapai apabila kinerja pelayanan yang di berikan 

sesuai dengan harapan yang di inginkan pasien. Waktu tunggu yang lama akan dapat 

menurunan kepuasan pasien karena terjadi kesenjangan antara expected service dan 

perceived service. Kepuasan pasien akan kualitas pelayanan paripurna mempengaruhi 

loyalitas pasien dalam pemanfaatan ulang fasilitas kesehatan rumah sakit.
3
 

Di era pandemi COVID-19, poli gigi di tempat penulis bekerja juga melaksanakan 

prosedur pencegahan dengan menambahkan test rapid sebelum dilakukan perawatan 

gigi dan mulut (misalnya pencabutan, scalling, penambalan, dll).  Hal ini tentunya 

menyebabkan penambahan dalam waktu pelayanan di ruang tunggu, saat perawatan dan 

sesudah perawatan, yang mana ruangan poli gigi harus didesinfeksi kurang lebih selama 

30 menit sebelum bisa menerima pasien selanjutnya, sehingga hal tersebut berdampak 

pada tingkat kepuasan pasien dan waktu tunggu pelayanan.  

Kenyataan yang terjadi di lapangan, di tempat penulis bekerja adalah kebanyakan 

pasien merasa tidak puas dan tidak menjadi melanjutkan perawatan akibat adanya 

perubahan prosedur di rumah sakit. Berdasarkan pengamatan penulis, dengan adanya 

prosedur yang baru, ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpuasan pasien/ tidak 

jadi melanjutkan perawatan gigi/ pulang, yaitu : 

1. Keengganan pasien dilakukan screening awal, dimana pasien enggan memberi 

informasi sehingga staf butuh waktu lama untuk membujuk pasien untuk 

memberikan informasi dengan jujur 

2. Sosialisasi alur baru yang belum diketahui pasien menyebabkan ketidakpuasan 

pelayanan; banyak pasien yang belum mengetahui bahwa adanya perubahan alur 

administrasi 

3. Antrian tunggu yang panjang di Poli karena prosedur baru yang harus dilakukan 

4. Keengganan dilakukan rapid test, dikarenakan kekhawatiran pasien dengan hasil 

yang didapat dan kebanyakan pasien khawatir jika nanti dirinya reaktif mereka 

harus melaksanakan prosedur pasien COVID-19 



  610 
 

 

5. Keterbatasan tenaga medis dan ruangan poli gigi. Hanya ada satu poli gigi di 

rumah sakit sehingga jadwal yang ada harus di rotasi dengan jadwal dokter 

selanjutnya, dengan melaksanakan prosedur COVID-19 di poli, tentunya pasien 

yang dilayani menjadi sangat terbatas 

 

Rumusan Masalah 

Rumah Sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu 

dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Lamanya waktu tunggu pasien mencerminkan bagaimana rumah sakit 

dapat mengelola komponen pelayanan yang disesuaikan situasi dan harapan pasien. 

Rumah Sakit merupakan pusat pelayanan rujukan medik spesialistik dan sub-

spesialistik, dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan 

yang bersifat penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) pasien. Sesuai 

dengan fungsi utamanya tersebut, maka perlu pengaturan sedemikian rupa sehingga 

rumah sakit mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dengan lebih berdaya 

guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).  

Aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan pasien rawat jalan rumah sakit, antara 

lain: penampilan gedung rumah sakit yang meyakinkan dan menarik, lingkungan rumah 

sakit yang bersih, nyaman, dan teratur, pertamanan rumah sakit indah dan dipelihara 

dengan baik, perparkiran rumah sakit teratur dan aman, petunjuk arah dan nama 

ruangan yang jelas, penampilan dokter, perawat, dan petugas kesehatan lain yang rapi 

dan bersih serta bersikap mau menolong, kantor rekam medik buka tepat waktu, petugas 

rekam medis melayani dengan sopan, ramah, tepat waktu dan tanggap, serta poliklinik 

buka tepat waktu.
4
 

Kepuasan adalah perasaan senang seseorang yang berasal dari perbandingan 

antara kesenangan terhadap aktivitas dan suatu produk dengan harapannya. Sedangkan 

pasien adalah makhluk bio-psiko-sosial, ekonomi, dan budaya. Berarti seorang individu 

perlu di penuhinya aspek kebutuhan, keinginan, dan harapan dari aspek biologis 

(kesehatan), aspek psikologis (kepuasan), aspek sosio-ekonomi (papan, sandang, 

pangan, dan afiliasi sosial), serta aspek budaya.
5,6
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Dampak pandemi saat ini membuat rumah sakit melakukan beberapa perubahan 

regulasi yang tentunya berimbas dengan pelayanan pada pasien, dimana menurut 

penjabaran diatas  

penulis mengasumsikan bahwa waktu tunggu pelayanan di RS akan semakin lama dan 

berdampak pada kepuasan serta pengalaman pasien berada di RS. Oleh karena itu, 

penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut sebagai rencana tesis 

dengan mengangkat judul “Analisis Waktu Tunggu Pelayanan Terhadap Kepuasan 

Pasien di Poli Gigi RS dimasa Pandemi COVID-19”, yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada penurunan kepuasan pasien jika waktu tunggu pelayanan meningkat selama 

masa pandemi serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  612 
 

 

Problem Tree 

Gambar 36. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Pohon masalah (problem tree) adalah sebuah metode yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan masalah. Penulis menggunakan problem tree sebagai metode untuk 

melihat akar masalah yang akan digunakan untuk penulisan tesis. 

Akar Masalah 

A. Pasien  

Pelaksanaan alur baru pelayanan rawat jalan merupakan bentuk awal kriteria 

persepsi awal pengalaman berada di RS. TPPRJ (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat 

Jalan) merupakan tempat pertama yang ditemui oleh pasien yang ingin berobat jalan. 

Oleh karenanya dibutuhkan SPO pendaftaran yang terdapat penjelasan alur kerja untuk 

meningkatkan pelayanan yang efektif dan dapat meningkatkan tingkat kepuasan yang di 

terima pasien selama berada di RS.  

Masa pandemi ini menyebabkan adanya perubahan regulasi yang cepat di dalam 

rumah sakit. Proses alur pendaftaran baru di poli gigi tempat penulis bekerja meliputi 

pembatasan pasien dan adanya proses skrining awal misalnya pemeriksaan rapid test. 

Sehingga jika sosialisasi kepada pasien tidak dilakukan dengan baik, menyebabkan 

banyak pasien yang tidak mengetahui alur/ prosedur baru yang ada. Di sisi lain, adanya 

prosedur baru sebelum perawatan di poli gigi tersebut juga dapat menyebabkan pasien 

enggan untuk melakukan serangkaian test yang ada. Hal-hal tersebut dapat 

menyebabkan tingkat kepuasan pasien menurun.
7,8

 

B. Manajemen RS 

Standar Pelayanan Operasional (SPO) merupakan acuan formal bagi seluruh 

anggota organisasi, pemahaman dan penerapan SPO yang dilakukan oleh seluruh staf 

RS berkaitan dengan keefektifan operasional RS.
7
 

Adanya SPO mengenai alur/ prosedur baru di rumah sakit terutama adalah sistem 

skrining pasien yang panjang dan pemeriksaan rapid test sebelum melakukan 

perawatan di poli gigi, dapat berdampak pada kepuasan pasien. Ditambah lagi jika alur/ 

prosedur yang ada belum tersosialisasi dengan baik ke seluruh staf RS maupun pasien, 

maka tentu saja akan semakin berdampak pada waktu tunggu pelayanan dan kepuasan 

pasien.
8,9,10

 

Berdasarkan penelitian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tunggu 

pelayanan di rawat jalan, yaitu kurangnya kedisiplinan dalam memulai dan mengakhiri 
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pelayanan kepada pasien rawat jalan, kurangnya rasa kerjasama yang terjalin antar para 

petugas dalam melaksanakan pelayanan di rawat jalan (petugas rekam medis, petugas 

poliklinik, perawat, dan dokter) sekaligus kesadaran para petugas akan pentingnya 

waktu tunggu pelayanan pasien rawat jalan. Maka, sangat dibutuhkan kedisiplinan 

petugas dalam melaksanakan alur yang ada.
4,10,11 

C. Sumber Daya Manusia 

Kurangnya pengetahuan staf terutama tenaga kesehatan terkait penerapan protokol 

kesehatan yang baik, dapat menyebabkan risiko penularan COVID-19 terhadap tenaga 

kesehatan rumah sakit menjadi meningkat. Akibatnya terjadi kekurangan/ keterbatasan 

tenaga kesehatan yang ada. Di sisi lain, adanya keterlambatan hadir dokter untuk 

memberikan pelayanan poli gigi, tentu saja berdampak pada shift/ jadwal praktik dokter 

berikutnya. Hal ini tentu saja akan berdampak pada waktu tunggu pelayanan dan 

kepuasan pasien.
14

 

Pada penelitan yang ada, hubungan yang spesifik antara keterlambatan dan tingkat 

kepuasan pasien dan kedatangan dokter tepat waktu dapat meningkatkan kepuasan 

pasien.  Salah satu indikator kepuasan pasien adalah waktu tunggu. Beberapa faktor 

yang terjadi dirumah sakit karena tidak adanya pratik dokter tetap, mungkin karena 

adanya kesibukan oleh dokter tersebut, jam praktik dokter yang belum sesuai, 

kurangnya ketegasan dalam mengatur jumlah tempat praktek dokter. Dalam penelitian, 

apabila waktu tunggu pelayanan pasien rawat jalan melebihi 2 jam dapat menurunkan 

tingkat kepuasan dan pengalaman pasien.
13,14

 

Departemen Kesehatan RI menetapkan standar indikator waktu pelayanan dokter 

saat memeriksa pasien di ruang poli yaitu minimal 15 menit. Faktor pelayanan pasien 

dibagi dua, yaitu waktu tunggu dan waktu pemeriksaan, yang mana didalam waktu 

pemeriksaan aspek dokter sangat mempengaruhi kepuasan pasien.
18

 

D. Sarana Prasarana 

Menurut Depkes RI, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan 

dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan 

lain yang diberikan kepada pasien. Aspek ketepatan waktu pengembalian berkas rekam 

medis sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) No. 03/IRM/RSUDW 

Tentang Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien, bahwa berkas rekam medis diharuskan 

sudah dikembalikan ke Instalasi Rekam Medis paling lambat 2x24 jam setelah pasien 
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pulang. Apabila berkas rekam medis tersebut tidak dikembalikan 2x24 jam, maka akan 

memperlambat kerja staf rekam medis. Proses administrasi yang baik pada saat pasien 

masuk, mendapatkan informasi dengan lengkap dan jelas, dan dapat melakukan 

perjanjian kepada dokter yang dituju merupakan kesan awal yang penting dalam 

melakukan kunjungan di RS.
15,16,18

 

Di dalam RS tempat penulis bekerja, jarak lokasi ruangan rekam medis yang 

cukup jauh dari poli gigi ±5 meter dan pencarian rekam medis pasien yang lama, 

menyebabkan pasien harus menunggu lama lagi. Ditambah adanya sistem antrian yang 

masih manual (per-kedatangan)/ belum online dan ketersediaan ruangan poli gigi yang 

hanya satu, menyebabkan antrian pasien menjadi panjang dan semakin lama. 

Selanjutnya tentu saja akan mempengaruhi waktu tunggu pelayanan dan kepuasan 

pasien.
17,18 

Pokok Masalah 

Berdasarkan pada akar permasalahan yang ada, faktor-faktor tersebut akan 

menyebabkan permasalahan terkait waktu tunggu pelayanan di poli gigi rumah sakit dan 

kepuasan pasien, yakni tidak tercapainya indikator mutu waktu tunggu pelayanan.  

 

Dampak 

Apabila akar permasalahan yang ada tidak segera diatasi, maka hal-hal tersebut 

akan menyebabkan kinerja tenaga medis menurun, loyalitas dan kepuasan pasien 

menurun, sehingga kualitas pelayanan/ mutu akan menurun dan membuat pasien enggan 

untuk datang lagi ke dalam rumah sakit tersebut, yang risiko selanjutnya rumah sakit 

bisa terancam kolaps.
21,22,23

 

 

Potensi Solusi dan Analisis Stakeholder 

Menurut the Clarkson Centre for Business Ethics ada 2 macam Stakeholder yaitu 

Primary dan Secondary:
24

 

 Primary Stakeholders merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 

secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko. Contohnya 

investor, kreditor, karyawan, pemerintah, dan komunitas lokal 

 Secondary Stakeholders dimana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi 

namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh 



  616 
 

 

Stakeholder jenis ini. Contohnya adalah media dan kelompok kepentingan 

seperti lembaga sosial masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. 

 Analisis Stakeholder adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi 

kualitatif secara sistematis untuk menentukan kepentingan siapa yang harus 

dipertimbangkan saat mengembangkan dan/ atau menerapkan kebijakan atau program. 

Pemangku kepentingan dalam suatu proses adalah aktor (orang atau organisasi) yang 

memiliki kepentingan dalam kebijakan yang dipromosikan. Pemangku kepentingan ini, 

atau "pihak yang berkepentingan," biasanya dapat dikelompokkan ke dalam kategori 

berikut: Internasional/ donor, politik Nasional (legislator, Gubernur), publik 

(Kementerian Kesehatan, Badan Jaminan Sosial, Kementerian Keuangan), tenaga kerja 

(serikat pekerja, asosiasi medis), komersial/ swasta untuk profit, non-profit (organisasi 

non-pemerintah, yayasan), masyarakat sipil, dan pengguna/ konsumen.
25

 

Terdapat 8 langkah dalam penentuan Stakeholder, yaitu:
25

 

1. Planning the process 

2. Selecting and defining a policy 

3. Identifying key Stakeholders 

4. Adapting the tools 

5. Collecting and recording the information 

6. Filling in the Stakeholder table 

7.  Analyzing the Stakeholder table 

8.  Using the information  

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka berikut rancangan solusi dan analisis 

Stakeholder yang dapat penulis berikan: 
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Tabel 35. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No. Akar Masalah Upaya Solusi Stakeholder Grading 

1. Pasien : Tidak 

mengetahui adanya 

perubahan alur/ SOP 

rawat jalan baru 

 Menyebarkan informasi/ 

sosialisasi alur/ prosedur 

baru berbasis teknologi 

melalui media sosial/ 

website RS, video 

publikasi di ruang tunggu 

pasien 

 Monitoring dan evaluasi 

apakah sistem yang ada 

sudah efektif 

 Direktur RS 

 Kepala 

Bidang 

terkait 

 Kepala Unit 

Poli 

 IT & Humas/ 

Marketing 

Grade 

II 

2. Manajemen RS : 

Sosialisasi SOP baru 

inadekuat 

 Monitoring & evaluasi 

penerapan alur/ SOP baru 

secara berkala 

 Sosialisasi seluruh staf 

tentang kebijakan baru 

rumah sakit secara berkala 

(misal : pembacaan SOP 

setiap shift) 

 Kepala 

Bidang 

 Kepala Unit 

Poli 

 

Grade 

II 

3. SDM: 

 Risiko 

keterbatasan 

tenaga kesehatan 

 Shift jadwal 

dokter berikutnya 

tergeser 

 Diklat rutin tentang 

pencegahan dan penularan 

COVID-19 di RS 

 Skrining COVID-19 pada 

tenaga medis terjadwal 

(berdasarkan prioritas) 

 Koordinasi jadwal dokter  

 Monitoring dan evaluasi 

dokter yang sering datang 

terlambat 

 

 Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

Medis 

 Kepala 

Bidang 

SDM/ 

Diklat 

 Kepala 

Unit Poli 

 

Grade 

II 
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 Mengupdate informasi 

perubahan jadwal dokter 

secara online  

 IT dan 

humas/ 

marketing 

4. Sarana Prasarana 

 Jarak ruang 

rekam medis dan 

poli yang jauh 

 Sistem antrian 

pasien belum 

online 

 Ketersediaan poli 

gigi hanya satu 

 Menerapkan e-medical 

record 

 Membuat pendaftaran 

pasien secara online 

  Membuat kuota pasien 

per-shift dokter, kecuali 

keadaan gawat darurat 

 Kepala 

Bidang 

Pelayanan 

Medik 

 Kepala Unit 

 IT 

Grade 

II 

 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 menyebabkan rumah sakit harus menerapkan SOP alur dan 

prosedur baru terkait pelayanan yang ada. Seperti yang telah dijabarkan di atas, penulis 

berencana akan melakukan penelitian terkait waktu tunggu pelaanan terhadap kepuasan 

pasien di poli gigi RS pada masa pandemi COVID-19. Hal ini didasari oleh penelitian 

yang sudah ada bahwa waktu tunggu yang lama akan dapat menurunkan kepuasan 

pasien dikarenakan terjadi kesenjangan antara expected service dan perceived service. 

Kepuasan pasien dipengaruhi oleh kualitas layanan yang tergantung pada kemampuan 

penyedia jasa dalam memenuhi harapan konsumen secara konsisten. Selain kualitas 

layanan dapat berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, ternyata kualitas 

layanan juga dapat berpengaruh langsung terhadap loyalitas.
23

 

Rumah sakit perlu membina hubungan baik kepada pasien dengan memperbaiki 

kualitas pelayanan yang ada, salah satunya melalui strategi untuk meningkatkan kualitas 

waktu tunggu pasien saat masuk dan keluar dari rumah sakit khususnya di masa 

pandemi COVID-19 ini. 
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Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut yang penulis sarankan untuk mencapai potensi solusi adalah 

sebagai berikut : 

1. Koordinasi dengan kepala bidang dan humas/ marketing RS untuk 

mensosialisasikan alur baru di pelayanan poli/ rawat jalan pada masa pandemi. 

Tujuannya agar penyampaian merata kepada seluruh staf RS, Dokter, dan 

Manajemen demi meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh rumah 

sakit 

2. Koordinasi dengan IT untuk merencanakan penyelenggaran SIMRS yang 

mengintegrasi seluruh proses pelayanan dari pendaftaran pasien sampai pasien 

pulang, untuk mempersingkat waktu tunggu pelayanan dengan koordinasi 

jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh 

informasi secara tepat dan akurat, kemudian juga dapat meningkatkan proses 

bisnis dan rencana strategis 

3. Pemanfaatan media digital online oleh tim humas/ marketing untuk pendaftaran 

online dan juga dapat dimanfaatkan sebagai telemedicine untuk memfasilitasi 

masyarakat 

4. Teguran tegas yang dilakukan oleh Kepala Rumah Sakit kepada dokter yang 

datang terlambat untuk meningkatkan kualitas rumah sakit 
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ANALISIS HUBUNGAN TIDAK TERCAPAINYA MUTU “EMERGENCY 

DEPARTEMENT LENGTH OF STAY” IGD RUMAH SAKIT TERHADAP  

KEPUASAN PASIEN ERA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Deno Saputra  

 

Latar Belakang 

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 Syntfrome (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.
1 

Penyebaran Coronavirus Disase 2019 (COVID-19) yang sangat cepat sehingga  

WHO menyatakan pandemi pada 11 Maret 2020.
2 

Sampai dengan 12 Maret 2020 di 

Eropa COVID-19 telah menyebabkan lebih dari 20.000 kasus dan hampir 1000 

kematian, sedangkan di negara lain seperti USA, sampai dengan tanggal 24 November 

sekitar 12.758.000 orang telah terinfeksi COVID-19 dengan 260.900 kematian.
3
 Kasus 

COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan sampai dengan 

24 November 2020 telah dilaporkan sekitar 506.302 orang terinfeksi dengan 16.111 

kematian.
4 

Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang besar hingga melintasi batas 

antar negara atau internasional dan memberikan dampak pada sejumlah besar orang 

serta bersifat menular. Saat ini dunia sedang dilanda pandemi “COVID-1'9” yang 

pertama kali ditemukan di Wuhan China dan disebabkan oleh Coronavirus terjadi pada 

akhir tahun 2019 hingga sekarang dengan angka kematian dunia yang  sudah mencapai 

1.195.596 orang hingga 31 Oktober 2020.
2 

Pandemi yang terjadi di Indonesia membuat pelayanan kesehatan seperti rumah 

sakit harus mengimplementasikan beberapa area perubahan diantaranya adalah dalam 

hal pelayanan, rujukan, infrastruktur, teknologi, pemasaran, etika dan hukum, serta 

pembiayaan .Pandemi yang terjadi ini  juga mendorong perubahan sistem kesehatan 

CHAPTER 5 
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untuk mengembangkan perencanaan strategi terhadap kesiapan dan respon terhadap 

transmisi virus di masyarakat dengan cara membatasi transmisi penyakit dari orang ke 

orang, mengidentifikasi, isolasi, dan penanganan pasien di wilayah khusus di fasilitas 

pelayanan kesehatan, pengembangan pengetahuan mengenai keparahan penyakit, 

perkembangan pandemi, dan pilihan terapi, serta sambil berupaya mengurangi dampak 

sosial dan ekonomi di masyarakat.
5
 
 

Namun demikian, perkembangan kapasitas pelayanan kesehatan yang relatif 

lambat terhadap tingkat penularan virus menyebabkan sistem pelayanan kesehatan 

berhadapan dengan dilema etis dalam upaya pengalokasian sumber daya yang terbatas 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbagai sistem skoring dan triage mulai 

dikembangkan untuk dapat membantu memilah kelompok pasien yang diperkirakan 

mampu mendapat manfaat yang paling besar dari sumber daya yang terbatas. Namun 

demikian, masih terbatasnya validitas dari sistem skoring sehingga harus 

dikombinasikan dengan pertimbangan klinisi dan masih memiliki risiko menyebabkan 

kesalahan prediksi yang berakibat pasien tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkan.
5,10,11 

Menurut PMK no 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit, 

rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang meliputi rawat inap, rawat 

jalan dan gawat darurat, yang menyediakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna.
1,5,12 

Salah satu strategi dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah dengan 

peningkatan kapasitas sistem kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan 

kesehatan bagian dari sistem kesehatan yang bertanggung jawab sebagai garda terdepan 

dalam melakukan perawatan pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19 memiliki 

peranan yang sangat penting. Namun kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan 

ini juga telah memberikan dampak yang signifikan, salah satunya ialah dampak 

operasional pada pengelolaan keuangan di rumah sakit, hal tersebut disebabkan oleh 

berbagai faktor salah satunya adalah penurunan angka kunjungan pasien. Pada awal 

pandemi rumah sakit swasta mencatat terjadi penurunan sekitar 50-60 persen pada 

pasien rawat jalan dan 40-60 persen pada pasien rawat inap.
6 

IGD merupakan suatu unit pelayanan yang cepat dan tepat agar tujuan dari 

pelayanan gawat darurat dapat tercapai dan sekaligus memberikan kepuasan kepada 
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pasien dan keluarga. IGD membutuhkan suatu sistem triage yang dapat menjamin 

pasien gawat akan ditangani segera, namun pasien yang lain dapat menunggu dengan 

aman di ruang tunggu pemeriksaan. Triage merupakan suatu proses memilih pasien 

menurut tingkat kegawatan. Penentuan prioritas penangganan akan dipengaruhi oleh 

tingkat kegawatan pasien, jumlah pasien yang datang, kemampuan staf IGD, 

ketersediaan alat pendukung serta ruangan.
6,7,14 

Pandemi COVID-19 juga berpengaruh pada pengukuran mutu pelayanan rumah 

sakit. Pengukuran mutu dan keselamatan pasien yang telah berjalan rutin dari waktu ke 

waktu dihadapkan pada perubahan kondisi yang tiba-tiba di masa pandemi. Hal ini 

terjadi akibat beban pelayanan yang meningkat (padat karya), kelambatan data yang 

signifikan, dan ketiadaan standar yang memungkinkan pembagian data dengan 

cepat.
7,15,16 

Salah satu bentuk mutu pelayanan yang sering dikeluhkan masyarakat untuk 

pelayanan IGD adalah waktu tunggu di IGD yang lama Emergency Departement Length 

of Stay (EDLOS). EDLOS adalah waktu dari pasien daftar sampai dengan keluar dari 

unit IGD. EDLOS yang lama berisiko menurunkan kepuasan pasien dan mutu 

pelayanan.
8,17

 

Dengan demikian tentunya berimbas kepada tingkat kepuasan pasien akibat waktu 

tunggu yang lama. Waktu tunggu pada pasien merupakan hal yang terkait dengan 

perspektif pasien tentang aspek perawatan medis. Misalnya, Spaite et al menemukan 

bahwa pasien pasien itu lebih cenderung melihat jika waktu menuggu lebih sedikit 

pasien cenderung mempunyai persepsi bahwa staf baik dan professional. Bleustein et all 

dalam penelitian nya melihat bahwa menunggu lebih lama bisa mengurangi persepsi 

pasien tentang kemampuan dokter dan menurunkan kepercayaan pada pelayanan yang 

diberikan oleh Rumah Sakit.Waktu tunggu pasien memiliki pengaruh yang besar pada 

persepsi pasien mengenai kemampuan tenaga kesehatan dalam bekerja memberikan 

pelayanan kesehatan yang handal dan akurat.
9,18,19 

 

Rumusan Masalah
 

Data yang diperoleh dari RS Primaya sejak ditetapkannya pandemi COVID-19 

oleh Pemerintah, berbagai perubahan kebijakan pun dilakukan oleh manajemen terkait 

alur pelayanan. Perubahan pun sangat dinamis mengikuti perubahan yang terjadi secara 
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global akibat dari pandemi COVID-19. Tentunya ini memiliki dampak yang sangat 

berefek terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan di RS. Oleh karena itu peneliti 

ingin mengetahui apakah terdapat dampak pandemi COVID-19 terhadap angka 

ketercapaian mutu EDLOS IGD dihubungkan dengan kepuasan pasien?
 

 

Problem Tree 

Gambar 37. Problem Tree 

 

 

Penjelasan Problem Tree 

Dalam menentukan analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya 

mutu EDLOS di bagian IGD, digunakan analisis dari faktor 5M, yaitu Man, Money, 

Machine, Material, and Methode.
6
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1. Man 

Sumber daya manusia yang ikut dalam rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan di 

rumah sakit bisa disebut sebagai faktor “man”. Mulai dari tenaga kesehatan hingga 

tenaga non kesehatan staf lainnya seperti cleaning service, satpam, pegawai 

administrasi, dan lain sebagainya. Jika sumber daya ini dioptimalkan kinerjanya, maka 

performa suatu layanan dapat berlangsung dengan baik.
7
 

Di era pandemi COVID-19 ini, tenaga kerja rumah sakit rawan tertular dan rawan 

menjadi penular virus SARS COV-2 penyebab COVID-19. Tidak terkecuali, baik 

tenaga medis, tenaga non medis, dan tenaga kerja lainnya yang berkegiatan di rumah 

sakit tersebut. Tenaga kesehatan yang tertular COVID-19, otomatis akan dinonaktifkan 

dari rumah sakit agar tidak menjadi sumber penularan tenaga kesehatan lainnya. 

Penoonaktifan tenaga kesehatan ini jika tidak disertai strategi pengaturan shift tenaga 

kesehatan yang belum tertular akan dapat menimbulkan kepincangan pada pelayanan 

dan peda akhirnya akan menambah tenaga kesehatan yang di non aktifkan dikarenakan 

beban kerja akan bertambah sehingga petugas kelelahan.
8
 

Belum lagi jika di suatu bagian tersebut, dalam hal ini bagian IGD (Unit Gawat 

Darurat), terdapat tenaga kesehatan yang masuk ke dalam kategori rentan tertular 

seperti berusia lanjut atau mempunyai penyakit komorbid tertentu. Tenaga kesehatan 

yang masuk ke dalam kategori tersebut akan dinonaktifkan sementara. Karena jika 

dipaksakan tetap bekerja di rumah sakit maka akan rentan tertular sehingga menjadi 

media penularan kepada yang lainnya.
7,8

 

Penonaktifan tenaga kesehatan tersebut tentu akan mempengaruhi mutu pelayanan 

di IGD yang dituntut cepat, tepat, dan teliti. Akibatnya berbagai kendala akan timbul 

seperti pasien yang menumpuk menunggu dilayani, waktu tunggu pasien yang semakin 

lama yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepuasan pasien 

2. Money 

Faktor money adalah modal atau anggaran yang digunakan untuk mendanai segala 

kegiatan yang berlangsung di rumah sakit. Dana atau modal tersebut dapat digunakan 

untuk kegiataan operasional, perbaikan fasilitas kesehatan, gaji seluruh tenaga kerja 

rumah sakit, pengadaan alat kesehatan beserta pemeliharaannya, dan lain sebagainya. 

Tanpa ketersediaan modal atau dana yang cukup, penyelenggaraan pelayanan rumah 

sakit tidak akan berjalan. 
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Di era yang serba VUCA, rumah sakit menghadapi tantangan yang begitu besar 

untuk bisa bertahan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.
12

 

a. Volatile: serba dinamis, yakni perubahan terjadi dalam waktu cepat, baik 

perubahan peraturan, perubahan kebijakan, maupun perubahan jumlah kasus 

positif. 

b. Uncertainty: serba tidak pasti, yakni era dimana segalanya tidak bisa 

diprediksi. 

c. Complexity : serba rumit, yakni era dimana segalanya menjadi lebih rumit 

seperti halnya kriteria pasien bisa masuk ke IGD harus melewati 

serangkainan prosedur skrining yang lebih rumit dan berlapis dari biasanya. 

d. Ambique : serba ragu – ragu, yakni era dimana keputusan, prosedur, maupun 

protokol kesehatan belum dapat dipastikan dengan benar disesuaikan 

perkembangan patogenesis penyakit di lapangan. 

Dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk bisa bertahan di era VUCA ini. 

Penyesuaian ruangan, pembuatan alur SOP yang baru, obat-obatan, dan alat kesehatan 

penunjang lainnya membutuhkan penyesuaian anggaran yang belum tentu dapat 

dilakukan oleh pihak rumah sakit. Belum lagi harga alat kesehatan atau bahan habis 

pakai yang tiba-tiba melonjak harganya dikarenakan meningkatnya permintaan yang 

tiba-tiba yg tidak disertai produksi yang berkelanjutan. Rumah sakit juga dihadapkan 

pada penurunan sumber pendapatan dikarenakan penurunan angka kunjungan pasien ke 

rumah sakit. 

3. Machine dan Material 

Faktor machine dan material keduanya saling berkaitan satu sama lain sehingga 

sulit dipisahkan. Beberapa perubahan tentunya perlu segera dijalankan dalam dukungan 

faktor ini terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit. 

Seperti dalam hal ini IGD, membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan 

penambahan-penambahan dalam hal ruangan, alat kesehatan, obat-obatan, dan sarana 

prasarana lainnya. Perubahan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Ruangan IGD yang terpisah antara ruangan non COVID dan terduga 

COVID 

b. Renovasi sirkulasi udara di ruangan IGD yang sesuai dengan pencegahan 

penularan infeksi COVID-19 
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c. Penyesuaian ruang tunggu pasien sebelum masuk ke IGD harus sesuai 

dengan syarat menjaga jarak, yakni minimal 1 meter dan nyaman. 

d. Alat skrining pada saat triage ditambah dengan rapid test kit atau swab test 

kit 

e. Alat pelindung diri seperti masker, handskun, face shieled, hazmat/coverall, 

goggles, serta alat penunjang lain yang berfungsi sebagai pelindung untuk 

para tenaga kesehatan dan tenaga kerja lain di IGD. 

f. Pengadaan hand sanitizer yang lebih banyak lagi dikarenakan kewajiban 

mencuci tangan lebih sering 

g. Penambahan poster-poster yang menjelaskan alur pelayanan baru di IGD 

sehingga pasien tidak komplain jika lebih lama terlayani 

4. Method 

Yang dimaksud faktor method disini adalah segala macam alur pelayanan, standar 

operasional prosedur, dan kebijakan/ peraturan rumah sakit yang disusun sebagai 

panduan penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit.
14

 

Di masa pandemi ini pasti akan ada perubahan dalam hal alur pelayanan, standar 

operasional prosedur (SOP), dan kebijakan/ peraturan rumah sakit. Kesemuanya wajib 

disosialisasikan kepada seluruh elemen rumah sakit termasuk kepada pasien. Sosialisasi 

yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan akan memperkecil kesalahan dalam 

penyelenggaraaan pelayanan rumah sakit. Hal tersebut juga dapat menurunkan bahkan 

menghilangkan kesalahpahaman antara tenaga Kesehatan rumah sakit dengan pasien 

atau keluarga pasien.
15

 

Alur skrining COVID-19 pada saat triage di pintu masuk UGD (Unit Gawat 

darurat) akan memperlama waktu pelayanan pasien. Penambahan elemen pemeriksaan 

rapid test atau swab test dapat membuat pasien marasa lambat ditangani jika tidak 

dijelaskan dengan baik oleh peyugas pendaftaran atau petugas triage. Pengisian berkas–

berkas rekam medis oleh pasien atau keluarga pasien dan petugas administrasi serta 

petugas kesehatan akan lebih lama dilakukan dikarenakan penambahan beberapa item 

terkait skrining COVID-19. Jika didapatakan hasil rapid test positif maka pada pasien 

akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang tentukan akan memakan waktu lebih 

lama lagi.
 15
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Kelima faktor tersebut (man, money, machine, material, and method) harus 

dikelola dengan baik agar tidak menyebabkan suatu kondisi crowding IGD yang akan 

berujung pada penurunan kualitas atau mutu pelayanan suatu rumah sakit. Dengan 

menurunnya mutu pelayanan rumah sakit dapat mengakibatkan tingkat kepuasan pasien 

menurun.
16

 

Penurunan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit, dalam hal ini 

adalah pelayanan di IGD, yang diekspresikan dalam bentuk kekecewaan, dapat 

menyebabkan kegaduhan di IGD, penurunan angka kunjungan ke IGD rumah sakit, dan 

mendorong mobilisasi pasien ke rumah sakit lain yang dinilai mampu memberikan  

pelayanan yang dapat memuaskan pasien. Pada akhirnya dapat menurunkan citra rumah 

sakit dan berfek pada penurunan pedapatan rumah sakit. Dan bagai lingkaran setan, 

pendapatan rumah sakit yang menurun dapat membuat mutu pelayananan akan 

menurun. Jika hal ini berlangsung terus-menerus akan berkemungkinan pada kolapsnya 

rumah sakit. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Rancangan solusi merupakan rekonstruksi ide dan rangkaian solusi dan aksi 

tindak lanjut untuk mengurai permasalahan yang ada dalam problem tree dengan 

melibatkan Stakeholder terkait dengan menjadi kebijakan daerah untuk masyarakat. 

Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang mampu mempengaruhi 

pencapaian tujuan dan memiliki hubungan yang saling berkorelasi.
16,26

 Penyusunan 

dan perumusan potensi solusi dan analisis stakeholder harus memahami siapa saja 

pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan kebijakan, hal tersebut akan 

berguna untuk menetapkan strategi yang tepat dan terarah. Potensi solusi dan Analisis 

Stakeholder bukan hanya tertuang dalam tulisan akan tetapi harus bisa dilakukan, 

sehingga perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Berasal akar masalah problem tree dan dapat diimplementasikan 

2. Pilih potensi solusi yang paling mungkin bisa dilaksanakan 

3. Buat skala prioritas potensi solusi : teknik kuadran 4 (power interest grid), 

analytic hierarchy process, rumus matematik (magnitude, severity, 

vulneribility, community and political consent dan affordability), metode 

delbeque, metode delphi dan metode estimasi beban. 

4. Analisis stakeholder terkait 
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Skala prioritas teknik kuadran
26

 dilakukan dengan memetakan klasifikasi 

stakeholder berdasarkan hubungan antara kekuatan (power) dan kepentingan (interest) 

yang mereka miliki. Skala kekuatan dan kepentingan Stakeholder masing-masing 

dibagi menjadi dua kelompok, kepentingan besar dan kecil. Cara penilaian skala 

prioritas teknik kuadran : 

a. Kepentingan besar dan kekuatan besar (kuadran A) merupakan Stakeholder 

berprioritas utama (key player), pihak yang berperan esensial terhadap 

pertimbangan strategi 

b. Kepentingan kecil dan kekuatan besar (kuadran B), Stakeholder ini harus 

selalu diperhatikan (keep satisfied), umumnya bersifat pasif tetapi dapat 

berevolusi menjadi Stakeholder kunci 

c. Kepentingan besar dan kekuatan kecil (kuadran C), Stakeholder yang harus 

diberikan informasi (keep informed) dan jaga hubungan baik, karena 

mereka dapat mempengaruhi Stakeholder yang lebih utama. 

d. Kepentingan kecil dan kekuatan kecil (kuadran D) : Stakeholder dengan 

upaya minimal dan membutuhkan pengawasan minimum. 

 

Frooman menganalisis ketergantungan antara stakeholder dengan perusahaan/ 

kebijakan melalui tipologi khusus. Tipologi tersebut dibedakan menjadi empat sifat, 

yaitu saling tidak bergantung (low interdependence), kekuatan pada perusahaan (firm 

power), kekuatan pada stakeholder (stakeholder power) dan saling bergantung (high 

interdependence). Identifikasi karakter stakeholder juga dapat diklasifikasikan menjadi 

stakeholder primer, kunci, dan pendukung, selain itu dapat juga dilakukan analisis 

dampak (reaksi dan respon; menolak atau mendukung gagasan atau potensi solusi); 

interest grid, influence grid, impact grid, salience model.
27

 

5. People (masyarakat, pasien, keluarga pasien) adalah stakeholder utama, 

sehingga harus dilibatkan dalam potensi solusi dan analisis stakeholder.
16
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Tabel 36. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Akar 

Masalah 

Potensi Solusi Stakeholders 

1 SDM  Review Kebutuhan Nakes 

IGD 

 Review dan analisis kinerja 

nakes IGD 

 DIKLAT pemahaman 

terkait COVID-19 

 Optimalisasi tim PPI 

Direksi RS 

Manajemen RS 

Unit Diklat 

DPJP/Dokter Spesialis 

Unit PPI RS 

Tim Satgas COVID RS 

2 Keuangan  Menghitung ulang unit 

pembiayaan rumah sakit 

 Optimalisasi klaim COVID 

 Efisiensi dan manajemen 

arus kas  

Direksi RS 

Keuangan RS 

Unit-unit pelayanan RS 

3 Metode  Review dan analisis berkala 

kebijakan dan SOP alur 

pelayanan di RS 

 Sosialisasi berkelanjutan 

terkait perubahan alur 

 Melakukan brenchmarking 

dengan RS lain terkait 

solusi penanganan COVID-

19 

 Respon cepat terhadap 

suatu perubahan yang 

terjadi guna merancang dan 

mengimplementasikan 

perencanaan 

keberlangsungan pelayanan 

RS 

Direksi RS 

Manajemen RS 

Dinkes Setempat 

Tim Satgas RS 

Pemuka Masyarakat 

Setempat 
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 Edukasi pasien dan 

keluarga secara 

berkelanjutan 

4 Material dan 

Mesin 

 Pengadaan ruang perawatan 

isolasi 

 Pembuatan IGD terpisah 

 Pembuatan media 

Direksi RS 

Manajemen RS 

Unit K3 RS 

Unit PPI 

Media 

 

Kesimpulan  

Pandemi COVID-19 membuat suatu respon perubahan di semua bidang 

kehidupan tidak terkecuali di bidang pelayanan Kesehatan mulai dari tingkat primer 

hingga tingkat sekunder. Di rumah sakit perubahan alur pelayanan pasien pun 

mengalami berbagai perubahan, salah satunya adalah pelayanan IGD. Dinamisnya 

perubahan ini juga membawa dampak pada mutu rumah sakit. Di rumah sakit dampak 

ini sangat terasa di unit IGD, akibat crowding yang terjadi, mutu IGD terkait EDLOS 

tidak tercapai semenjak pandemi COVID-19 berlansung.  EDLOS yang lama akan 

dapat menurunkan kepuasan pasien karena terjadi kesenjangan antara expected service 

dan perceived service. Kepuasan pasien dipengaruhi oleh kualitas layanan yang 

tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan konsumen secara 

konsisten. Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen, 

teryata kualitas layanan juga berpengaruh langsung terhadap loyalitas. 

Rumah sakit perlu melibatkan semua Stakeholder yang terkait dengan pelayanan 

IGD dan memperbaiki kualitas layanan yang mana disini adalah memperpendek EDOS 

kurang dari 150 menit dimulai saat pasien masuk IGD sehingga mutu IGD dapat 

tercapai.   

 

Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan rancangan solusi di atas, berikut beberapa tindak lanjut yang perlu 

dilakukan: 

1. Melakukan koordinasi dengan Direksi RS, Manajemen RS, Tim Satgas COVID 

RS terkait evaluasi dan review kebijakan alur dan SOP di IGD. 
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2. Melakukan komunikasi dan sosialisasi alur pelayanan IGD kepada seluruh staf 

RS. 

3. Melakukan dialog dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan setempat serta 

pemuka masyarakat setempat tentang alur pelayanan kesehatan di rumah sakit 

dimasa pandemi. 

4. Melakukan pembangunan segera ruang rawat isolasi serta IGD yang terpisah 

5. Memberikan informasi terkait perubahan alur pelayanan Kesehatan di rumah sakit 

melalui bantuan media massa. 
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ANALISIS PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN 

DI RUMAH SAKIT MITRA HUSADA 

 ERA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Dian Elawati  

 

Latar Belakang 

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di 

Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih belum diketahui pasti, tetapi 

kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 

Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress 

Syndrome (ARDS). Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat 

pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, 

penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan 

Korea Selatan.
1
 

Pada tanggal 7 Januari 2020 isolat sampel kasus tersebut diperiksa dan pada 10 

Januari 2020 dilaporkan hasil pemeriksaan isolat tersebut menunjukkan adanya infeksi 

Coronavirus jenis baru.
1
 World Health Organization (WHO) memberi nama 2019-novel 

Coronavirus (2019-nCoV). Kemudian, pada tanggal 2 Februari 2020, WHO memberi 

nama penyakitnya dengan Coronavirus disease 2019 (COVID-19).
2
 

Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan 

berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan 

didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru. Penelitian selanjutnya 

menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab Severe Acute 

Respitatory Syndrome (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003, hingga 

WHO menamakannya sebagai novel corona virus (nCoV-19).
2
 Tidak lama kemudian 

mulai muncul laporan dari provinsi lain di Cina bahkan di luar Cina, pada orang-orang 

dengan riwayat perjalanan dari Kota Wuhan dan Cina yaitu Korea Selatan, Jepang, 

Thailand, Amerika Serikat, Makau, Hongkong, Singapura, Malaysia hingga total 25 

negara termasuk Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam dan Kamboja. Ancaman 

pandemik semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia 

CHAPTER 5 
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(human to human transmission) pada dokter petugas medis yang merawat pasien tanpa 

ada riwayat berpergian ke pasar yang sudah ditutup.
3
 

Laporan lain menunjukkan penularan pada pendamping wisatawan Cina yang 

berkunjung ke Jepang disertai bukti lain terdapat penularan pada kontak serumah pasien 

di luar Cina dari pasien terkonfirmasi dan pergi ke Kota Wuhan kepada pasangannya di 

Amerika Serikat. Penularan langsung antar manusia (human to human transmission) ini 

menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa hingga pada akhir Januari 2020 

didapatkan peningkatan 2000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir Januari 

2020 WHO menetapkan status Global Emergency pada kasus virus Corona ini dan pada 

11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai COVID-19.
3
 

Coronavirus adalah virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm. Virus ini 

utamanya menginfeksi hewan, termasuk di antaranya adalah kelelawar dan unta. 

Sebelum terjadinya wabah COVID-19, ada 6 jenis coronavirus yang dapat menginfeksi 

manusia, yaitu alphacoronavirus 229E, alphacoronavirus NL63, betacoronavirus 

OC43, betacoronavirus HKU1, Severe Acute Respiratory Illness Coronavirus (SARS-

CoV), dan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV).
1
 

Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus betacoronavirus. 

Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang 

sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah Severe Acute Respiratory Illness 

(SARS) pada 2002-2004 silam, yaitu Sarbecovirus.15 Atas dasar ini, International 

Committee on Taxonomy of Viruses mengajukan nama SARS-CoV-2.
1
 

Analisis pohon genetik dari sampel pasien kasus ini mengindikasikan infeksi 

pertama manusia pada November 2019 diikuti dengan bertahan transmisi dari manusia 

ke manusia. Padahal, pasien dengan kasus ini pertama kali datang ke Rumah Sakit 

sekitar tanggal 8 Desember 2019. Oleh karena itu, penyebaran diperkirakan telah 

menyebar sejak November tanpa diketahui. Tidak mengherankan jika penyebaran 

sangat luas, mengingat tingginya populasi China dan pergerakan penduduknya juga 

cukup tinggi dan luas. Data perkiraan dari United Nations tahun 2018 dari Januari 

sampai Maret, pergerakan penduduk China tepatnya Wuhan ke berbagai negara di dunia 

sekitar lebih dari 55 juta jiwa. Selain itu, penyebaran luas ini juga terkait dengan 

kemampuan transmisi Coronavirus serta karakteristik virus.
2
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Transmisi virus yaitu melalui kontak, droplet, airborne, dan feses. Karakteristik 

Coronavirus dapat bertahan dalam keadaan kering selama sekitar 6 hari serta di droplet 

udara sekitar hitungan jam (tetapi masih terus dilakukan pengamatan). Pada kasus ini 

ditemukan kasus “super-spreader” yaitu virus bermutasi atau beradaptasi didalam tubuh 

manusia sehingga memiliki kekuatan transmisi yang sangat kuat dan sangat infeksius.
2
 

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah 

dua kasus.9 Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 

1.528 kasus dan 136 kasus kematian.10 Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia 

sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.5,11. Per 30 Maret 

2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika 

Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah 

melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus 

COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada 

tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki 

tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%.
1
 

Hingga 28 Maret 2020, jumlah kasus infeksi COVID-19 terkonfirmasi mencapai 

571.678 kasus. Awalnya kasus terbanyak terdapat di Cina, namun saat ini kasus 

terbanyak terdapat di Italia dengan 86.498 kasus, diikut oleh Amerika dengan 85.228 

kasus dan Cina 82.230 kasus. Virus ini telah menyebar hingga ke 199 negara. Kematian 

akibat virus ini telah mencapai 26.494 kasus. Tingkat kematian akibat penyakit ini 

mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun. 

Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, yang diduga tertular dari 

orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Kasus di Indonesia pun terus bertambah, 

hingga tanggal 29 Maret 2020 telah terdapat 1.115 kasus dengan kematian mencapai 

102 jiwa. Tingkat kematian Indonesia 9%, termasuk angka kematian tertinggi.
3
 

Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, Indonesia 

telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penangulangan Wabah 

Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 

tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 

å. Untuk itu dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID19, Menteri 

Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
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HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 

2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya 

Penanggulangannya.
29

  

Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 

2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang 

Meresahkan Dunia (KKMMD)/ Public Health Emergency of International Concern 

(PHEIC). Selain itu meluasnya penyebaran COVID-19 ke berbagai negara dengan 

risiko penyebaran ke Indonesia terkait dengan mobilitaspenduduk, memerlukan upaya 

penanggulangan terhadap penyakit tersebut. Peningkatan jumlah kasus berlangsung 

cukup cepat, dan menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat. Sampai dengan 

tanggal 9 Juli 2020, WHO melaporkan 11.84.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 

kematian di seluruh dunia (Case Fatality Rate/ CFR 4,6%). Indonesia melaporkan kasus 

pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di 

seluruh wilayah Indonesia. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan 

melaporkan 70.736 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 3.417 kasus meninggal (CFR 

4,8%).
29 

Dilihat dari situasi penyebaran COVID-19 yang sudah hampir menjangkau 

seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan/ atau jumlah kematian 

semakin meningkat dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, 

pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Pemerintah 

Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19). Keputusan Presiden tersebut menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit yang 

menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM 

COVID-19 di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Selain itu, atas pertimbangan penyebaran COVID-19 

berdampak pada meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya 

cakupan wilayah terdampak, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi 

yang luas di Indonesia, telah dikeluarkan juga Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 

2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
29
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Berdasarkan data yang sudah ada, penyakit komorbid hipertensi dan diabetes 

melitus, jenis kelamin laki-laki, dan perokok aktif merupakan faktor risiko dari infeksi 

SARS-CoV-2 Distribusi jenis kelamin yang lebih banyak pada laki-laki diduga terkait 

dengan prevalensi peningkatan ekspresi reseptor ACE2 perokok aktif yang lebih tinggi. 

Pada perokok, hipertensi, dan diabetes melitus, diduga ada 

Beberapa faktor risiko lain yang ditetapkan oleh Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) adalah kontak erat, termasuk tinggal satu rumah dengan pasien 

COVID-19 dan riwayat perjalanan ke area terjangkit. Berada dalam satu lingkungan 

namun tidak kontak dekat (dalam radius 2 meter) dianggap sebagai risiko rendah.53 

Tenaga medis merupakan salah satu populasi yang berisiko tinggi tertular. Di Italia, 

sekitar 9% kasus COVID-19 adalah tenaga medis.54 Di China, lebih dari 3.300 tenaga 

medis juga terinfeksi, dengan mortalitas sebesar 0,6%. 

Saat ini, tuntutan masyarakat terhadap kesehatan tidak terbatas hanya pada 

kebutuhan untuk hidup sehat. Tuntutan masyarakat terhadap kesehatan telah 

berkembang menuju pada kualitas pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan 

merupakan jaminan bagi masyarakat untuk memperoleh derajad kesehatan yang 

optimal. Suatu studi mengenai analisis kepuasan pelanggan di suatu rumah sakit di 

Jakarta menyatakan bahwa mutu pelayanan rumah sakit berbanding lurus dengan 

kepuasan pelanggan.
4
 

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan akses pelayanan yang 

berkualitas. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang/ 

organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga kelompok 

ataupun masyarakat Selain itu, pelayanan kesehatan juga merupakan hak setiap orang 

yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melakukan upaya peningkatan 

derajat kesehatan baik perorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara 

keseluruhan. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien harus dengan 

pelayanan yang bermutu, bukan semata-mata memberikan pelayanan saja.
7 

Mutu menurut terminologi Bahasa Indonesia berarti (ukuran) baik buruk suatu 

benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya); kualitas. 

Mutu juga didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk atau layanan memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Menurut Kros dan Brown, dalam banyak kasus, mutu dapat 
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didefinisikan sebagai identifikasi dan tingkat kepuasan atas kebutuhan dan 

persyaratannya. Untuk organisasi yang bergerak dalam bidang jasa, beberapa pakar 

mendefinisikan mutu sebagai perbedaan antara pelayanan yang diharapkan (harapan 

pelanggan) dan pelayanan yang diberikan (persepsi pelanggan). Mutu pelayanan dibagi 

menjadi dua, yaitu mutu teknis dan mutu fungsional. Mutu teknis adalah ketepatan 

teknis, kesesuaian prosedur, ketepatan diagnosis, kesesuaian kompetensi tenaga dengan 

spesifikasi medis dan sebagainya. Sedangkan mutu fungsional adalah cara pelayanan 

diberikan. Biasanya pasien memberi perhatian lebih pada mutu fungsional dibandingkan 

dengan mutu teknis.
4
 

Untuk melakukan pengukuran mutu suatu layanan, diperlukan alat dan standar. 

Banyak alat yang digunakan oleh pakar dalam mengukur mutu. Parasurama dalam 

mengukur perbedaan persepsi dan harapan pelanggan dengan SERVQUAL affects 

service quality. Dengan itu, pelanggan akan mempunyai persepsi mutu pelayanan yang 

tinggi karena harapan mereka lebih rendah dari performa pelayanan yang diberikan. 

Begitupun sebaliknya, jika harapan pelanggan lebih tinggi dari performa pelayanan 

yang diberikan maka akan menimbulkan persepsi mutu yang rendah. Kelompok yang 

kedua dipelopori oleh Cronin & Taylor yang mengukur performa layanan dengan 

SERVPERF metrik, yang hanya memperhatikan persepsi pelanggan sebagai dasar 

pengukuran mutu layanan.
4
 

Standar mutu yang digunakan rumah sakit bermacam-macam. Ada yang 

menggunakan ISO 9001 sebagai standar mutu. Khusus di bidang pelayanan kesehatan, 

lembaga International Society for Quality in Health Care (ISQua) juga membuat 

standar mutu layanan. Kementerian Kesehatan RI, sebagai regulator bidang kesehatan di 

Republik Indonesia (RI), juga telah menetapkan standar mutu pelayanan rumah sakit 

pada tahun 2008, yaitu Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
4
 

Kementerian Kesehatan mengenai kebijakan mutu dan akreditasi rumah sakit 

yaitu peningkatan akses sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing melalui 

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yaitu peningkatan kesehatan ibu anak, 

KB, dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan 

pengendalian penyakit, penguatan gerakan masyarakat hidup sehat, penguatan 

pelayanan kesehatan dan pengawasan obat dan makanan. Standar akreditasi rumah sakit 

disusun sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit 
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dan menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit 

yang mewajibkan rumah sakit untuk melaksanakan akreditasi dalam rangka peningkatan 

mutu pelayanan di rumah sakit minimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sekali. 

Standar akreditasi rumah sakit ini merupakan upaya Kementerian Kesehatan 

menyediakan suatu perangkat yang mendorong rumah sakit senantiasa meningkatkan 

mutu dan keamanan pelayanan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan pencapaian 

akreditasi rumah sakit di Indonesia sampai tahun 2017 sebanyak 44% dinyatakan lulus 

paripurna dari seluruh rumah sakit di Indonesia. Dengan demikian masih banyak rumah 

sakit yang harus meningkatkan pelayanan mutu dan keselamatan pasien agar dapat 

memenuhi standar akreditasi dengan kelulusan paripurna.
8
 

Keselamatan Pasien adalah paradigma yang menjadi sangat penting untuk 

dijadikan dasar dalam memberikan pelayanan.
5 

Keselamatan pasien merupakan prioritas 

utama untuk dilaksanakan terkait dengan isu mutu dan citra perumahsakitan. Gerakan 

(Patient Safety) keselamatan pasien telah menjadi spirit dalam pelayanan rumah sakit 

seluruh dunia tidak hanya rumah sakit di negara maju yang menerapkan keselamatan 

pasien untuk menjamin mutu pelayanan, tetapi juga rumah sakit di negara berkembang 

seperti di Indonesia.
9 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan 

Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. 

Peraturan ini menjadi tonggak utama operasionalisasi keselamatan pasien di rumah sakit 

seluruh Indonesia. Banyak rumah sakit di Indonesia yang telah berupaya membangun 

dan mengembangkan keselamatan pasien, namun upaya tersebut dilaksanakan 

berdasarkan pemahaman manajemen terhadap keselamatan pasien. Peraturan menteri ini 

memberikan panduan manajemen rumah sakit agar dapat menjalankan spirit 

keselamatan pasien secara utuh. Keselamatan pasien adalah suatu sistem yang membuat 

asuhan pasien lebih aman, meliputi assesment risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko 

pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak 

lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan 

mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu 

tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.
10

 

Peningkatan mutu dan keselamatan pasien (PMKP) merupakan tujuan utama 

dalam akreditasi rumah sakit saat ini. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 
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(PMKP) adalah keseluruhan upaya dan kegiatan yang komprehensif dan integratif yang 

menyangkut input, proses, dan output secara objektif, sisematik dan berlanjut memantau 

dan menilai mutu dan kewajaran pelayanan terhadap pasien, dan memecahkan masalah-

masalah yang terungkapkan sehingga pelayanan yang diberikan berdaya guna dan 

berhasil guna.
11 

 

Rumusan Masalah 

Mutu dan keselamatan pasien saat ini merupakan salah satu tuntutan utama 

pengguna jasa layanan rumah sakit. Bahkan menjadi salah satu elemen penilaian 

akreditasi rumah sakit.
5 

Disrupsi terhadap rutinitas pelayanan di masa pandemi COVID-

19 menyisakan pertanyaan mengenai keberlangsungan pengukuran dan kawalan mutu 

pelayanan kesehatan. Pengukuran mutu dan keselamatan pasien yang telah berjalan 

rutin dari waktu ke waktu ditantang dengan perubahan kondisi yang tiba-tiba di masa 

pandemi. Komite mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit dituntut untuk tanggap 

dan mampu beradaptasi dengan cepat pada masa turbulensi ini.
12 

  

Di masa pandemi COVID-19 ini, program peningkatan mutu dan keselamatan 

pasien bila tidak dilakukan dengan baik akan menimbulkan dampak yang negatif bagi 

keberlangsungan rumah sakit. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien ini 

menjadi prioritas dalam akreditasi RS Snars edisi 1.1. Oleh karena itu penulis perlu 

untuk meneliti masalah apakah terjadi dampak penurunan mutu dan keselamatan pasien 

di RS Mitra Husada Era Pandemi COVID-19? 
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Gambar 38. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Problem Tree Analysis (Analisis Pohon Masalah) adalah alat untuk 

memvisualisasikan suatu masalah atau persoalan. Miller menggunakan istilah issues 

trees. Lebih lanjut, Miller menyatakan issues trees merupakan pendekatan yang 

membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen-komponen penyebab utama 

dalam rangka menciptakan rencana kerja proyek. Silverman menggunakan istilah tree 

diagram dan menyatakan diagram sistematik atau diagram pohon dirancang untuk 

mengurutkan hubungan sebab-akibat.
12

 

Modul Pola Kerja Terpadu menggunakan istilah pohon masalah yang merupakan 

bagian dari analisis pohon. Analisis pohon adalah suatu langkah pemecahan masalah 

dengan mencari sebab dari suatu akibat. Semua masalah dalam suatu situasi tertentu dan 

memperagakan informasi ini sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Manfaat 

Analisis Pohon Masalah Sebagai suatu alat atau teknik dalam mengidentifikasi dan 

menganalisis masalah, analisis pohon masalah mempunyai banyak kegunaan. Alat 

analisis ini membantu untuk mengilustrasikan korelasi antara masalah, penyebab 

masalah, dan akibat dari masalah dalam suatu hirarki faktor-faktor yang berhubungan. 

Analisis ini digunakan untuk menghubungkan berbagai isu atau faktor yang 

berkontribusi pada masalah organisasi dan membantu untuk mengidentifikasi akar 

penyebab dari masalah organisasi tersebut. 
12

 

 Rumah sakit adalah salah satu yang sangat terkena dampak dengan adanya 

pandemi COVID-19 ini. Permasalahan dan potensi risiko dapat terjadi di dalam rumah 

sakit. Hal ini tentu saja dapat berdampak luas pada keberlangsungan pelayanan rumah 

sakit. Oleh karena itu penulis menggunakan problem tree untuk membuat analisis 

tentang masalah berkaitan dengan sebab dan akibat nya menggunakan teori Teori 

Donabedian. 

Teori Donabedian
 13

 

Penilaian kualitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu 

melalui pendekatan struktur atau input (struktur), proses dan hasil (output). Untuk 

menjamin kualitas pelayanan maka diperlukan adanya kebijakan. Kebijakan tersebut 

diantaranya peningkatan kemampuan dan mutu pelayanan kesehatan, penetapan dan 

penerapan standar, peningkatan mutu sumber daya manusia, penyelenggaraan quality 
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assurance, percepatan pelaksanaan akreditasi, peningkatan kerjasama serta koordinasi 

dan peningkatan peran serta masyarakat. 

Struktur meliputi sarana fisik perlengkapan dan peralatan, organisasi dan 

manajemen, keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya di fasilitas 

kesehatan. Hal ini berarti yang dimaksud dengan struktur adalah masukan (input). Jika 

struktur atau input di suatu organisasi pelayanan kesehatan baik kemungkinan besar 

kualitas pelayanan akan baik pula. Struktur digunakan sebagai pengukuran tidak 

langsung dari kualitas pelayanan. Hubungan antara struktur dan kualitas pelayanan 

adalah hal yang penting dalam merencanakan, mendesain, dan melaksanakan sistem 

yang dikehendaki untuk memberikan pelayanan kesehatan. Pengaturan karakteristik 

struktur yang digunakan mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi proses 

pelayanan sehingga akan membuat kualitasnya berkurang atau meningkat.
 13

 

Proses adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan interaksinya 

dengan pasien. Penilaian terhadap proses adalah evaluasi terhadap dokter dan profesi 

kesehatan dalam me- “manage” pasien. Kriteria umum yang digunakan adalah derajat 

pengelolaan pasien, konform dengan standar dan harapan setiap profesi. Asumsinya 

adalah bahwa semakin patuh semua tenaga kesehatan profesional kepada standar yang 

diakui oleh masing-masing profesi, akan semakin tinggi pula mutu pelayanan terhadap 

pasien. Baik tidaknya proses dapat diukur dari relevan tidaknya proses bagi pasien, 

fleksibilitas dan efektifitas, mutu proses itu sendiri dan kewajaran proses.
13

 

Hasil (luaran) yaitu hasil langsung dari proses, aktivitas, kegiatan atau pelayanan 

dari sebuah program. Hasil merupakan hasil akhir kegiatan dan tindakan tenaga 

kesehatan profesional terhadap pasien, dapat berarti adanya perubahan derajat kesehatan 

dan kepuasan. Hasil secara tidak langsung dapat digunakan sebagai pendekatan untuk 

menilai pelayanan kesehatan.
13

 

Berikut ini penjelasan masalah sebab akibat yang terdapat di dalam problem tree 

di atas yang dapat menyebabkan adanya penurunan mutu di Rumah Sakit selama era 

pandemi COVID-19. 
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a) Struktur : 

1) People 

- Pemerintah   

 Pemerintah banyak mengeluarkan peraturan terkait pandemi COVID-19, 

diantaranya adalah PSBB yang menyebabkan akses transportasi terbatas 

sehingga terjadi penurunan kunjungan orang sakit ke RS. Selain itu 

himbauan work from home dan telemedicine juga berkontribusi pada 

penurunan kunjungan pasien ke RS.
13, 14,15

 

- Masyarakat/ Pasien  

 Dengan meningkatnya angka terinfeksi COVID -19 setiap harinya membuat 

ketakutan di tengah masyarakat. Ketakutan terbesar masyarakat adalah 

untuk berkunjung di Rumah Sakit, yang di anggap sebaga tempat 

berkumpulnya COVID-19. Hal ini menyebabkan pasien menahan sakit nya, 

bila belum berat maka belum di bawa ke RS. Hal ini menyebabkan angka 

kunjungan di RS menjadi sangat drastis menurun dan meningkatkan angka 

kasus sulit di RS. 

 Pandemi COVID-19 ini juga sangat berefek pada keuangan masyarakat, 

salah satunya adalah tidak mampunya masyarakat peserta Jaminan 

Kesehatan Nasional dalam membayar secara rutin premi JKN nya, hal ini 

berimbas pada keuangan BPJS Kesehatan sebagai pengelola dana JKN. 

Apabila Dana JKN defisit maka BPJS Kesehatan sudah pasti akan 

melakukan efisiensi dalam melakukan pembayaran klaim ke RS. Efisiensi 

ini bisa di perlihatkan dalam verifikasi berkas yang makin sulit dan kasus 

pending meningkat. Hal ini menyebabkan piutang RS meningkat sehigga 

terganggunya cash flow RS 

- Tenaga Kesehatan 

Dengan meningkatnya kematian nakes yang terpapar oleh COVID-19, 

kecemasan timbul semakin tinggi pada nakes. Misalnya dokter akan membatasi 

jam praktek/ jumlah pasien, dokter > 65 tahun bahkan tidak berani untuk 

membuka paktik dan ada juga dokter yang menunda operasi elektif. Hal ini 

berdampak pada penurunan kunjungan pasien di RS baik pada Rawat inap 

maupun rawat jalan.  
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2) Finansial: Terganggunya cash flow RS 

- Income RS menurun seiring berkurangnya kunjungan pasien pada layanan rawat 

jalan maupun rawat inap.  

- Unit Cost tinggi namun klaim tetap. Hal ini disebabkan meningkatnya lama 

rawat pada kasus sulit, meningkatnya pemakaian ICU, kasus operasi sulit 

meningkat. 

- Piutang RS yang meningkat juga menjadi salah satu penyebab terganggunya 

cash flow RS. 

- Peningkatan Belanja RS dalam mempersiapkan menjadi RS rujukan COVID-19 

3) Manajemen RS 

- Meningkatnya COVID-19 di Indonesia mengharuskan RS swasta untuk juga 

membantu dalam memberikan layanan pada pasien COVID-19. Hal ini 

menyebabkan peningkatan pengeluaran RS dalam menyediakan sarana dan 

prasarana baru, layanan baru, obat-obatan baru dan belanja alat kesehatan yang 

digunakan untuk perawatan COVID-19.  

- Kebijakan dalam menyikapi terganggunya cash flow RS yaitu dengan adanya 

efisiensi di semua lini. Seperti efisiensi obat, alkes, gaji, tenaga non esensial, 

upaya efisiensi operasional. 

- Penurunan Daya beli RS juga terjadi sehingga supply chain alkes menjadi 

berkurang, hal ini menyebabkan potensi risiko nakes terpapar. Dan under 

treatment sehingga dapat menyebabkan terjadinya insiden keselamatan pasien 

RS.
20,21

  

- Beberapa hal yang terjadi diatas menyebabkan terjadinya penurunan mutu dan 

keselamatan RS. 

b) Proses: Penurunan mutu dan keselamatan pasien RS 

Penurunan Mutu dan keselamatan pasien RS menjadi masalah utama dari efek 

pandemi COVID-19. Penurunan Mutu dan keselamatan RS harus dijadikan 

prioritas untuk di lakukan pencegahan dan perbaikan 

 

 

 

 
 



  650 
 

 

c) Outcome: 

- Pasien/ masyarakat 

Dampak yang dapat terjadi akibat menurunnya mutu dan keselamatan RS yakni 

kualitas pelayanan dan pelanggan yang menurun serta kepercayaan masyarakat 

juga mengalami penurunan.
27

  

- Rumah sakit
 

Dampak yang terjadi bagi RS adalah berkurangnya angka kunjungan sehingga 

RS menjadi sepi, efek terburuk yang dapat terjadi yaitu RS dapat mengalami 

collapse.
28 

- Pemerintah/ Negara
 

Dampaknya kualitas pelayanan RS yang menurun, menyebabkan kualitas 

pelayanan kesehatan di masyarakat juga akan menurun, disertai risiko adanya 

klaster baru RS, yang akibatnya pandemi COVID-19 semakin tidak terkendali.
28 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Stakeholder dibagi  menjadi 3 kelompok dalam  penelitian, antara lain: 
30

 

 Stakeholder primer 

Stakeholder   primer  merupakan stakeholder yang terkena dampak secara 

langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana 

serta mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. 

Stakeholder yang  memiliki  pengaruh dan kepentingan  dikatakan 

sebagai  stakeholder primer   dan   harus   dilibatkan  penuh dalam tahapan-

tahapan kegiatan. 

 Stakeholder kunci 

Stakeholder kunci adalah mereka yang memiliki kewenangan legal dalam 

hal pengambilan keputusan. Di dalam penelitian ini, stakeholder kunci 

adalah stakeholder yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

pengembangan pariwisata Kabupaten Rembang. 

 Stakeholder sekunder atau pendukung 

Stakeholder  pendukung  merupakan  Stakeholder yang tidak  memiliki 

kepentingan  langsung    terhadap    suatu    rencana    tetapi  memiliki   kepe

dulian   yang besar   terhadap  proses  pengembangan. Stakeholder 
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pendukung menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan 

dan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Stakeholder pendukung 

meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti. 

 

Peran Stakeholder 

Stakeholder dalam  program  pembangunan  diklasifikasikan  berdasarkan  peranannya, 

antara lain: 

1. Policy creator yaitu stakeholder yang berperan sebagai pengambil keputusan dan 

penentu suatu kebijakan. 

2. Koordinator yaitu Stakeholder yang berperan mengkoordinasikan Stakeholder 

lain   yang terlibat. 

3. Fasilitator yaitu stakeholder sebagai fasilitator yang berperan 

memfasilitasi   dan  mencukupi  apa  yang  dibutuhkan  kelompok 

4. Implementer yaitu stakeholder pelaksana kebijakan yang di dalamnya termasuk 

kelompok sasaran. 

5. Akselerator yaitu stakeholder yang berperan mempercepat dan memberikan 

kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai atau bahkan lebih cepat waktu. 

 

Tujuan analisis Stakeholder 

1. Untuk mengidentifikasi minat, kepentingan, dan pengaruh para Stakeholder terhadap 

kegiatan program/ proyek yang sedang berjalan. 

2. Untuk mengidentifikasi kelembagaan-kelembagaan lokal berikut proses-proses untuk 

pengembangan kapasitasnya 

3. Untuk membangun pondasi dan strategi partisipasi masyarakat. 

Analisis stakeholder ini merupakan instrumen yang sangat penting untuk 

memahami konteks sosial dan kelembagaan dari satu kegiatan program/ proyek.  Hal-

hal yang diungkap dari tools ini bisa memberikan informasi sangat penting seawal 

mungkin tentang : 

1. Siapa saja yang akan dipengaruhi oleh program/ proyek baik positif ataupun negatif; 

2. Siapa saja yang mungkin memberikan pengaruh terhadap program/ proyek baik 

positif ataupun negatif 
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3. Individu, kelompok, dan lembaga apa saja yang perlu dilibatkan dalam program/ 

proyek serta bagaimana caranya; dan siapa saja yang perlu dibangun kapasitasnya 

agar turut berpartisipasi aktif di dalamnya. 

Di dalam penulisan ini, maka potensi solusi yang direncanakan harus ada 

beberapa alternatif (plan A-Z) terhadap akar permasalahan yang ada, dengan 

mengaitkan target Stakeholder yang diharapkan baik itu dari pemerintah, masyarakat, 

tenaga kesehatan dan manajemen RS. Metode kolaborasi pentahelix sebagai suatu solusi 

dalam rangka percepatan pengendalian pandemi COVID-19, dilakukan dengan 

kerjasama berbasis komunitas, yakni Pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan 

media. 

 

Pemerintah  

Sejak kasus pertama diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, penyebaran 

penularan COVID-19 terjadi dengan cepat di Indonesia. Hal ini memerlukan strategi 

penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi baik di tingkat nasional maupun 

provinsi, dengan tujuan:  

1. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/ penularan, dan menunda 

penyebaran penularan.  

2.   Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis.  

3. Meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, 

pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya.
29 

Strategi yang komprehensif perlu disusun dalam dokumen Rencana Operasi 

(Renops) Penanggulangan COVID-19 yang melibatkan lintas sektor. Renops mencakup 

(1) Koordinasi, perencanaan dan monitoring; (2) komunikasi risiko dan pemberdayaan 

Masyarakat (3) Surveilans, Tim Gerak Cepat (TGC), Analisis Risiko, Penyelidikan 

Epidemiologi; (4) Pintu Masuk negara/ Wilayah, Perjalanan Internasional dan 

transportasi (5) Laboratorium; (6) Pengendalian Infeksi; (7) Manajemen Kasus; (8) 

Dukungan Operasional dan Logistik; (9) Keberlangsungan pelayanan dan sistem 

esensial dan memperhatikan kondisi transmisi di komunitas atau kondisi kapasitas 

terbatas dan kondisi yang memerlukan bantuan kemanusiaan
29 
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Masyarakat 

 COVID-19 merupakan penyakit yang tingkat penularannya cukup tinggi, sehingga 

perlu dilakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara 

komprehensif. Perlindungan kesehatan masyarakat bertujuan mencegah terjadinya 

penularan dalam skala luas yang dapat menimbulkan beban besar terhadap fasyankes. 

Tingkat penularan COVID-19 di masyarakat dipengaruhi oleh adanya pergerakan orang, 

interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang, untuk itu perlindungan 

kesehatan masyarakat harus dilakukan oleh semua unsur yang ada di masyarakat baik 

pemerintah, dunia usaha, aparat penegak hukum serta komponen masyarakat lainnya.
29

  

Adapun perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan melalui : 

a.   Upaya pencegahan (prevent)  

1) Kegiatan promosi kesehatan (promote) dilakukan melalui sosialisasi, 

edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan 

pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari 

pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream. 

2) Kegiatan perlindungan (protect) antara lain dilakukan melalui penyediaan 

sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar 

atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan 

masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, desinfeksi 

terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta 

penegakkan kedisplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam 

penularan dan tertularnya COVID-19 seperti berkerumun, tidak 

menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain 

sebagainya.  

b.  Upaya penemuan kasus (detect)  

1) Deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dapat dilakukan 

semua unsur dan kelompok masyarakat melalui koordinasi dengan Dinas 

Kesehatan setempat atau fasyankes.  

2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, 

nyeri tenggorokan, dan/ atau sesak nafas) terhadap semua orang yang berada 

di lokasi kegiatan tertentu seperti tempat kerja, tempat dan fasilitas umum 

atau kegiatan lainnya. 
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 c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (respond) 

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, 

antara lain berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau fasyankes 

untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan laboratorium serta 

penanganan lain sesuai kebutuhan. Penanganan kesehatan masyarakat terkait 

respond adanya kasus COVID-19 meliputi: 

 1) Pembatasan Fisik dan Pembatasan Sosial Pembatasan fisik harus diterapkan 

oleh setiap individu. Pembatasan fisik merupakan kegiatan jaga jarak fisik 

(physical distancing) antar individu yang dilakukan dengan cara: 

a. Dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang mengatur jaga jarak 

minimal 1 meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan dan berciuman. 

b. Hindari penggunaan transportasi publik (seperti kereta, bus, dan angkot) 

yang tidak perlu, sebisa mungkin hindari jam sibuk ketika berpergian.  

c. Bekerja dari rumah (Work from Home), jika memungkinkan dan kantor 

memberlakukan ini.  

d. Dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum  

e. Hindari bepergian ke luar kota/ luar negeri termasuk ke tempat-tempat 

wisata. 

f. Hindari berkumpul teman dan keluarga, termasuk berkunjung/ 

bersilaturahmi/ mengunjungi orang sakit/ melahirkan tatap muka dan 

menunda kegiatan bersama. Hubungi mereka dengan telepon, internet, dan 

media sosial. 

g. Gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter atau 

fasilitas lainnya. 

h. Jika anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua/ lanjut usia. Jika anda 

tinggal satu rumah dengan mereka, maka hindari interaksi langsung dengan 

mereka dan pakai masker kain meski di dalam rumah. 

i. Untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain bersama untuk sementara 

waktu, dapat melaksanakan ibadah di rumah 

j. Jika terpaksa keluar harus menggunakan masker kain 

k. Membersihkan/ desinfeksi rumah, tempat usaha, tempat kerja, tempat 

ibadah, kendaraan dan tempat tempat umum secara berkala 



  655 
 

 

l. Dalam adaptasi kebiasaan baru, maka membatasi jumlah pengunjung dan 

waktu kunjungan, cek suhu pengunjung, menyediakan tempat cuci tangan 

pakai sabun dan air mengalir, pengecekan masker dan desinfeksi secara 

berkala untuk mall dan tempat tempat umum lainnya 

m. Memakai pelindung wajah dan masker kepada para petugas/ pedagang yang 

berinteraksi dengan banyak orang Semua orang harus mengikuti ketentuan 

ini. Kami menghimbau untuk mengikuti petunjuk ini dengan ketat dan 

membatasi tatap muka dengan teman dan keluarga, khususnya jika:  

o Berusia 60 tahun keatas 

o Memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes 

melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik 

(PPOK) dan lain- lain  

o Ibu hamil  

Pada suatu wilayah yang telah terjadi penularan COVID-19 di komunitas, perlu 

dilakukan tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran COVIDI9 dengan tetap memperhatikan pembatasan fisik. 

PSBB diberlakukan berdasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, 

efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, 

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. PSBB paling sedikit meliputi: meliburkan 

sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan/ atau pembatasan 

kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selain itu, pembatasan sosial juga dilakukan 

dengan meminta masyarakat untuk mengurangi interaksi sosialnya dengan tetap tinggal 

di dalam rumah maupun pembatasan penggunaan transportasi publik.
29

 

Potensi solusi yang penulis rencanakan melibatkan berbagai stakeholder yang 

terkait sehingga Mutu dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Mitra Husada dapat 

terjaga dengan baik 

 

Tabel 37. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Stakeholder Akar Masalah Rancangan Solusi 

 1. Pemerintah Kurang tegas 

terhadap 

peraturan 

Membuat Peraturan yang 

jelas, mengikat, tidak 

mudah berubah-ubah. 
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pelaksanaan 

protokol 

kesehatan 

 2. Kementerian 

Kesehatan-

Puskesmas 

Kurang sosialisasi 

ke masyarakat 

Memastikan program 

Promosi kesehatan 

masyarakat berjalan benar 

sampai di tingkat keluarga 

 3. Kepolisian dan 

TNI-AD 

Belum ada 

peraturan sanksi 

yang jelas 

Menindak tegas masyarakat 

yang tidak patuh protocol 

kesehatan 

 4. Kementerian 

Pendidikan 

Sosialisasi kurang Membuat promosi 

kesehatan masuk dalam 

pembelajaran siswa 

 5. Kementerian 

Ekonomi  

Belum dapat 

menjaga stabilitas 

ekonomi 

Membuat harga beli dan 

jual masyarakat tetap stabil 

 6. Kementerian 

lainnya 

Belum ada 

kolaborasi dengan 

Kementerian lain 

dalam 

menghadapi 

pandemi 

Memastikan promosi 

kesehatan pencegahan 

penularan COVID juga 

berjalan dalam program 

masing-masing 

 7. Pihak swasta Pihak swasta 

belum dilibatkan 

penuh 

Ikut mendukung dan 

menjalankan program 

promosi kesehatan 

masyarakat pada komunitas 

yang dibawahi 

 8. Mahasiswa Mahasiswa libur 

tidak di gunakan 

untuk sosialisasi 

ke masyarakat 

Berperan serta aktif dalam 

edukasi Promosi kesehatan 

masyarakat di lingkungan 
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sekitar, di media informasi, 

media sosial terkini. 

 9 Masyarakat Belum dapat 

merubah budaya 

ke arah 

kenormalan baru 

Terbuka untuk budaya baru 

di musim pandemi ini, 

mematuhi aturan yang di 

tetapkan pemerintah, peduli 

terhadap edukasi dan 

promosi kesehatan yang 

dilakukan oleh semua 

stakeholder terkait, pintar 

dalam menyerap informasi 

yang bermutu dan 

terpercaya. Peduli bahwa 

peran serta seluruh 

masyarakat di negeri ini lah 

yang akan membuat 

pandemi berakhir. 

 10 Pimpinan RS Monitoring dan 

evaluasi kondisi 

RS baik keuangan 

maupun mutu RS 

Membuat Perencanaan dan 

strategi baru untuk 

mengahadapi pelayanan di 

masa pandemi COVID-19 

 11 Manajemen RS 

(Kabid, Ka 

instalasi/ Ka 

ruangan) 

RS belum efisien Mengevaluasi penggunaan 

sarana dan prasarana yang 

bisa digunakan lebih efisien 

termasuk obat dan bahan 

habis pakai. 

 12 Pemasaran Kunjungan pasien  

masih rendah 

Melakukan promosi yang 

bersifat edukatif untuk 

meningkatkan jumlah 

kunjungan pasien, 
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memperkenalkan layanan-

layanan baru di era COVID-

19. 

 13 Komite PMKP, 

PPI, 

Keperawatan 

Analisis Mutu 

dan Keselamatan 

Pasien tidak 

dilakukan saat 

pandemi 

Memastikan mutu dan 

keselamatan pasien tetap 

terjaga baik sehingga dapat 

memberikan kepuasan dan 

kpercayaan pasien terhadap 

layanan RS 

 14 Keuangan Cash flow RS 

mulai menurun 

Memastikan cash flow 

berjalan lancar, klaim BPJS 

kesehatan dan asuransi lain 

berjalan tepat waktu dengan 

besaran sesuai. Efisiensi 

dalam pembelanjaan, 

mencari harga yang 

bersaing dengan mutu yang 

terbaik. 

 15 SDM Efisiensi di 

bidang SDM 

Penyesuain gaji dengan 

beban kerja 

 16 K3 RS Nakes terpapar 

COVID-19 

Analisis tentang worker 

safety 

 

Kesimpulan 

Infeksi COVID-19 yang disebabkan virus corona baru merupakan suatu pandemic 

baru dengan penyebaran antar manusia yang sangat cepat. Derajat penyakit dapat 

bervariasi dari infeksi saluran napas atas hingga ARDS. Diagnosis ditegakkan dengan 

RT-PCR, hingga saat ini belum ada terapi antivirus khusus dan belum ditemukan vaksin 

untuk COVID-19. Diperlukan pengembangan mengenai berbagai hal termasuk 

pencegahan di seluruh dunia. 
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Dalam hal pencegahan, belum ada vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19. 

Vaksin yang tersedia saat ini hanya untuk mencegah pneumonia yang disebabkan oleh 

bakteri, terutama Pneumococcus dan Haemophilus influenza. Di samping itu, 

tatalaksana spesifik untuk COVID-19 juga belum diketahui. Terapi saat ini masih 

bersifat suportif dan mencegah komplikasi. 

Dalam era pandemi ini Rumah Sakit harus mampu mencari solusi agar dapat 

bertahan dalam menghadapi pandemi sehingga mutu dan keselamatan pasien RS dapat 

terjaga dengan baik sehingga tata kelola RS yang baik dapat lebih di tingkatkan  

 

Rencana Tindak Lanjut 

 

Berikut ini penulis berencana melakukan rencana tindak lanjut sebagai berikut: 

1. Berkoordinasi dengan Direktur, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang 

pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik, Kepala Bidang Keperawatan, 

Kepala Komite, dan seluruh kepala instalasi RS untuk merumuskan solusi dan 

merencanakan langkah terkait permasalahan 

2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Khususnya Dinas Kesehatan dan BPJS 

Kesehatan untuk duduk Bersama dalam menanggulangi pandemi 

3. Sosialisasi tentang pentingnya Mutu dan Keselamatan pasien kepada seluruh staf 

di RS 

4. Menumbuhkan budaya keselamatan Pasien pada semua staf di RS, tidak terkecuali 

pada pasien dan keluarga.   
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PENGARUH ADAPTASI KEBIASAAN BARU ERA COVID-19 PADA 

PELAYANAN KESEHATAN PASIEN DENGAN PENYAKIT KRONIS 

TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI RUMAH SAKIT  

Oleh: 

dr. Intan Dwi Susanti 

 

Latar Belakang  

Sejak Desember 2019, beberapa rumah sakit di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, 

berturut-turut menemukan banyak kasus pneumonia yang tidak dapat dijelaskan 

penyebabnya dengan penderita yang memiliki riwayat terpapar pasar makanan laut 

China Selatan. Kemudian kini telah dikonfirmasi sebagai infeksi saluran pernapasan 

akut jenis baru yang disebabkan oleh infeksi virus corona. Virus corona yang diisolasi 

dari saluran pernapasan bawah pasien pneumonia yang tidak dapat dijelaskan di Wuhan 

merupakan virus corona jenis baru yang tergolong dalam genus β dan dinamakan 

sebagai Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pada 2 Maret 2020, COVID-19 telah 

mengonfirmasi 80.175 kasus di China daratan dengan total 2.915 kematian secara 

nasional, dan tingkat kematian kasar 3,63%. Dari data yang ada, angka kematian 

pneumonia akibat virus corona jenis baru lebih rendah dibandingkan SARS-CoV (9,6%) 

dan pneumonia yang disebabkan oleh MERS-CoV (34%).
1
  

Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARS-CoV-2) merupakan 

virus baru yang menyebabkan infeksi COVID-19 dan menyebabkan pandemi 

mematikan. Secara umum, setiap populasi rentan terinfeksi virus corona baru ini, tetapi 

bagi golongan lanjut usia dengan penyakit yang mendasari (komorbid) lebih rentan. 

Penyakit komorbid diantaranya diabetes (7,3%), hipertensi (6%), penyakit 

kardiovaskular (10,5%), penyakit pernapasan kronik (6,3%), dan keganasan (5,6%).
1, 2, 3

  

Golongan lanjut usia lebih rentan untuk menderita sakit yang parah dan sangat 

mungkin untuk mendapatkan perawatan di unit perawatan intensif (ICU) sehingga 

membuat angka kematian pasien lanjut usia menjadi lebih tinggi. Sebuah studi terhadap 

1.099 pasien yang telah terkonfirmasi terinfeksi virus corona jenis baru yang 

menyebabkan pneumonia menemukan bahwa 15,1% dari populasi merupakan golongan 

lanjut usia berusia 60 tahun ke atas dan 27,0% dari mereka yang berusia 60 tahun ke 

atas menderita sakit yang parah. Studi besar lainnya menganalisis 4.021 kasus yang 

CHAPTER 5 
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terkonfirmasi dan hasilnya menunjukkan bahwa 1.052 (26,2%) telah berusia 60 tahun 

atau lebih. Dalam hal mortalitas, angka kematian pasien usia 60 tahun ke atas (5,3%) 

secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan pasien di bawah usia 60 tahun 

(1,4%).
1
  

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ditularkan melalui droplet (tetesan) 

saat orang yang terinfeksi batuk atau mengeluarkan napas. Kemudian, droplet yang 

dilepaskan akan jatuh ke benda dan permukaan di dekatnya, sehingga mencemari orang 

lain. Orang terdekat dapat terinfeksi dengan menyentuh objek pembawa infeksi 

tersebut, selanjutnya menyentuh mulut dan hidungnya. Virus itu sendiri juga berpotensi 

masuk melalui mata manusia yang tidak terlindungi.  

Gejala umum COVID-19 adalah demam ringan, batuk kering, sesak napas, dan 

nyeri otot. Namun, gejala yang parah seperti demam tinggi, pneumonia dan gagal ginjal 

akut dapat diamati pada orang tua dan orang dengan penyakit penyerta. Lebih lanjut, 

virus ini dapat menyebabkan komplikasi parah pada kelompok risiko tinggi seperti 

anak-anak, lansia (lanjut usia), penderita dengan penyakit penyerta, orang dengan daya 

tahan tubuh lemah, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karena itu, masyarakat 

yang rentan harus dilindungi dengan segala cara karena penyakit tersebut dapat 

mematikan bagi mereka. Selain itu, sebagian besar pasien COVID-19 juga tidak 

menunjukkan gejala. Penderita COVID-19 tanpa gejala dikenal sebagai silent spreader 

dan dapat menyebarkan penyakit tanpa disadari melalui kontak fisik dan percakapan 

jarak dekat.
4
  

Ada tiga cara untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Salah satunya adalah 

pembatasan gerakan di bidang sosial dan ekonomi. Kedua, dikembangkannya vaksin 

yang efisien yang meungkin memakan waktu setidaknya 12-18 bulan untuk uji klinis 

dan produksi massal. Cara ketiga adalah menghentikan wabah COVID-19 secara alami 

dengan herd immunity.
4
  

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah merekomendasikan enam kriteria bagi 

negara-negara yang mempertimbangkan untuk mencabut pembatasan pergerakan. 

Kriteria pertama adalah penularan COVID-19 di suatu negara telah dikendalikan. 

Kriteria kedua adalah fasilitas perawatan kesehatan termasuk rumah sakit dan klinik 

dapat menemukan (find), menguji (test), mengisolasi (isolate), merawat (treat), dan 

melacak (trace) setiap kontak dekat/erat. Kriteria ketiga adalah risiko penularan pada 
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kelompok risiko tinggi telah diminimalkan seperti di fasilitas pelayanan kesehatan dan 

panti jompo. Kriteria keempat adalah tindakan pencegahan yang dilakukan di tempat-

tempat penting seperti taman kanak-kanak, sekolah, toko, dan tempat kerja. Kriteria 

kelima adalah risiko penularan COVID-19 yang diimpor dari para pemudik, wisatawan, 

dan pelajar asing dapat dikelola dengan baik. Kriteria terakhir adalah komunitas telah 

dipersiapkan untuk “new normal” atau biasa sering disebut dengan “adaptasi kebiasaan 

baru”.
4
  

WHO merekomendasikan social distancing (pembatasan sosial) dan personal 

hygiene (kebersihan personal) untuk diterapkan oleh masyarakat. Social distancing atau 

physical distancing adalah jarak aman antar individu untuk mencegah penularan droplet 

pernapasan saat bekerja dan berinteraksi sosial. Sedangkan personal hygiene adalah 

praktik mencuci tangan yang baik dan benar. Selain itu, masker juga disarankan untuk 

digunakan jika sedang berada diluar rumah dan kontak dengan orang lain.
4
  

Keadaan pandemi COVID-19 ini memberikan tantangan besar bagi pemerintah 

yang harus mengembangkan standar operating procedur (SOP) untuk setiap sektor 

penunjang negara berdasarkan rekomendasi WHO. Prosedur yang diperkenalkan oleh 

pemerintah harus ditegakkan oleh otoritas lokal untuk memastikan keselamatan dan 

kesehatan masyarakat. Pihak berwenang juga dapat menyiapkan daftar “dos and don’ts” 

atau hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk membantu masyarakat agar tidak 

tertular virus corona.
4
  

Selain itu, masyarakat harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan 

keluarganya. Pemerintah telah menyiapkan protokol-protokol yang harus dijalankan 

oleh masyarakat. Diantaranya, seseorang harus pergi keluar atau bepergian hanya jika 

diperlukan seperti untuk mendapatkan perawatan medis, bahan makanan, makanan, 

kebutuhan, pekerjaan penting, serta situasi darurat dan harus segera pulang. Sangat 

disarankan agar hanya satu orang yang diizinkan keluar pada satu waktu. Orang tersebut 

harus mendisinfeksi sepatunya atau meninggalkannya di luar sebelum memasuki 

rumahnya, karena virus corona dapat muncul di permukaan lantai. Kemudian, seseorang 

harus langsung ke kamar mandi untuk mandi dengan air dan sabun, sebelum menyentuh 

anggota keluarganya. Pakaian harus diganti dan dicuci setelah pulang ke rumah.
4
  

Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih terjadi sangat melemahkan sistem 

pelayanan kesehatan di seluruh dunia. Krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya ini 
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berdampak pada sistem pelayanan kesehatan dan memberikan tekanan besar pada 

penyedia layanan kesehatan untuk membentuk kembali infrastruktur dan kebijakan 

rumah sakit untuk mencegah penyebaran infeksi yang mematikan dan memastikan 

kelancaran fungsi pelayanan kesehatan. Sementara tujuan utama dari kebijakan yang 

direvisi adalah untuk melindungi pasien serta tenaga kesehatan dari infeksi yang dapat 

dicegah.
5
  

New normal atau adaptasi kebiasaan baru telah diciptakan sebagai istilah untuk 

menunjukkan perubahan besar dalam paradigma yang dipaksakan akibat timbulnya 

Corona Virus Disease (COVID-19) di seluruh dunia. Dalam pelayanan kesehatan, 

adaptasi kebiasaan baru telah mendorong inovasi dan memungkinkan pengujian model 

pelayanan kesehatan secara nyata dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Dalam momen penting bagi sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia ini, perubahan 

nyata dimungkinkan untuk menciptakan keadaan normal baru yang lebih baik di luar 

pandemi jika diambil langkah-langkah yang hati-hati untuk mempromosikan advokasi 

dan memastikan keberlanjutannya.
6
  

Menurut WHO (World Health Organization), rumah sakit adalah bagian integral 

dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan 

paripurna (komprehensif), penyembuhan (kuratif), dan pencegahan penyakit (preventif) 

kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan 

dan pusat penelitian medik. Menurut Undang-Undang, Rumah sakit merupakan sarana 

pelayanan kesehatan yang bertujuan menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

perorangan secara paripurna, lebih difokuskan pada upaya promosi kesehatan dan 

pencegahan (preventif) dengan tidak mengabaikan upaya kuratif-rehabilitatif yang 

menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Selain itu, pelayanan 

kesehatan di rumah sakit bukan hanya kepada individu (pasien), tetapi juga keluarga 

dan masyarakat, sehingga pelayanan kesehatan yang dilakukan merupakan pelayanan 

kesehatan yang paripurna (komprehensif dan holistik).
7
  

Rumah sakit merupakan sarana untuk menghasilkan derajat kesehatan bagi warga 

masyarakat. Kegiatan di rumah sakit menyelenggarakan pelayanan melalui tindakan 

kesehatan secara merata dengan mengutamakan penyembuhan berbagai jenis penyakit 

dan pemulihan kesehatan yang diderita pasien dan dilaksanakan secara serasi dan 

terpadu. Setiap rumah sakit melakukan strategi pelayanan keperawatan profesional yang 
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berorientasi pada kepuasan pasien agar rumah sakit tetap berkembang. Kepuasan pasien 

akan terpenuhi apabila proses penyampaian jasa pelayanan kesehatan di rumah sakit 

kepada konsumen sesuai dengan apa yang dipersepsikan pasien.
8
  

Kepuasan adalah unit kesamaan antara keyakinan pasien tentang pelayanan ideal 

dan pengamatan pasien tentang pelayanan nyata yang diterimanya. Kepuasan pasien 

adalah sejauh mana pasien puas dengan pelayanan kesehatan yang diberikan, baik di 

dalam maupun di luar fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini memberikan provider atau 

penyedia layanan kesehatan insight tentang berbagai fitur pelayanan kesehatan, 

termasuk keefektifan pelayanan mereka dan tingkat pemahaman mereka. Memahami 

pasien, pengasuh, dan keluarga dari sudut pandang mereka merupakan kesempatan 

untuk mencerminkan perilaku provider (kesopanan dan rasa hormat), peningkatan 

layanan kesehatan, dan patient outcomes.
9
  

 

Rumusan Masalah  

Dengan diterapkannya new normal atau adaptasi kebiasaan baru sebagai hasil dari 

kebijakan pemerintah pusat akibat timbulnya pandemi COVID-19, berdasarkan 

rekomendasi WHO, maka dikeluarkanlah protokol-protokol di setiap bidang, termasuk 

bidang kesehatan. Protokol tersebut dikeluarkan sebagai langkah untuk membatasi 

penyebaran COVID-19 yang semakin meluas tidak hanya di Indonesia, namun hingga 

ke seluruh dunia. Protokol tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat untuk 

menjaga kelompok yang sangat rentan terinfeksi seperti pada pasien dengan penyakit 

kronis (komorbid) agar tidak menimbulkan sakit yang parah hingga menyebabkan 

kematian.  

Sistem kesehatan juga sangat terpengaruh akibat COVID-19, oleh karena banyak 

pihak beranggapan seakan-akan sistem kesehatan yang berlaku saat ini tidak 

dipersiapkan untuk hal-hal yang tidak terduga. Seluruh dunia bahkan tidak siap dengan 

datangnya pandemi COVID-19.  

Rumah sakit merupakan elemen terpenting dari sistem perawatan kesehatan. Sistem 

ini juga mempengaruhi bagaimana rumah sakit menjalankan sistem pelayanan 

kesehatannya bagi pasien yang membutuhkan perawatan kesehatan. Namun, semenjak 

terjadi pandemi COVID-19, rumah sakit harus bekerja dengan cerdas dan berhati-hati 

dengan mengubah, memodifikasi, dan membuat kebijakan baru dengan tetap dipandu 
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oleh kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Rumah sakit juga harus menjalankan 

protokol kesehatan dalam melayani pasien sebagai bentuk pencegahan penularan 

COVID-19 bagi pasien dan tenaga kesehatan yang bekerja melayani pasien. Beberapa 

protokol kesehatan yang dilakukan adalah menerapkan 3M (memakai masker, menjaga 

jarak, dan mencuci tangan), melakukan pemeriksaan suhu sebelum masuk ke fasilitas 

perawatan kesehatan, jika suhu ≥37,5°C tidak diperbolehkan masuk dan dianjurkan 

untuk mendapatkan pengobatan medis, serta penyesuaian level APD dan zonasi di 

rumah sakit.  

Inovasi juga sangat dibutuhkan bagi rumah sakit agar tetap dapat melayani pasien 

dengan baik selama pandemi COVID-19 dan mungkin dapat terus digunakan di masa 

depan. Di negara dengan sumber daya yang memadai, model alternatif perawatan pasien 

selama pandemi ini disebut telemedicine. Metode telemedicine ini penting sebagai 

pendukung untuk memberikan pengendalian infeksi dan kepatuhan terhadap penerapan 

protokol kesehatan. Telemedicine juga dapat meningkatkan cakupan perawatan 

kesehatan melalui email, telepon, dan panggilan video untuk meminimalkan perjalanan 

pasien ke fasilitas perawatan kesehatan, menghemat waktu, dan hemat biaya dengan 

peningkatan kepuasan pasien. Telemedicine ini cukup inovatif dan intuitif, dimana 

keberhasilannya tergantung pada kematangan dokter yang melakukan konsultasi karena 

dokter tidak melihat pasiennya secara langsung.  

Dikarenakan COVID-19 terus menyebar dan mengakibatkan penumpukan pasien 

yang terinfeksi khususnya pasien dengan penyakit kronis, para profesional kesehatan 

dan komite pencegahan dan pengendalian COVID-19 menjadi sibuk dan membuat 

pelayanan regular kurang mendapatkan perhatian. Keadaan ini sangat mempengaruhi 

kualitas pelayanan kesehatan dan kepuasan pasien dari sebelumnya. Kepuasan pasien 

merupakan salah satu antisipasi hasil pelayanan kesehatan dan berhubungan langsung 

dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Meski demikian, belum ada informasi yang 

memadai mengenai persepsi pengguna terhadap layanan fasilitas kesehatan pasca 

munculnya COVID-19. Oleh karena itu, rencana penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan pasien dengan 

penyakit kronis pada adaptasi kebiasaan baru pelayanan kesehatan di rumah sakit?  
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Problem Tree  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 39. Problem tree  
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Penjelasan Problem Tree  

Rumah sakit sering dicirikan sebagai sistem yang sangat kompleks yang berada di 

lingkungan yang dinamis, berinteraksi dengan berbagai macam aktor, kepentingan, dan 

faktor yang heterogen, serta adanya tuntutan yang berbeda-beda. Berbagai kekuatan 

yang mempengaruhi sistem tersebut diantaranya politik lokal, nasional dan regional, 

serta pemangku kepentingan antara lain akademisi, komersial, non-pemerintah dan 

pasien. Adanya perubahan sosial dan demografis, perkembangan terknologi medis yang 

pesat, minat profesional, serta perubahan dalam permintaan publik untuk perawatan dan 

teori baru tentang manajemen dan organisasi perawatan kesehatan semuanya 

mempengaruhi operasional rumah sakit secara satu kesatuan yang berkesinambungan.  

COVID-19 menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi 

semua rumah sakit di seluruh dunia dan sistem pelayanan yang beroperasi juga menjadi 

terdampak akibat pandemi yang tak kunjung usai ini. Seiring dengan waktu, lonjakan 

jumlah kasus COVID-19 yang membludak tinggi tanpa diekspektasi masyarakat 

merupakan peristiwa paling menghancurkan yang akan dihadapi rumah sakit. Lonjakan 

selama awal wabah penyakit mengakibatkan rumah sakit menderita ketegangan sumber 

daya yang signifikan, yang menyebabkan kematian pasien berlebih dan berdampak 

negatif pada kesejahteraan staf, juga berdampak pada penurunan kepuasan pasien yang 

berobat khusunya pasien dengan penyakit kronis.  

Kepuasan pasien merupakan indikator kualitas pelayanan kesehatan yang juga 

terlibat sebagai outcome measure. Kepuasan pasien dipengaruhi oleh kualitas layanan 

yang tergantung pada kemampuan penyedia jasa (rumah sakit) dalam memenuhi 

harapan konsumen/ pasien secara konsisten. Saat ini, kualitas pelayanan kesehatan dan 

kepuasan pasien sangat dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Pandemi ini juga 

menyebabkan ketidakpastian dan kekurangan suplai medis akibat dari terbatasnya 

pergerakan global.  

Mengevaluasi sejauh mana pasien puas dengan pelayanan kesehatan secara klinis 

signifikan karena pasien yang puas lebih cenderung mematuhi perawatan atau 

pengobatan yang sedang dilakukan. Sebaliknya, efek COVID-19 telah mengurangi 

prosedur dan kepatuhan pengobatan, meningkatkan ketidakpuasan pengobatan, dan 

menghentikan tindak lanjut perawatan pasien dengan penyakit kronis. Hasil dari 

kebutuhan pasien atau pengguna jasa yang tidak terpenuhi dapat bermasalah karena 
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menyebabkan kurangnya kepercayaan pada sistem pelayanan kesehatan dan penyedia 

layanan kesehatan.  

Berdasarkan gambaran problem tree di atas, maka dapat diketahui akar atau 

kemungkinan penyebab masalah utama yang dapat menyebabkan rendahnya kepuasan 

pasien dengan penyakit kronis terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit era 

COVID-19 dengan adaptasi kebiasaan baru, yaitu:  

1. Pasien.  

Kelompok pasien dengan penyakit kronis biasanya dihubungkan dengan 

kelompok lanjut usia. Golongan tersebut termasuk ke dalam kelompok yang 

berisiko tinggi terinfeksi COVID-19. Hal ini membuat pasien dengan komorbid 

akan merasa takut datang ke rumah sakit karena menganggap rumah sakit adalah 

tempat yang sangat berbahaya. Selain itu, beberapa pasien yang datang berobat 

ke rumah sakit tidak semuanya ahli dalam aplikasi teknologi informasi. Rumah 

sakit yang harus melaksanakan SOP dengan AKB akan menghasilkan prosedur 

pasien yang berobat menjadi panjang karena ada serangkaian protokol kesehatan 

yang harus dilalui. Hal ini akhirnya mempengaruhi penurunan kepuasan pasien 

terhadap rumah sakit.
1, 2, 9,16,17

  

2. Sumber Daya Manusia (SDM).  

Adanya rekomendasi WHO tentang adaptasi kebiasaan baru, memaksa para 

tenaga kerja baik medis maupun non-medis di rumah sakit untuk mematuhi 

aturan tersebut. Jika aturan tersebut tidak dijalankan maka akan menyebabkan 

SDM berisiko untul terinfeksi COVID-19 sehingga SDM di rumah sakit akan 

berkurang dan membuat pelayanan pasien menjadi lebih lama serta program 

edukasi kepada pasien menjadi tidak lancar. Hal ini menyebabkan menurunnya 

kepuasan pasien terhadap rumah sakit.
5, 6, 9

  

3. Manajemen RS.  

Standar Operating Procedure (SOP) merupakan acuan formal bagi seluruh 

anggota organisasi, tidak terkecuali untuk organisasi rumah sakit. Pemahaman 

dan penerapan SOP yang dilakukan oleh seluruh staf RS berkaitan dengan 

keefektifan operasional RS. Pada new normal ini, menghadirkan adanya 

kebijakan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga 

membuat fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit harus menciptakan 
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kebijakan baru yang dapat diterapkan pada pelayanan kesehatan. Salah satu 

alternatifnya yakni dengan penerapan telemedicine yang dapat menghemat 

waktu dan sumber daya, serta dapat mengendalikan dan mencegah penularan 

COVID-19. Namun, jika manajemen RS belum siap dengan SOP baru dan 

inovasi telemedicine ini, maka akan mengganggu jalannya pelayanan yang akan 

menyebabkan kepuasan pasien tidak tercapai. Adanya hambatan dalam 

penggunaan inovasi telemedicine akan mengakibatkan pasien mencari fasilitas 

kesehatan yang berkualitas lebih baik meskipun berada pada jarak yang lebih 

jauh untuk mendapat perawatan kesehatan. Metode telemedicine seharusnya juga 

ramah dalam aplikasinya bagi pasien yang gagap teknologi. Disisi lain, apabila 

sosialisasi ke pasien terkait adanya alur dan SOP yang baru tidak optimal, maka 

akan berdampak pula pada kepuasan pasien.
3, 4, 9-15

 

4. Sarana prasarana.  

Ketersediaan sarana dan prasarana new normal yang belum memadai juga akan 

menyebabkan penurunan kepuasan pasien, khususnya pasien lansia dengan 

penyakit kronis/ komorbid. Ketersediaan fasilitas untuk menunjang protokol 

kesehatan menjadi sangat penting dalam kelancaran pelayanan rumah sakit. 

Fasilitas tersebut di antaranya adalah fasilitas sistem skrining pasien mulai dari 

awal masuk RS yaitu dengan cuci tangan atau hand sanitizer berbasis alkohol, 

penanda physical distancing, pengadaan obat, alat pelindung diri dan lainnya, 

yang menyebabkan sistem skrining dan antrian menjadi lebih panjang, yang 

dapat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.
3, 9, 11

   

Dampak yang ditimbulkan dari rendahnya kepuasan pasien dengan penyakit 

kronis terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit era COVID-19 dengan adaptasi 

kebiasan baru adalah perubahan perilaku pasien terhadap pelayanan rumah sakit, 

sehingga mempengaruhi pendapatan rumah sakit yang jika tidak segera ditanggulangi, 

maka dapat membuat rumah sakit terancam bangkrut.
16

  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Analisis stakeholder telah berkembang sebagai alat dengan tujuan yang sangat 

berbeda dalam penerapannya di bidang kebijakan, manajemen, dan pelaksanaan proyek. 

Analisis ini sering diuraikan sebagai serangkaian langkah. Identifikasi berbagai dimensi 
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analisis, dalam kaitannya dengan tujuan yang berbeda, merupakan cara alternatif untuk 

mengilustrasikan fitur utamanya.
19

  

Dalam manajemen kesehatan, identifikasi Stakeholder yang penting dalam suatu 

organisasi biasanya merupakan langkah pertama dalam analisis Stakeholder. Pemangku 

kepentingan (Stakeholder) adalah individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki 

kepentingan dalam keputusan dan tindakan organisasi, dipengaruhi oleh organisasi dan/ 

atau yang berusaha mempengaruhi keputusan organisasi.
19

 

Dalam buku pedoman analisis Stakeholder, terdapat tiga kelompok organisasi 

yang berpotensi mempengaruhi keberhasilan kebijakan diantaranya:
19

  

o Grup 1 (Leadership/High Power): Kementerian Kesehatan, Kementerian 

Keuangan, Asosiasi Medis, Asosiasi Pekerja, dan lainnya.  

o Grup 2 (Leadership/Medium Power): Politisi, Direktur RS, Kepala Daerah, 

Asosiasi Pekerja RS, Asosiasi Perawat, dan lainnya.  

o Grup 3 (No Leadership/Medium-High Power): Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas 

Kesehatan Daerah, Organisasi Regional.  

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan analisis stakeholder 

menurut WHO adalah sebagai berikut:
19

 

1. Planning the process 

2. Selecting and defining a policy 

3. Identifying key Stakeholders 

4. Adapting the tools 

5. Collecting and recording the information 

6. Filling in the Stakeholder table 

- Grup 1 : Leadership/ high power 

- Grup 2 : Leadership/ medium power 

- Grup 3 : No leadership/ medium-high power 

7. Analyzing Stakeholder table 

8. Using the information 

Tujuan dari analisis stakeholder adalah untuk mendaftar semua stakeholder utama 

yang memiliki pengaruh kuat dalam keberhasilan suatu program atau kebijakan, 

mengidentifikasi kepentingan dari stakeholder tersebut, serta menjalin hubungan 

dengan stakeholder dan melibatkannya secara aktif dalam implementasi.  
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Dalam penulisan ini, tujuan utama dari analisis stakeholder terkait rumusan 

masalah adalah untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berperan penting 

dalam upaya peningkatan kepuasan pasien dan mengetahui faktor apa saja dalam 

pelayanan kesehatan pasien dengan penyakit kronis yang dipengaruhi adaptasi 

kebiasaan baru era COVID-19 di rumah sakit.  

 

Tabel 38. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No.  
Akar  

Masalah  
Rancangan Solusi  Stakeholder  Grading  

1. Pasien Membangkitkan kepercayaan 

pasien dengan memberikan 

informasi yang lengkap 

terkait pelayanan yang 

ditawarkan oleh RS dan 

lingkungan RS yang aman 

dalam kebijakan adaptasi 

kebiasaan baru.  

o Pemilik RS.  

o Direktur RS.  

o Manajemen RS.  

o Kepala Bagian 

TU RS.  

o Tim PPI RS.  

o Karyawan RS.  

o Masyarakat.  

Grup 2  

2.  SDM Menetapkan SOP yang baku 

untuk bagi tenaga kerja di RS 

agar pelayanan lancar; 

Melakukan diklat secara 

berkala; Menetapkan 

pengawas harian.  

o Pemilik RS.  

o Direktur RS.  

o Manajemen RS.  

o Kepala Bagian 

TU RS.  

o Tim PPI RS.  

o Karyawan RS.  

Grup 2  

3.  Manajemen 

RS 

Menetapkan serta sosialisasi 

menyeluruh terkait kebijakan 

pelayanan kesehatan era new 

nomal dan menciptakan 

inovasi alternatif seperti 

telemedicine yang mudah 

diaplikasikan.  

o Pemilik RS.  

o Direktur RS.  

o Manajemen RS.  

o Kepala Bagian 

TU RS.  

o Tim PPI RS.  

o Karyawan RS.  

o Partnership.  

Grup 2  
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4.  Sarana dan 

Prasarana 

Menetapkan tata kelola 

terkait fasilitas RS yang 

disesuaikan dengan AKB.  

o Pemilik RS.  

o Direktur RS.  

o Manajemen RS.  

o Partnership.   

Grup 2  

 

Kesimpulan  

Faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi kepuasaan pasien dengan 

penyakit kronis pada adaptasi kebiasaan baru pelayanan kesehatan di rumah sakit 

diantaranya adalah berkaitan dengan pasien, SDM, manajemen RS, serta sarana dan 

prasarana di RS. Membangun kepercayaan pasien adalah unsur yang paling penting 

dalam melayani pasien dengan penyakit kronis di rumah sakit. SDM dan juga 

manajemen RS menjadi tolok ukur keberhasilan dalam meningkatkan kepuasan pasien 

dengan penyakit kronis. Sarana dan prasarana yang sesuai standar juga menjadi nilai 

tambah dalam meningkatkan kepuasan pasien.  

Fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit perlu bekerja cerdas dalam strategi 

pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menerapkan 3M (memakai masker, 

menjaga jarak, mencuci tangan) dan juga diikuti dengan perubahan yang lebih baik dari 

faktor-faktor yang telah disebutkan di atas agar dapat meningkatkan kepuasan pasien 

dengan penyakit kronis dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit 

selama COVID-19. Upaya ini diiringi dengan melakukan penilaian kepuasan pasien 

atau pelanggan secara teratur dan wajib memonitoring feedback juga secara teratur. 

Selain itu, dibutuhkan komitmen, koordinasi, kerjasama, dan tanggung jawab oleh para 

Stakeholder untuk mewujudkan harapan pelayanan kesehatan rumah sakit yang 

excellent.  

 

Rencana Tindak Lanjut  

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk ke depannya adalah:  

1. Berkoordinasi serta berkomunikasi dengan pemilik RS dan direktur RS dan 

perangkatnya dalam upaya membangun kepercayaan pasien terhadap RS.  

2. Berkoordinasi dengan direktur RS dan pihak terkait dalam menambah 

pemahaman tenaga medis maupun non-medis di RS untuk taat kepada aturan 
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pelayanan kesehatan adaptasi kebiasaan baru pada pasien dengan penyakit 

kronis/ komorbid.  

3. Berkoordinasi, berkolaborasi, dan bekerja sama antara pemilik RS, direktur RS, 

manajemen RS, serta partnership untuk membantu pengembangan alternatif 

pelayanan kesehatan dan implementasi tata kelola RS yang baik di era pandemi.  

4. Membangun kolaborasi, kerjasama, dan koordinasi bersama pemilik RS, 

kemitraan, dan bagian terkait lainnya dalam pengembangan fasilitas 

telemedicine, supplier obat, dan supplier APD bagi tenaga kesehatan.  
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ANALISIS PENGARUH SDM, SARANA PRASARANA, DAN 

PROSES PELAYANAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 

DI ERA PANDEMI COVID-19 PADA RUMAH SAKIT YANG 

TERAKREDITASI DI KOTA TASIKMALAYA 

Oleh: 

      Millaty Hanifa, S.KM  

 

Latar Belakang 

Pandemi COVID-19 muncul kasus pertama kali pada akhir bulan Desember tahun 

2019 di Kota Wuhan, China dan sekarang menyebar di seluruh dunia termasuk ke 

Indonesia pada Februari 2020. COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan 

oleh virus SAR-Cov-2.
1
 Penyakit seperti flu dan pneumonia yang dapat mengganggu 

sistem pernafasan. Adapun gejala yang mengindikasikan penyakit COVID-19 ini adalah 

demam, sakit kepala, batuk, kehilangan kemampuan lidah dalam mengecap rasa dan 

aroma penciuman bau, sakit tenggorokan, napas pendek, nyeri otot, dan menggigil 

disertai panas dingin. Seseorang dengan gejala tersebut, maka ia harus menjalankan 

swab test di pelayanan kesehatan.  

Instansi pelayanan kesehatan merupakan suatu lembaga pelayanan publik, dimana 

pada masa pandemi ini pelayanan kesehatan melaksanakan tugas bersama pemerintah 

dalam menangani pandemi COVID-19. Selain itu, pelayanan kesehatan ialah upaya 

suatu organisasi dalam memelihara, meningkatkan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan, perorangan, keluarga, kelompok 

ataupun masyarakat.
2 

Adapun, mutu pelayanan kesehatan merupakan pelayanan 

kesehatan yang dapat memuaskan pemakai pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat 

kepuasan masyarakat serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik 

profesi.
3
 Sehingga masyarakat menuntut pelayanan publik yang berkualitas dan dapat 

memberikan kepuasan kepada masyarakat penerima layanan.  

Tujuan layanan kesehatan berkualitas atau bermutu yakni layanan kesehatan yang 

sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasien; menjadikan organisasi layanan kesehatan 

semakin efisien serta terhormat karena semua orang akan selalu bekerja menjadi lebih 

baik dalam suatu sistem yang terus menerus diperbaiki; memperhatikan keluaran 

(outcomes) serta menumbuhkan kepuasan kerja, komitmen, dan menimbulkan kepuasan 

pasien.
4
  

CHAPTER 5 
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Dalam mencapai kepuasan itu maka layanan dituntut agar memiliki kualitas 

pelayanan yang prima. Pelayanan yang mengacu pada preferensi, ekspektasi, dan juga 

kebutuhan pasien. Konsep pelayanan kesehatan yang berkualitas yaitu meliputi 

infrastruktur, kualitas personel, proses pelayanan klinis, proses administrasi, keamanan, 

kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan, serta akses.
5,13,14 

Sehingga, setiap orang 

memiliki hak untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, 

dan juga terjangkau.
6 

Kelengkapan sarana prasarana yang baik merupakan hal penting 

dalam menciptakan kepuasan pelanggan dan rendahnya kualitas pelayanan dapat 

diakibatkan oleh sumber daya manusia (SDM) dikarenakan memiliki kedudukan 

strategis dalam organisasi.
7
 Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai 

merupakan sumber daya manusia yang dapat menentukan kualitas suatu organisasi 

melalui kinerja yang diberikan dalam pelayanan kepada masyarakat.  

Rumah sakit merupakan salah satu pelaku pelayanan kesehatan yang kompetitif 

harus dikelola oleh pelaku yang mempunyai jiwa wirausaha yang mampu menciptakan 

efisiensi, keunggulan dalam kualitas dan pelayanan, keunggulan dalam inovasi serta 

unggul dalam merespon kebutuhan pasien.
8
 Rumah sakitpun memiliki peran strategis 

dalam upaya mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Pada adaptasi 

kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 dari seluruh komponen RS, apabila tidak 

dipersiapkan dengan baik sejak saat ini agar tidak dapat mengganggu kinerja serta 

memengaruhi proses akreditasi RS, yang merupakan upaya peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien dari sebuah RS melalui sebuah penilaian 

rutin, terstruktur, dan berkala oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).  

Rumah sakit yang telah terakreditasi, mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa 

semua hal yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan standar pengelolaan, sumber daya 

dan prosedur. Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan pemerintah kepada rumah 

sakit karena telah memenuhi standar untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit 

secara berkesinambungan.
9
 Adapun tujuan akreditasi Rumah Sakit yaitu untuk 

peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, meningkatkan keselamatan pasien rumah 

sakit, meningkatkan perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah 

sakit dan mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.  
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Rumusan Masalah 

Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, pelayan harus benar-benar 

menyadari bahwa penyembuhan seseorang bukan hanya ditentukan oleh obat-obatan 

yang diberikannya, tetapi juga dipengaruhi oleh cara pelayanan yang diperlihatkan para 

petugas kesehatan seperti sikap, ketrampilan serta pengetahuannya.
10

 Kualitas 

pelayanan kepada masyarakat sangat tergantung pada SDM dan sistem yang dipakai.
11

 

Dokter, perawat, tenaga penunjang medis dan nonmedis yang bertugas di rumah sakit 

harus memahami cara melayani konsumennya dengan baik terutama kepada pasien dan 

keluarga pasien, karena mereka adalah pelanggan utama. Rumah Sakit sebagai bagian 

dari sistem kesehatan nasional dituntut untuk meningkatkan kualitas penyediaan 

fasilitas, pelayanan dan kemandirian. Kelengkapan sarana prasarana pelayanan 

kesehatan sebagai proses pendayagunaan semua sarana kesehatan secara efektif dan 

efisien agar memberikan layanan secara profesional, memenuhi keinginan, dan 

menciptakan kepuasan pelanggan.
12

  

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah 

yang diajukan adalah adakah Pengaruh SDM, Sarana Prasarana, dan Proses Pelayanan 

terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan di Era Pandemi COVID-19 pada Rumah Sakit 

yang Terakreditasi Kota Tasikmalaya? 
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Problem Tree 

 

Gambar 40. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Problem tree yang digunakan untuk mengidentifikasi penyebab suatu tersebut 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian akar yang digunakan untuk menentukan sebab-

sebab yang menjadi dasar masalah, bagian batang digunakan untuk menentukan isu 

masalah atau masalah utama, dan bagian dahan untuk dampak yang akan ditimbulkan 

dari masalah tersebut. Faktor penyebab atau akar masalah didapatkan dengan 

menganalisis masalah tersebut dari berbagai aspek atau pengalaman, jurnal dan juga 

diperkuat dari berbagai teori dengan disesuaikan terkait isu atau topik masalah.  

Impacts 

Kualitas Pelayanan yang menurun dapat mengakibatkan jumlah kunjungan pasien 

menurun dikarenakan tingkat kepuasan dan keselamatan pasien yang menurun juga 

sehingga dapat menimbulkan jumlah pendapatan rumah sakit berkurang dan 

mengakibatkan rumah sakit collapse atau bangkrut. Selain itu, akreditasi yang 

merupakan pengakuan yang diberikan kepada rumah sakit karena telah memenuhi 

standar untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan, maka 

jika kualitas pelayanan menurun maka status akreditasi rumah sakit dapat menurun. 

Core Problem 

Kualitas pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan 

pemakai pelayanan kesehatan yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk 

serta penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi, sehingga 

menimbulkan kepuasan kepada pasien, dan prosedurnya harus sesuai dengan kode etik 

standar profesi yang ditetapkan.
3
 Salah satu indikasi pelayanan kesehatan yang bermutu 

adalah layanan kesehatan yang efisien, sebaliknya pelayanan kesehatan yang kurang 

atau tidak bermutu akan membuat pelayanan rumah sakit menjadi boros dan 

mengeluarkan biaya yang mahal.
16 

Causes 

a. Faktor kesadaran dan faktor kemampuan dan keterampilan  

Adanya kesadaran yang membuat seseorang ikhlas dan bersungguh-sungguh 

dalam menjalankan suatu tugas dengan mengikat semua orang dalam organisasi kerja. 

Sehingga dengan adanya kesadaran pada pegawai atau petugas, diharapkan dapat 

melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan disiplin. Kelebihan 
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pada tingkah laku orang lain dapat disadari dan dikembangkan menjadi faktor 

pendorong dalam mencapai keberhasilan dan kemajuan.  

Faktor kemampuan dan keterampilan kemampuan yang dimaksud yaitu keadaan 

yang menunjukan sifat seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Keterampilan adalah kemampuan melaksanakan 

tugas atau pekerjaan dengan menggunakan anggota badan dan pengetahuan kerja atau 

pada unsur lain 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci yang menentukan pada 

perkembangan suatu organisasi. Hakikatnya, SDM ini berupa manusia yang 

dipekerjakan pada sebuah organisasi/ perusahaan ialah sebagai penggerak, pemikir serta 

perencana dalam mencapai tujuan organisasi itu. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi sumber daya manusia yaitu tanggung-jawab, skill, kemampuan fisik, 

kondisi kerja, jaminan keamanan, pendidikan, dan lingkungan. 

b. Faktor pendapatan dan Faktor sarana pelayanan  

Faktor pendapatan adalah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas 

tenaga, dana, serta pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan/ 

organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas, dalam jangka waktu tertentu. 

Pada dasarnya pendapatan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya 

maupun keluarganya.  

Faktor sarana pelayanan yang dimaksud disini adalah segala jenis pelayanan, 

perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu 

dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan 

orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. Fasilitas Sarana 

Prasarana seperti alat-alat kesehaan yang kurang memadai. Fungsi sarana pelayanan itu 

antara lain:  

Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu.  

- Meningkatkan produktivitas, baik barang maupun jasa.  

- Kualitas produk yang lebih baik.  

- Kecepatan susunan dan stabilitas terjamin.  

- Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan.  

- Menimbulkan perasaan puas orang-orang yang berkepentingan sehingga 

dapat mengurangi sifat emosional mereka. 
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c. Faktor organisasi  

Organisasi pada dasarnya sasaran pelayanan ditujukan secara khusus, kepada 

manusia yang mempunyai dan kehendak multikompleks, kepada manusia yang 

mempunyai dan kehendak multikompleks. Oleh karena itu organisasi yang dimaksud 

disini tidak semata-mata dalam perwujudan susunan organisasi, melainkan lebih banyak 

pada pengaturan dan mekanisme atau proses kerjanya yang harus mampu menghasilkan 

pelayanan yang memadai. 

Proses merupakan pengubahan/ transformasi berbagai masukan oleh kegiatan 

operasi/ produksi menjadi keluaran yang berbentuk produk dan/ atau jasa. Proses ialah 

interaksi profesional antara pemberi layanan dengan konsumen (pasien/ masyarakat). 

Adapun menurut Parsuraman et.al telah mengembangkan model servqual dengan 

10 penentu kualitas layanan yang mencakup kehandalan, daya tanggap, kompetensi, 

kredibilitas, akses, kesopanan, komunikasi, jaminan, empati dan bukti fisik. Adapun 

dimensi-dimensi tersebut meliputi: 

a. Kehandalan (Reliability) 

Kehandalan meliputi konsistensi kinerja dan ketergantungan yang berarti 

perusahaan melakukan layanan dengan benar pertama kali, juga berarti bahwa 

perusahaan menghormati janjinya. Secara khusus kehandalan melibatkan: akurasi 

dalam penagihan, menyimpan catatan dengan benar, menampilkan layanan pada 

waktu yang ditentukan. 

b. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Daya Tanggap menyangkut kesediaan atau kesiapan karyawan untuk memberikan 

layanan. Daya Tanggap ini melibatkan ketepatan waktu layanan, sperti: mengirim 

slip transaksi segera,-memanggil pelanggan kembali dengan cepat, layanan cepat 

yang diberikan (mis., mengatur janji dengan cepat). 

c. Kompetensi (Competence) 

Kompetensi dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

melakukan layanan, seperti: pengetahuan dan keterampilan personel penghubung, 

pengetahuan dan keterampilan personil pendukung operasional, kemampuan 

penelitian organisasi, misal, perusahaan pialang efek. 
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d. Kredibilitas (Credibility) 

Kredibilitas meliputi kepercayaan, kejujuran, serta memiliki kepentingan terbaik 

untuk pelanggan. Adapun kontribusi kredibilitas meliputi: nama Perusahaan, 

perusahaan reputasi, karakteristik pribadi personel kontak, tingkat penjualan keras 

yang terlibat dalam interaksi dengan pelanggan. 

e. Akses (Accsess) 

Akses dalam meningkatkan pendekatan dan kemudahan kontak, meliputi: layanan 

mudah diakses melalui telepon (saluran tidak sibuk dan mereka tidak menahan 

Anda), menunggu waktu untuk menerima layanan (misal di Bank) tidak luas, jam 

operasi yang nyaman, lokasi fasilitas layanan yang nyaman. 

f. Kesopanan (Courtesy) 

Kesopanan meliputi kesopanan, rasa hormat, pertimbangan, dan keramahan 

personel penghubung (termasuk resepsionis, operator telepon, dll.). Selain itu 

meliputi: pertimbangan untuk properti konsumen (mis., tidak ada sepatu 

berlumpur di atas karpet), penampilan personil kontak publik yang bersih dan 

rapi. 

g. Komunikasi (Communication) 

Komunikasi dapat membuat pelanggan mendapat informasi dalam bahasa yang 

dapat mereka pahami dan dengarkan. Selain itu, perusahaan harus menyesuaikan 

bahasanya untuk konsumen yang berbeda-meningkatkan tingkat kecanggihan 

dengan pelanggan yang berpendidikan dan berbicara secara sederhana dan jelas 

dengan seorang pemula. Komunikasi mencakup: menjelaskan layanan itu sendiri, 

menjelaskan berapa biaya layanan, menjelaskan trade-off antara layanan dan 

biaya, menyakinkan konsumen bahwa masalah akan ditangani. 

h. Keamanan (Security) 

Keamanan adalah kebebasan dari bahaya, risiko, atau keraguan, serta  

keselamatan fisik, keamanan keuangan, kerahasiaan. 

i. Memahami/ Mengetahui Pelanggan (Understanding/Knowing the Costumer) 

Memahami/ Mengetahui Pelanggan yakni meliputi upaya untuk memahami 

kebutuhan pelanggan, seperti: mempelajari persyaratan khusus pelanggan, 

menyediakan perhatian individual, mengenali pelanggan tetap. 
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j. Bukti fisik (Tangible) 

Bukti fisik dari layanan, meliputi: fasilitas fisik, penampilan personil, alat atau 

peralatan yang digunakan untuk menyediakan layanan, representasi fisik dari 

layanan, seperti kartu kredit plastik atau pernyataan bank, pelanggan lain di 

fasilitas layanan. 

Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan minat kunjungan pasien berkunjung 

ke Instalansi rawat jalan dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: Dalam 

meningkatkan pelayanan kesehatan di Instalansi Rawat Jalan diharapkan memberikan 

informasi kepada petugas Instalansi rawat jalan dalam upaya meningkatkan tingkat 

mutu pelayanan pada saat menjalankan pelayanan kepada pasien yang diberikan oleh 

petugas dengan segi knowledge, attitude, dan practice.
15

 SOP merupakan bentuk 

penerapan prinsip sistem manajemen kualitas dengan sekumpulan prosedur dan standar 

yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian suatu proses terhadap kebutuhan.
18

 

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan 

pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip:  

a. Kesederhanaan Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami 

dan mudah dilaksanakan.  

b. Kejelasan Kejelasan ini mencakup kejelasan dalam hal: 

- Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.  

- Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam 

pelaksanaan publik.  

- Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.  

c. Kepastian waktu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan.  

d. Akurasi produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

e. Keamanan proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan 

kepastian hukum.  

f. Tanggung jawab pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang 

ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian 

keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.  



  688 
 

 

g. Kelengkapan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan prasarana kerja, 

peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan 

sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).  

h. Kemudahan akses 

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh 

masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika. 

Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan pemberi pelayanan harus bersikap 

disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.  

i. Kenyamanan lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu 

yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat serta dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti: parkir, toilet, tempat ibadah dan 

lain-lain.  

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Dalam menangani masalah-masalah tersebut, maka diperlukannya tindak lanjut 

atau beberapa potensi solusi serta melakukan analisis Stakeholder. Menurut Wibisono, 

pengertian Stakeholder adalah seseorang maupun kelompok yang punya kepentingan 

secara langsung/tidak langsung bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan 

eksistensi perusahaan. Secara umum, Stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan 

kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Adapun klasifikasi Stakeholder adalah sebagai 

berikut: 

a. Stakeholder Utama (Primer) 

Stakeholder primer ini berhubungan langsung dengan pembuatan kebijakan, 

program, dan proyek. Mereka merupakan penentu utama dalam kegiatan 

pengambilan keputusan. 

b. Stakeholder Pendukung (Sekunder) 

Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak berkaitan langsung terhadap 

suatukebijakan, program, dan proyek. Namun Stakeholder sekunder punya 

keprihatinan dankepedulian sehingga ikut menyuarakan pendapat yang bisa 

mempengaruhi sikap Stakeholder utama dan keputusan legal pemerintah. 
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c.  Stakeholder Kunci 

Stakeholder kunci adalah unsur eksekutif berdasarkan levelnya (legislatif dan 

instansi) yang punya wewenang secara legal untuk mengambil keputusan. 

Contohnya, stakeholder kunci suatu proyek di daerah Kabupaten: 

- Pemerintah Kabupaten 

- DPR Kabupaten 

- Dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan 

Cakupan stakeholder: 

a. Yang langsung merasakan dampaknya. Misalnya mereka yang ikut langsung 

dalam kegiatan stakeholder, apabila dalam perumahsakitan, yang merasakan 

langsung salah satu contohnya adalah para nakes. 

b. Yang tidak langsung merasakan dampaknya. Disebut juga dengan beneficiaries 

atau pihak-pihak yang akan merasakan manfaat atau terkena dampak sebuah 

proyek atau kebijakan, sesuai dengan contoh di atas masalah perumahsakitan, 

adalah orang orang yang akan mengkonsumsi atau sebagai konsumen dari 

pelayanan rumah sakit tersebut. 

Langkah-langkah dalam melakukan analisis Stakeholder adalah sebagai berikut: 

a. Identifikasi semua Stakeholder dan informasi yang terkait seperti peran, 

departemen, kepentingan, pengetahuan, harapan, dan tingkat pengaruh. 

b. Analisis dampak atau dukungan potensial pada masing-masing Stakeholder yang 

dapat dikembangkan dan diklasifikasikan untuk pengembangan strategi. Pada 

komunitas Stakeholder yang besar, perlu untuk memprioritaskan Stakeholder 

untuk meyakinkan kegiatan yang efisien untuk mengkomunikasikan dan 

mengelola ekspektasi mereka. 

Menilai bagaimana Stakeholder utama bereaksi atau merespon pada berbagai 

situasi untuk merencanakan bagaimana mempengaruhi mereka dalam meningkatkan 

dukungan mereka dan mengantisipasi dampak negatif yang mungkin muncul. 
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Tabel 39. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Causes Solusi Stakeholder 

1. Kurangnya Faktor 

Kesadaran, 

Kemampuan dan 

Keterampilan 

(SDM) 

 Diadakannya pelatihan 

untuk tenaga kesehatan 

untuk meningkatkan 

pengertian, kemampuan, 

dan keahlian. 

 Memberikan reward 

kepada pegawai yang 

memiliki sikap dan 

perilaku seperti empati, 

ramah dan sopan. 

 

 Kepala Bidang SDM 

 Kepala Bidang 

Pelayanan Medis 

 Kepala Unit 

2.  Kurangnya Faktor 

Pendapatan dan 

Sarana Pelayanan 

(Sarana dan 

Prasarana) 

 Mengkontrol dan 

mengevaluasi pengadaan 

inventaris barang (alat-

alat) secara rutin 

 Mengefesiensikan 

anggaran sehingga biaya 

pelayanan terjangkau oleh 

pasien atau masyarakat 

 

 Kepala Bidang 

Pelayanan Umum 

 Kepala Unit 

 

3. Kurangnya Faktor 

Organisasi 

(Prosedur 

pelayanan) 

 Sosialisasi SOP secara 

berkala 

 Monitoring dan Evaluasi 

SOP secara berkala 

 

 Kepala Bidang  

 Kepala Unit 

 

Kesimpulan 

Mutu pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan pemakai pelayanan kesehatan 

yang sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaraannya 

sesuai dengan standar dan kode etik profesi, serta dengan tujuan pelayanan kesehatan 
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berkualitas atau bermutu yang menghasilkan layanan kesehatan yang sesuai dengan 

harapan dan kebutuhan pasien; menjadikan organisasi layanan kesehatan semakin 

efisien serta terhormat karena semua orang akan selalu bekerja menjadi lebih baik 

dalam suatu sistem yang terus menerus diperbaiki; memperhatikan keluaran (outcomes) 

serta menumbuhkan kepuasan kerja, komitmen, dan menimbulkan kepuasan pasien. 

Rumah sakit yang telah terakreditasi mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa 

semua hal yang ada di dalamnya sudah sesuai dengan standar pengelolaan, sumber daya 

dan prosedur. Tujuan akreditasi Rumah Sakit yaitu untuk peningkatan mutu pelayanan 

rumah sakit, meningkatkan keselamatan pasien rumah sakit, meningkatkan 

perlindungan bagi pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan 

mendukung program pemerintah di bidang kesehatan. Adapun masalah yang sedang 

melanda negeri ini yaitu pandemi COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan 

oleh virus SAR-Cov-2. Penyakit tersebut dapat menjadi salah satu faktor dalam mutu 

pelayanan kesehatan di rumah sakit. 

Konsep mutu pelayanan kesehatan adalah hasil akhir (outcome), dari interaksi dan 

ketergantungan antara berbagai aspek, komponen atau unsur organisasi pelayanan 

kesehatan sebagai suatu sistem. Sehingga ada tiga pendekatan evaluasi (penilaian) mutu 

yaitu aspek:  

a. Input atau Struktur seperti SDM (skill seperti: pengetahuan, keahlian, 

keterampilan) tenaga kesehatan yang masih kurang, Sikap dan perilaku seperti 

empati, ramah dan sopan masih belum diaplikasikan, Kehandalan (Akurasi 

Penagihan Biaya) Security dan Safety, dana, obat, Fasilitas (Sarana dan Prasarana) 

meliputi alat-alat kesehatan, lokasi yang kurang strategis dapat dijangkau, 

peralatan, bahan, teknologi, organisasi, informasi dan lain-lain.  

b. Proses merupakan pengubahan/ transformasi berbagai masukan oleh kegiatan 

operasi/ produksi menjadi keluaran yang berbentuk produk dan/ atau jasa, serta 

interaksi profesional antara pemberi layanan dengan konsumen (pasien/ 

masyarakat). 

c. Outcome (output) adalah hasil akhir kegiatan dan tindakan tenaga kesehatan 

profesional terhadap pasien. Penilaian terhadap outcome merupakan evaluasi hasil 

akhir dari kesehatan atau kepuasan pelanggan, melalui audit medis pasca tindakan 
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medis, studi kasus/ kematian 48 jam, review rekam medis, informed consent 

ataupun dari keluhan pasien dan keluarganya.   

 

Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut dalam menangani masalah-masalah tersebut adalah : 

a. Diadakannya pelatihan untuk tenaga kesehatan untuk meningkatkan pengertian, 

kemampuan, dan keahlian. 

b. Memberikan reward kepada pegawai yang memiliki sikap dan perilaku seperti 

empati, ramah dan sopan. 

c. Mengkontrol dan mengevaluasi pengadaan inventaris barang (alat-alat) secara 

rutin 

d. Mengefesiensikan anggaran sehingga biaya pelayanan terjangkau oleh pasien atau 

masyarakat 

e. Sosialisasi SOP secara berkala 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19). Jakarta. Direktorat Jenderal 

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). 

2. Depkes RI. 2009. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tetang Kesehatan. 

3. Azwar, Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa 

Aksara. 

4. Pohan, Imbalo. 2015. Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-Dasar 

Pengertian dan Penerapan. EGC. Jakarta. 

5. Pai YP, Chary ST. Dimensions of hospital service quality: a critical review, 

perspective of patients from global studies. Int J Health Care Quality Assurance. 

2013;26(4):308–40. 

6. Figueras J, McKee M, penyunting. Health system, health, wealth and societal 

wellbeing. New York: McGraw-Hill; 2012. 

7. Henry Simamora. 1995. Manajemen Sumber DayaManusia. Yogyakarta :Bagian 

Penerbitan STIE YKPN 



  693 
 

 

8. Jacobalis, S. 1995. Liberalisasi Bisnis Jasa Kesehatan dan Dampaknya Bagi 

Rumah Sakit Indonesia. Jakarta: IRSJAM XXXVII 

9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 102 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah 

Sakit. 

10. Gonzales, 2007. Cultur, Diseas and Healing Studies in Medical Anthropology. 

New York: Millan Publishing, Co. INC. 

11. Thoha, M. 2002. Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

12. Muhammad, Ali, 2010, Kesehatan Wanita, Gender dan Permasalahannya”, Nuha 

Medika, Yogyakarta. 

13. Aagja JP, Garg R. Measuring perceived service quality for public hospitals 

(PubHosQual) in the Indian Context. Int J Pharmaceutical Health Care Marketing. 

2010;4(1):60–83.  

14. Padma P, Rajendran C, Lokachari PS. Service quality and its impact on customer 

satisfaction in indian hospitals, perspectives of patients and their attendants. 

Benchmarking an Int J. 2010;17(6):807–41 

15. Utami, L. I., Purwaningsih, P., and Ni’mah, L. 2019. Faktor Yang Mempengaruhi 

Penilaian Terhadap Penurunan Tingkat Kunjungan Pasien di Instalansi Rawat 

Jalan. Fundam Manaj. Nurs. J., 2(2), 69-74 

16. Hidayah N. 2015. Model Manajemen Mutu Terpadu Pelayanan Kesehatan Untuk 

Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Makassar: Jurnal 

Administrasi Publik 

17. Parasuraman,et.al. 1985. A Conceptual Model of Service Quality and Its 

Implications for Future Research. The Journal of Marketing, Vol. 49, No. 4 

(Autumn, 1985), pp. 41-50. Published by: American Marketing Association. 

18. Taufiq, R. 2019. Penerapan Standar Operasional Prosedur (Sop) Dan 

Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit. Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan 

Perpajakan Volume 12 Nomor 1  

19. Bowling A, Rowe G, Lambert N, Waddington M, Mahtani KR, Kenten C, dkk. 

The measurement of patients’ expectations for health care: a review and 

psychometric testing of a measure of patients’ expectations. Health Technol 

Assess. 2012;16(30):3–8.  



  694 
 

 

20. Wolf JA. Niederhauser V. Marshburn D. LaVela SL. Defining patient experience. 

Patient Experience J. 2014;1(1):7–19. 

21. Moenir, H.A.S. 2001.Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

22. Nurairni. 2015. Analisis Sistem Penyelenggaraan Rekam Medis di Instalasi 

Rekam Medis RS “X” Tangerang Periode April-Mei 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  695 
 

 

ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KUALITAS PELAYANAN DENGAN 
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Latar Belakang 

COVID-19 adalah infeksi saluran nafas yang disebabkan oleh corona virus SARS 

Cov 2. Dimana gejalanya adalah demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, 

kehilangan kemampuan lidah dalam mengecap atau hilangnya kemampuan hidung 

dalam menghidu, badan terasa panas dingin dengan berulang kali menggigil alias 

gemetar yang dibarengi dengan panas dingin, nafas pendek atau kesulitan bernafas, dan 

nyeri otot. Sampai komplikasi berat (peumonia atau sepsis).
1
 

Penularan COVID-19 dapat melalui berbagai cara yaitu: 

1. melalui droplet/ percikan saat batuk, 

2. melalui droplet/ percikan bersin 

3. melalui droplet/ percikan saat berbicara, 

4. Kontak fisik dengan orang terinfeksi (menyentuh atau jabat tangan), menyentuh 

mulut,hidung,dan mata dengan tangan yang terpapar virus.
1
 

Transmisi SARS-CoV-2 dapat terjadi melalui kontak langsung, kontak tidak 

langsung, atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi seperti air liur 

dan sekresi saluran pernapasan atau droplet saluran napas yang keluar saat orang yang 

terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau menyanyi. Droplet saluran napas memiliki 

ukuran diameter > 5-10 μm sedangkan droplet yang berukuran diameter ≤ 5 μm disebut 

sebagai droplet nuclei atau aerosol. Transmisi droplet saluran napas dapat terjadi ketika 

seseorang melakukan kontak erat (berada dalam jarak 1 meter) dengan orang terinfeksi 

yang mengalami gejala-gejala pernapasan (seperti batuk atau bersin) atau yang sedang 

berbicara atau menyanyi; dalam keadaan-keadaan ini, droplet saluran napas yang 

mengandung virus dapat mencapai mulut, hidung, mata orang yang rentan dan dapat 

menimbulkan infeksi. Transmisi kontak tidak langsung di mana terjadi kontak antara 

 
 

CHAPTER 5 
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inang yang rentan dengan benda atau permukaan yang terkontaminasi (transmisi fomit) 

juga dapat terjadi (dibahas di bawah).
2
 

Skrining awal COVID-19 dapat dilakukan dengan melihat perjalanan riwayat 

epidemiologis yaitu:
1 

1. Dalam 14 hari sebelum gejala klinis muncul pasien melakukan perjalanan atau 

tinggal di daerah/ negara yang terjangkit COVID-19. 

2. Dalam 14 hari sebelum gejala muncul ada riwayat kontak dengan orang yang 

terkonfirmasi COVID-19. 

3. Dalam 14 hari sebelum timbulnya gejala klinis pasien yang tinggal di wilayah/ 

negara terjangkit COVID-19 melakukan kontak langsung dengan orang yang 

demam atau mengalami gangguan pernapasan. 

4. Kontak erat riwayat pemeriksaan tes COVID-19 sebelumnya (jika ada). 

Seseorang suspek COVID-19 bila dari hasil penilaian cepat didapatkan memenuhi 

minimal satu kriteria riwayat epidemiologis dan/ atau gejala klinis. 

Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO telah menetapkan wabah COVID-19 menjadi 

pandemi global. Saat itu telah ada 118 negara yang telah terinfeksi oleh virus corona 

(SARS Cov-2), termasuk Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 Pemerintah Indonesia 

untuk pertama kali mengumumkan 2 kasus pasien positif COVID-19. Dan jumlahnya 

semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Per 25 September 2020 terupdate data 

266.845 kasus positif COVID-19, 196.196 pasien positif sembuh, dan 10.218 kasus 

kematian terkait COVID-19. Sampai detik makalah ini dibuat, terupdate 511.836 paisen 

terkonfirmasi postif, 429.807 dinyatakan sembuh, dan 16.225 dinyatakan meninggal.
3
 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia merilis COVID-19 dalam angka 

terkini pada tanggal 5 Desember 2020, sebagai berikut:
4
 

1. Pasien tersuspek sebanyak 69.926 pasien. 

2. Kabupaten/ Kota terdampak sebanyak 508 kabupaten 

3. Spesimen yang diperiksa sebanyak 4.029.428 spesimen dengan kasus negatif 

sebanyak 3.459.721 

Dimana tren kasus harian semakin meningkat dan belum ada tanda – tanda kurva 

melandai atau turun. Per tanggal 5 Desember 2020 telah menembus angka 569.707 
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kasus terkonfirmasi positif, dimana Provinsi DKI Jakarta menduduki Provinsi tertinggi 

dalam kasus terkonfirmasi positif COVID-19 ini.
4 

Di Wilayah Kota Palu sendiri, kasus COVID-19 masih mengalami kenaikan. Saat 

ini jumlah kasus terkonfirmasi positif menjadi yang terbanyak se-Sulawesi Tengah,                   

yaitu 715 kasus per tanggal 07 Desember 2020. Peringkat kedua diduduki oleh 

Kabupaten Morowali dengan 411 kasus dan Kabupaten Banggai dengan 278
 
kasus. 

Dengan Case Fatality Rate (CFR) terbesar adalah Kabupaten Sigi dengan angka 5,56 

%. Peringkat kedua dan ketiga ditempati Kabupaten Poso dengan 5,49 % dan 

Kabupaten Banggai dengan 4,85 %.
5 

Tantangan rumah sakit akan semakin besar ditengah situasi pendemi COVID-19 

yang bermula pada Maret 2020 ini. Hal ini selain menjadi tanggung jawab dari 

pimpinan rumah sakit sendiri tetapi harus didukung oleh seluruh elemen terkait di 

dalam maupun di luar, termasuk dewan pengawas dan seluruh pegawai rumah sakit. 

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, Sp. THT-KL (K), 

MARS menjelaskan masa pandemi COVID-19 menuntut pelayanan cepat, tepat dengan 

tetap menjaga mutu pelayanan. Dikatakan bahwa pimpinan rumah sakit harus mampu 

mengambil keputusan dan tindakan yang bersifat extra ordinary namun tetap dalam 

koridor ketentuan sehingga pada kondisi ini dewan pengawas sangat berperan dalam 

mengawal akuntabilitas dan kepatuhan rumah sakit. 

Selain itu, rumah sakit perlu memiliki strategi di masa sekarang ini, yaitu strategi 

penanganan COVID-19 melalui pemenuhan pengadaan obat, APD, dan lain sesuai 

ketentuan. Kemudian rumah sakit mematuhi praktik pencegahan dan pengendalian 

infeksi yang diwujudkan dalam perombakan alur pelayanan dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) di semua lini rumah sakit termasuk UGD (UNIT GAWAT 

DARURAT). Strategi lainnya bahwa rumah sakit bekerja berdasarkan data, 

menggunakan teknologi digitalisasi, ketangkasan manajemen dalam merespon 

perubahan eksternal, menjaga akuntabilitas maupun kepatuhan, dan menyederhanakan 

proses bisnis. 

Unit Gawat Darurat Kebidanan merupakan pintu masuk bagi seluruh pasien 

kandungan dan kebidanan sebelum masuk ke pelayanan rawat inap di ruangan suatu 

RSIA (Rumah Sakit Ibu dan Anak). Pada era pandemi COVID-19 ini UGD (Unit Gawat 
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Darurat) dituntut mengubah diri menjadi UGD (Unit Gawat Darurat) tanggap COVID 

yang menerapkan triage dengan benar sesuai protokol pencegahan dan penaggulangan 

penularan COVID-19. Tidak dapat dipungkiri bahwa alur pelayanan triage di UGD 

(Unit Gawat Darurat) akan lebih lama dibandingka era sebelum COVID-19. Skrining 

wajib dilakukan dengan cepat namun tetap tepat dan teliti sehingga prosedur 

pencegahan infeksinya tetap berjalan dengan baik. Dengan SOP yang baik akan 

membuat pasien dan tenaga kesehatan serta staf yang bertugas di UGD (Unit Gawat 

Darurat) dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Pelayanan UGD (Unit Gawat 

Darurat) yang aman dan nyaman apsti akan meningkatkan kepuasan dalam diri pasien 

dalam menerima pelayanan di UGD (Unit Gawat Darurat).  

 

Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang dipaparkan sebelumnya dapat diuraikan suatu 

permasalahan bahwa pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung dan belum 

diketahui akan berakhir bahkan secara angka terus mengalami peningkatan akan 

memaksa rumah sakit untuk menyusun strategi agar pelayanan di rumah sakit dapat 

tetap berjalan dengan baik. Strategi peningkatan mutu layanan rumah sakit di era 

pandemi ini meliputi seluruh bagian rumah sakit termasuk bagian UGD (Unit Gawat 

Darurat). Ketika rumah sakit, termasuk bagian UGD (Unit Gawat Darurat), tidak 

mampu membuat rencana yang strategis, maka dapat diapstikan layanannya akan 

mengalami penurunan kualitas. Penurunan mutu pelayanan di UGD (Unit Gawat 

Darurat) dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Sehingga penulis merumuskan 

masalah yang akan dijabarkan dalam makalah ini “Bagaimana hubungan antara kualitas 

pelayanan dengan kepuasan pasien di UGD kebidanan RSIA Kota Palu selama masa 

pandemi COVID-19?” 
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Problem Tree 

 

 

Gambar 41. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

 Dalam menentukan analisis faktor – faktor yang mempengaruhi menurunnya 

mutu pelayanan rumah sakit, khususnya di bagian Unit Gawat Darurat, digunakan 

analisis dari faktor 5M, yaitu Man, Money, Machine, Material, and Methode.  

1. Man  

Faktor man adalah sumber daya manusia yang terlibat dalam keseluruhan kegiatan 

yang berlangsung di rumah sakit. Dari mulai tenaga kesehatan hingga staf rumah sakit 

lainnya seperti cleaning service, satpam, pegawai administrasi, dan lain sebagainya. 

Jika sumber daya ini dioptimalkan kinerjanya, maka performa suatu layanan dapat 

berlangsung dengan baik. 

Di era pandemi COVID-19 ini, tenaga kerja rumah sakit rawan tertular dan rawan 

menjadi penular virus SARS-Cov-2 penyebab COVID-19. Tidak terkecuali, baik tenaga 

medis, tenaga non medis, dan tenaga kerja lainnya yang berkegiatan di rumah sakit 

tersebut. Tenaga kesehatan yang tertular COVID-19, otomatis akan dinon-aktifkan dari 

rumah sakit agar tidak menjadi sumber penularan tenaga kesehatan lainnya. Penon-

aktifan tenaga kesehatan ini jika tidak diertai strategi pengaturan shift tenaga kesehatan 

yang belum tertular akan dapat menimbulkan kepincangan pada pelayanan dan peda 

akhirnya akan menambah tenaga kesehatan yang di non aktifkan dikarenakan beban 

kerja akan bertambah sehingga petugas kelelahan. 

Belum lagi jika di suatu bagian tersebut, dalam hal ini bagian UGD (Unit Gawat 

Darurat), terdapat tenaga kesehatan yang masuk ke dalam kategori rentan tertular 

seperti berusia lanjut atau mempunyai penyakit komorbid tertentu. Tenaga kesehatan 

yang masuk ke dalam kategori tersebut akan dinonaktifkan sementara. Karena jika 

dipaksakan tetap bekerja di rumah sakit maka akan rentan tertular sehingga enjadi 

media penularan kepada yang lainnya. 

Penon-aktifan tenaga kesehatan tersebut tentu akan mempengaruhi mutu 

pelayanan di UGD (Unit Gawat Darurat) yang dituntut cepat, tepat, dan teliti. Akibatnya 

berbagai kendala akan timbul seperti pasien yang menumpuk menunggu dilayani, waktu 

tumggu pasien yang semakin bertambah yang dapat mengakibatkan menurunnya tingkat 

kepuasan pasien. 
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2. Money 

Faktor Money adalah modal atau anggaran yang digunakan untuk mendanai segala 

kegiatan yang berlangsung di rumah sakit. Dana atau modal tersebut dapat digunakan 

untuk kegiataan operasional, perbaikan fasilitas kesehatan, gaji seluruh tenaga kerja 

rumah sakit, pengadaan alat kesehatan beserta pemeliharaannya, dan lain sebagainya. 

Tanpa ketersediaan modal atau dana yang cukup, penyelenggaran pelayanan rumah 

sakit tidak akan berjalan. 

Di era yang serba VUCA, rumah sakit menghadapi tantangan yang begitu besar 

untuk bisa bertahan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. 

a. Volatile: serba dinamis, yakni perubahan terjadi dalam waktu cepat, baik 

perubahan peraturan, perubahan kebijakan, maupun perubahan jumlah kasus 

positif. 

b. Uncertainty: serba tidak pasti, yakni era dimana segalanya tidak bisa diprediksi.  

c. Complexity: serba rumit, yakni era dimana segalanya menjadi lebih rumit seperti 

halnya kriteria pasien bisa masuk ke UGD (Unit Gawat Darurat) harus melewati 

serangkainan prosedur skrining yang lebih rumit dari biasanya. 

d. Ambique: serba ragu-ragu, yakni era dimana keputusan, prosedur, maupun 

protokol kesehatan belum dapat dipastikan dengan benar disesuaikan 

perkembangan patogenesis penyakit di lapangan. 

Dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk bisa bertahan di era VUCA ini. 

Penyesuaian ruangan, pembuatan alur SOP yang baru, obat-obatan, dan alat kesehatan 

penunjang lainnya membutuhkan penyesuaian anggaran yang belum tentu dapat 

dilakukan oleh pihak rumah sakit. Belum lagi harga alat kesehatan atau bahan habis 

pakai yang tiba-tiba melonjak harganya dikarenakan meningkatnya permintaan yang 

tiba-tiba yg tidak disertai produksi yang berkelanjutan. Rumah sakit juga dihadapkan 

pada penurunan sumber pendapatan dikarenakan penurunan angka kunjungan pasien ke 

rumah sakit. 

3. Machine dan Material 

Faktor machine dan material penulis jadikan satu pembahasan karena sulit 

dibedakan mana yang termasuk faktor machine dan mana yang termasuk faktor material 

dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. Dimana faktor machine dan material 

tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan satu sama lain.  
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Seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan money, bahwa keberlangsungan 

terselenggaranya kegiatan di rumah sakit, dalam hal ini UGD (Unit Gawat Darurat), 

membutuhkan penyesuaian-penyesuaian dan penambahan-penambahan dalam hal 

ruangan, alat kesehatan, obat-obatan, dan sarana prasarana lainnya. Perubahan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

a. Ruangan  UGD (Unit Gawat Darurat) harus dipisahkan antara ruangan non COVID-

19 dan terduga COVID-19 

b. Renovasi sirkulasi udara di ruangan UGD (Unit Gawat Darurat) yang sesuai dengan 

pencegahan penularan infeksi COVID-19 

c. Penyesuaian ruang tunggu pasien sebelum masuk ke UGD (Unit Gawat Darurat) 

harus sesuai dengan syarat menjaga jarak, yakni minimal 1 meter dan nyaman. 

d. Alat skrining pada saat triage ditambah dengan rapid test kit atau swab test kit 

e. Alat pelindung diri seperti masker, handskun, face shield, hazmat/ coverall, google, 

serta alat penunjang lain yang berfungsi sebagai pelindung untuk para tenaga 

kesehatan dan tenaga kerja lain di UGD (Unit Gawat Darurat) 

f. Pengadaan hand sanitizer yang lebih banyak lagi dikarenakan kewajiban mencuci 

tangan lebih sering 

g. Penambahan poster-poster yang menjelaskan alur pelayanan baru di UGD (Unit 

Gawat Darurat) sehingga pasien tidak mengamuk jika mereka akan lebih lama 

terlayani 

4. Method 

Yang dimaksud faktor method disini adalah segala macam alur pelayanan, standar 

operasional prosedur, dan kebijakan/ peraturan rumah sakit yang disusun sebagai 

panduan penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit.  

Di masa pandemi ini pasti akan ada perubahan dalam hal alur pelayanan, standar 

operasional prosedur (SOP), dan kebijakan/ peraturan rumah sakit. Kesemuanya wajib  

disosialisasikan kepada seluruh elemen rumah sakit termasuk kepada pasien. Sosialisasi 

yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan akan memperkecil kesalahan dalam 

penyelenggaraaan pelayanan rumah sakit. Hal tersebut juga dapat menurunkan bahkan 

menghilangkan kesalapahaman antara tenaga kesehatan rumah sakit dengan pasien atau 

keluarga pasien. 
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Alur skrining COVID-19 pada saat triage di pintu masuk UGD (Unit Gawat 

darurat) akan memperlama waktu pelayanan pasien. Penambahan elemen pemeriksaan 

rapid test atau swab test dapat membuat pasien marasa lambat ditangani jika tidak 

dijelaskan dengan baik oleh peyugas pendaftaran atau petugas triage. Pengisian berkas – 

berkas rekam medis oleh pasien atau keluarga pasien dan petugas administrasi serta 

petugas kesehatan akan lebih lama dilakukan dikarenakan penambahan beberapa item 

terkait skrining COVID-19. Jika didapatakan hasil rapid test positif maka pada pasien 

akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut yang tentukan akan memakan waktu lebih 

lama lagi. 

Kelima faktor M tersebut (Man, Money, Machine, Material, and Methode) jika 

tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan penurunan kulaitas atau mutu pelayanan 

suatu rumah sakit. Dengan menurunnya mutu pelayanan rumah sakit dapat 

mengakibatkan tingkat kepuasan pasien menurun. 

Penurunan tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit, dalam hal ini 

adalah pelayanan di UGD (Unit Gawat Darurat), yang diekspresikan dalam bentuk 

kekecewaan, dapat menyebabkan kegaduhan di UGD (Unit Gawat Darurat), penurunan 

angka kunjungan ke UGD (Unit Gawat Darurat) rumah sakit, dan mobilisasi pasien ke 

rumah sakit lain yang mempunyai pelayanan yang dapat memuaskan pasien. Pada 

akhirnya dapat menurunkan citra rumah sakit dan berfek pada penurunan pedapatan 

rumah sakit. Dan bagai lingkaran setan, pendapatan rumah sakit yang menurun dapat 

membuat mutu pelayananan akan menurun. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Untuk menghadapi pandemi ini, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas 

(satgas) penanganan COVID-19. Adapun 8 Target yang dilakukan Satgas COVID-19 

adalah sebagai berikut: 

1. Tekan kasus: menekan kasus aktif, meningkatkan kesembuhan, menurunkan 

kematian 

2. Peningkatan testing: Meningkatkan dan pemerataan resing 30 ribu orang/ hari 

3. PE & Tracing: Meningkatkan penyelidikan Epidemiologi dan contact tracing 

4. Reagen, PCR, & APD: meningkatkan ketersediaan reagen, PCR, APD 
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5. Perubahan perilaku: Meningkatkan perubahan perilaku kepatuhan protokol 

Kesehatan 

6. Interoperabilitas data: Meningkatkan interoperabilitas info data Kesehatan, 

ekonomi, dan sosial 

7. Sosialisasi masif: Sosialisasi masih menggunakan sumber daya nasional 

8. Lindungi yang rentan: melindungi kelompok rentan 

Rumah sakit adalah salah satu tempat yang berpotensi menularkan infeksi 

COVID-19 ini. Ada berbagai profesi yang saling beriteraksi di rumah sakit sepanjnag 

dan setiap hari. Upaya – upaya pencegaha pun sudah seharusnya dilakukan di 

lingkungan rumah sakit seperti halnya di tempat usaha lain. Ada 7 strategi yang dapat 

diadaptasi dari kementrian tenaga kerja dapat diterapkan di rumah sakit guna 

memastikan rumah sakit dapat berjalan dengan baik dengan tetap mengadakan 

perlindungan optimal kepada seluruh staf rumah sakit, yaitu: 

1. Pencegahan COVID-19 di rumah sakit 

2. Penyusunan pedoman perencanaan keberlangsungan kegiatan di rumah sakit 

3. Penyusunan panduan kembali bekerja 

4. Perlindungan seluruh staf rumah sakit melalui program jaminan kesehatan 

5. Peningkatan dan pengawasan ketenagakerjaan 

6. Peningkatan kolaborasi dengan Stakeholder 

7. Publikasi cara- cara pencegahan dan penularan COVID-19 kepada masyarakat luas 

Analisis Stakeholder diperlukan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki 

kepentingan/peran secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian 

masalah yang akan dilaksanakan. Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah individu 

maupun organisasi yang secara umum dibedakan dalam 4 (empat) kelompok utama, 

yaitu: 

1. Penerima manfaat/ Kelompok Sasaran (pasien, keluarga pasien), 

2. Pelaksana (dokter, perawat, bidan, staf RS lainnya), 

3. Pengambil keputusan (direktur RS, Pemerintah daerah, pemerintah pusat), 

4. Pendana (direktur RS, Pemerintah daerah, pemerintah pusat) 

Dalam hal ini, potensi solusi yang bisa ditawarkan berdasarkan klasifikasi 

stekeholder tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Penerima manfaat/ Kelompok Sasaran (pasien, keluarga pasien), 

KIE yang baik dan benar kepada pasien/ keluarga pasien mengenai kondisi pasien. 

Edukasi yang baik mengenai situasi terkini COVID-19, penularan dan cara 

pencegahan 

Sosialisasi dengan lengkap mengenai SOP RS yang terbaru terkait COVID-19 

2. Pelaksana (dokter, perawat, bidan, staf RS lainnya), 

Sosialisasi kepada seluruh tenaga kesehatan mengenai alur pelayanan di UGD 

terkait COVID-19. Pelatihan internal penanganan pasien – pasien yang datang 

selama masa pandemi 

3. Pengambil keputusan (Direktur RS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat), 

Membuat peraturan RS mengenai alur pelayanan RS selama masa pandemi. 

Membuat aturan yang melindungi hak – hak tenaga kesehatan dalam melaksanakan 

tugas selama masa pandemi. Membuat aturan yang melindungi hak – hak pasien/ 

keluarga pasien selama masa pandemi terkait pelayanan di RS 

4. Pendana (Direktur RS, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat) 

Pengadaan APD yang memadai dan cukup untuk tenaga kesehatan di RS beserta 

staf RS lainnya. Pengadaan alat -alat diagnostik COVID yang cepat dan akurasinya 

tinggi guna mempercepat alur skrining COVID di UGD. Pengadaan pelatihan untuk 

tenaga kesehatan untuk mengahadi situasi pandemi di UGD 

 

Penyelesaian pentahelix meliputi kerjasama antara ke 5 elemen, yaitu Pemerintah, 

Swasta, Media, Akademisi, dan Masyarakat. 

 

1. PEMERINTAH 

Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan pendataan pekerja terdampak 

pandemi COVID-19, baik pada pekerja formal maupun pekerja informal. Pengumpulan 

data dilakukan dari Disnaker-disnaker di seluruh Indonesia, Kementerian/ Lembaga 

terkait, Serikat Pekerja dan asosiasi pengusaha. Setidaknya 3,5 juta pekerja terdampak 

COVID-19. Pemerintah juga telah mengeluarkan produk hukum yang terkait 

pencegahan COVID-19. 

a. Mendorong pimpinan untuk pencegahan COVID-19 di perusahaan, termasuk 

rumah sakit. 
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b. Perusahaan/ rumah sakit harus produktif tetapi tetap aman beradaptasi dengan 

COVID-19 melalui perencanaan keberlangsungan usaha 

Ada 7 tahapan penyusunan rencana keberlangsungan usaha menghadapi pandemi 

COVID-19, yaitu: 

a. Mengenal prioritas usaha 

b. Identifikasi risiko pandemi 

c. Perencanaan mitigasi risiko pandemi 

d. Identifikasi respon dampak pandemi 

e. Merancang dan mengimplementasikan perencanaan keberlangsungan usaha 

f. Mengkomunikasikan perencanaan keberlangsungan usaha 

g. Uji perencanaan keberlangsungan usaha 

2. SWASTA/ USAHA 

a. Mengeluarkan produk hukum pencegahan penularan COVID-19 

b. Merilis SOP baru guna mendukung pencegahan penularan COVID-19 dan 

memastikan terlaksananya SOP tersebut di wilayah kerja usaha. 

c. Pemberian bantuan dana kepada karyawan/ staf yang terdampak COVID-19 

3. MEDIA 

a. Memberikan informasi yang benar mengenai COVID-19 

b. Menciptakan pemberitaan yang mentaati kode etik jurnalistik tentang 

perkembangan pandemi 

c. Memproduksi karya jurnalistik yang mampu mendorong terjadinya perubahan 

perilaku hidup sehat dan taat protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19 

4. MASYARAKAT 

Tokoh masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mewujudkan perubahan prilaku 

masyarakat guna mencegah penularan COVID-19 ini, yaitu: 

a. Tetap tinggal di rumah 

b. Jaga kebersihan rumah 

c. Optimalkan sirkulasi udara dan cahaya matahari di rumah 

d. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir 

e. Biasakan etika batuk/ bersin dengan menutup mulut dan hidung dengan lengan 

atas bagian dalam 

f. Gunakan masker bila batuk/ pilek/ demam. 
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g. Pisahkan jika ada anggota keluarga yang sakit 

h. Segera konsulkan jika ada keluhan 

5. AKADEMISI 

Merumuskan cara – cara pencegahan dan tatalaksana pasien COVID-19, yakni saling 

berkordinasi dengan pemerintah guna menetapkan konteks manajemen risiko, 

mengidentifikasi risiko, melakukan analisis risiko, melakukan evaluasi risiko dan 

melakukan pengelolaan risiko. 

 

Tabel 40. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Analisis Sebab Potensi Solusi Stakeholder 

1 1. Nakes tertular 

COVID 

2. WFH bagi nakes 

lansia/ punya 

komorbid 

 

a. Direksi melakukan evaluasi 

kinerja Komite PPI RS dalam 

melakukan sosialisasi, edukasi, 

dan surveillance pelaksanaan 

pencegahan penularan 

COVID-19 di RS termasuk di 

kalangan staf  

b. Dilakukan Perhitungan beban 

kerja tenaga kesehatan di masa 

pandemi dan dibuatkan 

penyesuaian jumlah tenaga dan 

jam kerja berdasarkan 

perhitungan tersebut  

c. Pengecekan MCU berkala 

terhadap nakes dan menilai 

faktor risiko komorbid pada 

nakes  

d. Pembuatan kebijakan untuk 

nakes dengan komorbid dan 

berusia lanjut (usia diatas 55 

tahun) tidak menangani pasien 

COVID-19 

Direksi, Komite PPI, 

Kepala Bidang 

Pelayanan Medis 

dan Keperawatan, 

Kepala Bidang SDM 
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e. Pembuatan kebijakan skrining 

pemeriksaan rapid test/ swab 

bagi staf dengan Riwayat 

bepergian ke luar kota, dan 

riwayat mengikuti 

penyelenggaraan kegiatan 

dengan jumlah masa besar 

(hajatan, pernikahan,dll). 
 

2 Belum optimalnya 

Tim K3 RS dalam 

upaya pencegahan 

COVID-19 bagi 

pekerja di RS  

a. Direksi melakukan evaluasi 

pelaksaan K3 di Rumah Sakit 

b. Ditetapkannya Pedoman 

Pencegahan COVID-19 di 

lingkungan RS dengan 

menerapkan Triangle 

Epidemiologi yang sesuai dengan 

tempat kerja masing-masing 

bidang (berkolaborasi dengan 

seluruh kepala bidang) 

c. K3 dan seluruh Kepala Bidang 

melakukan pengawasan, 

monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan K3 di RS. 

d. Penyusunan Panduan Kembali 

Bekerja pasca isolasi/ cuti bagi 

karyawan 

Direksi, Tim K3, 

Tim Satgas COVID 

RS, Seluruh Kepala 

Bidang 

3 Sarana dan Prasarana 

belum standar 

Melakukan perencanaan perbaikan 

dan kelengkapan fasilitas untuk 

pelayanan COVID-19 berdasarkan 

prioritas 

Direksi, Kepala 

Bidang 
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Kesimpulan 

Peningkatan kasus positif COVID-19 memaksa rumah sakit untuk lebih 

meningkatkan proteksi kepada tenaga kesehatan yang bertugas dan pasien. Berbagai 

protokol pencegahan penularan COVID-19 di rumah sakit diterapkan dan diusahakan 

agar berjalan dengan benar dan baik. Salah satu yang diterapkan di RSIA adalah 

penapisan pasien seselektif mungkin di UGD Kebidanan. Dalam proses penapisan ini 

tentunya akan menambah waktu pelayanan sebelum dan Ketika masuk UGD. Hal ini 

sedikit banyak akan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah 

sakit. 

Penurunan mutu pelayanan rumah sakit kepada pasien membuat menurunnya 

tingkat kepuasan pasien. Menurunnya tingkat kepuasan pasien terhadap rumah sakit 

pada akhirnya dapat membuat pasien lari dan berpindah ke rumah sakit lain. Hal ini 

dapat mengakibatkan angka kunjungan menurun, pendapatan menurun, dan pada 

akhirnya terjadi lingkaran setan yaitu mutu pelayanan rumah sakit yang menurun. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Seorang Magister Administrasi Rumah Sakit akan mengoptimalkan diri dalam 

menerapkan tata kelola rumah sakit yang benar dan baik ditengah era VUCA ini. Dari 

berbagai pembahasan di atas maka rencana tindak lanjut yang bisa direncanakan adalah 

sebagai berikut: penyusunan kebijakan protokol kesehatan rumah sakit serta adanya 

sanksi bagi tenaga kerja yang melanggar, promosi kesehatan untuk semua tenaga kerja 

di rumah sakit baik melalui diklat maupun media digital, tim satgas COVID rumah 

sakit, dan melengkapi design rumah sakit dengan fasilitas cuci tangan, ventilasi, 

pemisahan jalur COVID dan non COVID pada triage UGD. 
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ANALISIS PENGARUH PANDEMI CORONAVIRUS-19 (COVID-19) 

TERHADAP MUTU PELAYANAN PADA KASUS STROKE AKUT 

DI RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL,  

MAHAR MADJONO JAKARTA 

Oleh:  

dr. Nurul Rakhmawati, Sp.N 

Latar Belakang  

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan masalah kesehatan global 

yang ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO) sejak 11 

Maret 2020. COVID-19 sudah merebak diseluruh penjuru dunia, tidak terkecuali 

Indonesia. Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 

dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Pada September 2020, Indonesia 

menduduki urutan pertama dalam hal kasus konfirmasi positif, dan menduduki 

peringkat kedua kematian tertinggi kasus COVID-19. Sampai dengan 24 September 

2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 262.022, sementara jumlah kasus 

meninggal sebanyak 10.105. Kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45-54 tahun 

dan paling sedikit terjadi pada usia 0-5 tahun. Angka kematian tertinggi ditemukan pada 

pasien dengan usia 55-64 tahun.
1
 

Coronavirus merupakan zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). 

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 masih belum diketahui. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-

6 hari, dengan range antara 1 dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Risiko 

penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi 

virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung dapat menularkan 

sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala (presimptomatik) dan sampai dengan 14 

hari setelah onset gejala. Tingkat severity gejala yang ditimbulkan oleh COVID-19 

beragam, mulai dari asimtomatik, gejala ringan, sedang, dan berat. Gangguan tersebut 

meliputi gejala pernapasan, demam, dan juga gangguan neurologis seperti anosmia, 

Meningitis/Encephalitis, penyakit serebrovaskular akut, Guillain Barre Syndrome, dan 

Miller Fisher Syndrome.
2
  

 

CHAPTER 5 
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Stroke merupakan manifestasi klinis akut sebagai akibat disfungsi neurologis pada 

otak, medulla spinalis, dan retina, baik sebagian atau menyeluruh, yang menetap selama 

24 jam yang dapat menimbulkan kematian, sebagai akibat adanya gangguan pembuluh 

darah. Stroke yang disebabkan oleh infark (dibuktikan melalui pemeriksaan radiologi, 

patologi, atau bukti lain yang menunjukkan iskemi otak, medulla spinalis, atau retina) 

disebut stroke iskemik. Stroke perdarahan dapat disebabkan oleh perdarahan 

intrakranial atau subaraknoid. Perdarahan intrakranial terjadi pada parenkim otak 

maupun ventrikel tanpa didahului trauma, sementara perdarahan subaraknoid terjadi di 

rongga subaraknoid (antara membran araknoid dan piamater). Transient ischemic attack 

(TIA) didefinisikan sebagai disfungsi neurologis sementara akibat iskemia fokal 

termasuk iskemi retina dan medulla spinalis, tanpa bukti adanya infark.
3
  

Menurut World Health Organization (WHO), An Updated Definition of Stroke for 

the 21
st
 Century tahun 2013, stroke didefinisikan sebagai gangguan fungsional otak 

yang terjadi secara mendadak dengan tanda klinis fokal atau global yang berlangsung 

lebih dari 24 jam, tanpa tanda-tanda penyebab non vaskular, termasuk didalamnya 

tanda-tanda perdarahan subaraknoid, perdarahan intraserebri, iskemik atau infark 

serebri.
4
  

Berdasarkan penyebabnya, stroke diklasifikasikan menjadi stroke iskemik dan 

stroke perdarahan. stroke iskemik dapat disebabkan oleh karena proses atheroklerosis 

(Stroke Atherosklerosis) ataupun trombus yang terlepas dari berbagai tempat (Stroke 

Atherotrombotik), temasuk thrombus yang terlepas dari jantung (Stroke Kardioemboli).
4
 

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007,  prevalensi nasional 

stroke adalah 8,3 per 1.000 penduduk. Prevalensi stroke tertinggi dijumpai di Aceh 

(16,6 per 1000 penduduk) dan terendah di Papua (3,8 per 1.000 penduduk). Terdapat 13 

Provinsi dengan prevalensi stroke lebih tinggi dari angka nasional. Hasil Riskesdas 

2013 didapatkan prevalensi stroke nasional naik 50% menjadi 12,1 per 1000 penduduk. 

Di Aceh, prevalensi menurun menjadi 10,5 per 1000 penduduk. Tetapi, terjadi kenaikan 

yang signifikan di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan dari 7,4 menjadi 17,9, 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dari 8,4 menjadi 16,9, Sulawesi Tengah dari 10,0 

menjadi 16,6 dan Jawa Timur dari 7,7 menjadi 16 per 1000 penduduk. Berdasarkan data 

stroke registry tahun 2012-2014, sebanyak 67% dari total stroke adalah iskemik, dan 

33% lainnya adalah stroke hemoragik.
3
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Sebagai pusat rujukan nasional kasus neurologi, kunjungan pasien mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Total kunjungan rawat jalan Rumah Sakit Pusat Otak 

Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono (RS PON) di Jakarta pada 2019 sebanyak 

88.604, semester 1 tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 18.1% jika dibandingkan 

semester 1 di tahun 2019. Total kunjungan rawat inap RS.PON pada 2019 sebanyak 

6.363, semester 1 tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 19.75% jika 

dibandingkan semester 1 di tahun 2019. Sementara itu, total kunjungan IGD pada tahun 

2019 sebanyak 8.424. Sementara itu, tren jumlah kasus ranap inap maupun rawat jalan 

juli-oktober mulai normal kembali. Kasus stroke iskemik di RS PON pada tahun 2019 

sebanyak 2776, pada Februari 2020 total kasus stroke iskemik 306, namun saat 

pemberlakuan PSBB di bulan Maret, total kasus stroke iskemik sejumlah 294 

(penurunan 2%), total kasus pada April 2020 sebanyak 229 (penurunan 14.5%, 

sementara kasus bulan Mei 2020 sebanyak 2020 (turun 13%). Sementara itu, kasus 

stroke perdarahan pada Februari 2020 sebanyak 51 kasus, Maret 2020 61 kasus, April 

2020 47 kasus, dan Mei 2020 42 kasus. Total kasus trombolisis dan trombektomi turun 

masing-masing 27% dan 25%, sementara itu kasus trombolisis (r-TPA) di RS PON 

janurari 35 kasus, namun ketika bulan Februari hingga Mei mengalami penurunan 

masing-masing 18, 17, 9, dan 23 kasus. Namun demikian, jika dilihat tren secara 

keseluruhan dari Januari – Agustus 2020, mengalami penigkatan jika dilihat dari tahun 

sebelumnya yakni 3,95% dari total pasien stroke iskemik di tahun 2019 dan 5.85% per 

Agustus 2020. 

Pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh belahan dunia, berdampak besar 

pada perawatan stroke. Tidak hanya pasien stroke lebih rentan terhadap infeksi yang 

parah, namun pandemi memiliki implikasi besar pada cara kita memberikan perawatan 

stroke, dengan tetap menjaga keselamatan pasien dan menjaga kesehatan tenaga 

professional kami. Infeksi COVID-19 sendiri juga digambarkan sebagai faktor risiko 

stroke. Organisasi Stroke Dunia memantau dampak dari pandemi global, dan telah 

mengidentifikasi penurunan yang nyata pada presentasi stroke serta dampak yang luas 

pada pelayanan stroke. Pandemi mengubah cara kita memberikan perawatan, dan 

menyoroti potensi telemedicine yang sangat besar dalam perawatan stroke.
5
 

Pandemi COVID-19 mempengaruhi dan memiliki implikasi besar untuk 

perawatan stroke di seluruh dunia, baik langsung maupun tidak langsung. Pasien stroke 
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sangat rentan terhadap komplikasi yang ada. Pasien stroke perlu melakukan upaya 

pencegahan tertular dari kontak dengan individu yang terinfeksi. Namun, pandemi 

memiliki dampak yang lebih luas pada perawatan stroke, dengan penekanan signifikan 

pada pelayanan deliver-stroke-care, yang berarti luaran klinis pasien stroke tanpa 

COVID-19 mungkin lebih buruk dibandingkan waktu normal.
5
 

Penundaan pra-rumah sakit di masa Pandemi COVID-19 menjadi rintangan utama 

di seluruh dunia dan dapat menghambat perawatan stroke yang optimal, menyebabkan 

tingkat trombolisis dan trombektomi rendah di banyak tempat. Selama pandemi, dengan 

adanya social distancing, pasien kurang mau datang ke rumah sakit meskipun 

berpotensi perburukan dari stroke itu sendiri. Artikel terbaru dari Kansagra AP., et al 

menunjukkan jumlah pasien yang menerima pengobatan untuk stroke turun sekitar 39% 

di Amerika Serikat, menunjukkan penurunan yang signifikan pada pasien yang 

menjalani perawatan stroke akut. Kami mengamati penurunan serupa (40%) pada 

penerimaan kasus stroke di seluruh China selama periode puncak COVID-19 epidemi 

pada tahun 2020 di Cina, dibandingkan dengan yang diamati di periode sebelum 

COVID-19.
6
 Melalui survei yang dilakukan oleh Organisasi Stroke Dunia (WSO), kami 

menemukan penurunan rata-rata global dalam penerimaan kasus stroke, tepatnya 42% 

seperti yang ditunjukkan pada. Sementara, 7 pusat stroke menanggapi survei dari 

Amerika Serikat, penurunan rata-rata dalam penerimaan stroke (39%) sesuai dengan 

laporan dari Kansagra AP., et al. Sebuah studi terbaru dari Spanyol melaporkan 

penurunan serupa (penurunan 25% -30% dalam penerimaan stroke). Strategi untuk 

memerangi pandemi COVID-19 memerlukan sistem medis yang berbeda dengan masa-

masa sebelumnya.
6
 

World Stroke Organization (WSO) memantau seluruh pengalaman di seluruh 

penjuru dunia terkait layanan stroke. Sebagian kecil negara tetap mempertahankan 

mengelola penuh berbagai layanan stroke akut, sebagian besar terlihat tidak dapat 

mengatur ulang layanan. WSO melaporkan realokasi bed neurologi dan stroke, 

termasuk Fasilitas Unit Perawatan Intensif untuk pasien COVID-19, sehingga 

membutuhkan perpindahan unit stroke yang menyebabkan akomodasi kurang optimal 

dan pemindahan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan terkait stroke lainnya untuk 

merawat pasien COVID-19. Kemampuan perawatan endovaskular telah dikurangi atau 

berhenti di banyak unit. Trombolisis intravena berisiko mengalami penundaan, 
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disebabkan mengelola pasien yang berpotensi terinfeksi, dan mengakibatkan 

peningkatan waktu door-to-needle, dan pasien stroke dengan klinis buruk tidak 

mendapatkan therapeutic window, karena keterlambatan masuk rumah sakit atau 

rujukan, atau pasien memilih untuk tidak masuk rumah sakit sama sekali. Dalam 

persiapan masuknya pasien COVID-19, banyak sistem perawatan kesehatan 

mengurangi atau menghentikan penyediaan perawatan yang tidak mendesak, yang akan 

berdampak pada pencegahan stroke dan tindak lanjut. Bahkan intervensi yang mendesak 

seperti endarterektomi karotis juga tempat tidur dan High Dependency Unit (HDU) dan 

Intensive Therapy Unit (ITU) diproritaskan untuk merawat COVID-19.
5
 

Dengan adanya skrining COVID-19, door to needle memanjang, sehingga 

seringkali pasien yang datang mendekati 4,5jam dari onset terjadinya stroke tidak dapat 

dilakukan trombolisis, penutupan atau penurunan layanan rawat jalan, fisioterapi/ 

rehabilitasi juga akan berpengaruh terhadap morbiditas dan mortalitas pasien stroke 

akut, serta tingginya rekurensi terjadinya stroke, akibat tidak tertanganinya faktor risiko. 

 

Rumusan Masalah 

Dengan adanya pandemi COVID-19, banyak tindakan ekstrim telah diambil untuk 

mencegah penyebaran penyakit, termasuk mengubah bangsal medis umum menjadi 

bangsal karantina pasien COVID-19, membatasi kunjungan poliklinik rawat jalan, 

menghentikan semua prosedur elective, pemilihan pasien terindikasi COVID-19 dan 

non COVID-19 (skrining COVID-19) dan memberikan perawatan hanya untuk kasus 

selektif di banyak wilayah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan latar 

belakang peneliti ingin mengetahui apakah Pengaruh Pandemi Corona Virus-19 

(COVID-19) terhadap mutu pelayanan pada kasus stroke akut di Rumah Sakit Pusat 

Otak Nasional, Mahar Madjono Jakarta? 
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Problem Tree  

 

Gambar 42. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan yang signifikan kunjungan rawat 

jalan secara langsung dan layanan rawat inap. Pemulihan Proses kunjungan klinik dan 

pelayanan rawat inap berbeda, dan klinik kunjungan pulih lebih lambat dibandingkan 

layanan rawat inap pada stroke dan lainnya penyakit saraf setelah pandemi.
6
  

Zhao, J et.al., dalam penelitiannya membagi beberapa alasan potensial dampak 

pandemi COVID-19 pada pelayanan stroke, yakni alasan potensial penundaan sebelum 

masuk rumah sakit (tiba dalam 4,5 jam), alasan potensial penurunan admisi perawatan 

stroke, alasan potensial peningkatan waktu door-to-needle, alasan potensial penurunan 

trombolisis dan trombektomi, dan yang terakhir terindikasi terinfeksi corona virus 

2019.
7
 

Alasan potensial penundaan pra-rumah sakit (kedatangan dalam waktu 4.5 jam) 

antara lain: Tidak berubah (8.9%), ketakutan pasien dan keluarganya tertular virus di 

rumah sakit (87.22%), kurangnya pengetahuan pertolongan pertama pada stroke 

(42.29%), sumber daya ambulans tidak mencukupi (15.42%), sumber daya transportasi 

lainnya tidak mencukupi (43.17%), dan kurangnya dukungan keluarga (31.72%).
7
 

Kunjungan klinik rawat jalan memainkan peran penting dalam pendidikan pasien, 

pencegahan stroke (atau penyakit saraf lainnya), dan pendokumentasian karakteristik 

pasien terkait dengan luaran hasil stroke.  Pencegahan stroke sekunder, termasuk 

tekanan darah, diabetes, dan antikoagulasi, dapat mengurangi kejadian dan tingkat 

keparahan stroke berulang. Penurunan layanan, atau penghentian total, pasien rawat 

jalan klinik untuk pasien stroke berpotensi menyebabkan peningkatan insidens stroke di 

masa depan. Alasan potensial penurunan penerimaan perawatan stroke antara lain: 

Tidak berubah (3.08%), ketakutan pasien dan keluarganya untuk datang ke rumah sakit 

(93.83%), sumber daya ambulans tidak mencukupi (14.10%), transportasi umum tidak 

memadai (46.7%), dan kurangnya pengetahuan pertolongan pertama pada stroke 

(35.8%). Kunjungan klinik rawat jalan ke rumah sakit tiary di Cina menurun drastis 

sebesar 36,6% selama periode puncak wabah pada bulan Februari tetapi kemudian 

kembali menjadi 60,5%, 78,3%, 77,6%, 89,0%, dan 78,8% pada bulan Maret, April, 

Mei, Juni, dan Juli, masing-masing, dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 

2019. Ini konsisten dengan data survei global kami, yang menunjukkan bahwa beberapa 
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dari klinik rawat jalan telah menjadwal ulang kunjungan rawat jalan mereka selama 3 

sampai 6 bulan. Layanan klinik rawat jalan, rawat inap pada penyakit neurologis 

mengalami penurunan turun drastis sebesar 23,8% di bulan Februari dan di empat bulan 

berikutnya masing-masing 65,8%, 82,2%, 64,7%, 78,5%, dan 89,1%. Penerimaan 

pasien stroke rawat inap turun dengan cepat sebesar 27,4% pada bulan Februari dan 

kemudian pulih dengan cepat ke 103,9%, 92.2%, 66.1%, 90.0%, dan 100% pada bulan 

Maret, April, Mei, Juni, dan Juli, dibandingkan dengan periode sebelum COVID-19.
8
  

Alasan potensial peningkatan waktu door-to-needle antara lain: Tidak berubah 

(27.75%), penutupan sementara jalur cepat penanganan stroke (3.96%), tertunda karena 

proses skrining COVID-19 (63%), Pasien demam (30.84%), dan kekurangan tenaga 

medis (15.86%).
7
 Sesuai dengan penelitian diatas, Penelitian yang dilakukan oleh Yang, 

B et al, menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok pandemi 

dengan pra-pandemi terkait door-to-needle  (174 vs 125,5 menit, p = 0,002) dan 

demikian juga terhadap hasil kedatangan pasien terhadap waktu reperfusi kelompok 

pandemi dibandingkan pra pandemi (213 vs 172 menit, p = 0,047). Hasil penelitian 

Yang, et al menunjukkan (1) door-to-needle dan waktu kedatangan-reperfusi secara 

signifikan lebih memanjang selama pandemi dibandingkan dengan periode pra-

pandemi, (2) waktu tusukan ke reperfusi berkurang rata-rata 10 menit namun tanpa hasil 

statissik yang signifikan; (3) tingkat keberhasilan reperfusi dan hasil klinis lainnya 

semuanya sebanding antara dua kelompok. Waktu tusukan hingga reperfusi terbukti 

memiliki kecenderungan untuk menurun (dari 40,5 menit menjadi 32 menit) tanpa bukti 

adanya pengaruh pada luaran hasil pasien (skor NIHSS) dan tingkat rekanalisisi yang 

berhasil selama pandemi.
9
 

Alasan potensial penurunan trombolisis antara lain: tidak berubah (7.49%), 

penurunan jumlah pasien yang datang ke rumah sakit (88,55%), Penundaan pra-rumah 

sakit (6.82%), kekurangan tenaga medis yang merawat stroke (16.3%), skrining 

COVID-19 (40.09%), kurangnya alat pelindung (7.93%), dan tindakan hati-hati untuk 

mencegah infeksi di rumah sakit (28.63).
7
 Dari penelitian berbeda, tingkat keberhasilan 

reperfusi/trombolisis tidak berbeda secara signifikan pada kelompok pra-pandemi 

dibandingkan dengan kelompok pandemi (88,2% (n = 30) vs 85,7% (n = 18); OR 0,971, 

95% CI 0,785 - 1,203; p = 1.000).
9
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Alasan potensial penurunan trombektomi antara lain: tidak ada perubahan 

(7.09%), penurunan jumlah pasien yang datang ke rumah sakit (80.62%), penundaan 

pra-rumah sakit (40.09%), strategi pencegahan infeksi mempengaruhi prosedur 

(26.87%), kekurangan ahli bedah (11.45%), kekurangan ahli anestesi (5.73%), 

kurangnya alat pelindung diri (11.01%), dan tidak ada fasilitas trombektomi (5.73%).
7
 

Pada wilayah Toronto raya, didapatkan kasus trombektomi menurun.
10

 Memberikan 

intervensi akut tepat waktu untuk pasien stroke dengan Large Vessel Occlusion (LVO) 

selama pandemi COVID-19 sangat menantang, mengingat potensi penyebaran infeksi di 

antara tim medis.
11

  

Dari berbagai alasan potensial tersebut, disimpulkan bahwa faktor terpenting 

penurunan kunjungan pasien kerumah sakit dan penundaan admisi rumah sakit adalah 

ketakutan pasien atau keluarga untuk pergi ke rumah sakit, hal ini dikarenakan takut 

tertular virus COVID-19. Kurangnya kesadaran terkait stroke menjadi faktor terpenting 

kedua, seperti sebelum pandemi. Faktor lain yang berkontribusi adalah takut tertular 

virus, kurangnya mode transportasi yang memadai, termasuk sumber daya ambulans 

yang tidak mencukupi. Hanya kecil porsi rumah sakit menutup saluran perawatan stroke 

jalur cepatnya. Proses skrining COVID-19 dianggap yang utama faktor yang 

menyebabkan potensi peningkatan waktu door-to-needle. Pasien demam mempengaruhi 

proses evaluasi stroke, dan tidak cukupnya staf medis juga dapat memengaruhi waktu 

door-to-needle pada proses trombolisis.
7
 

Perbaikan awal dalam neurologis tidak menunjukkan perbedaan yang berbeda 

secara signifikan antara kedua kelompok, yang dinilai dalam skor NIHSS pada 24 jam 

atau 72 jam pada keduanya kelompok. Skor NIHSS (rerata, min-max) pada kelompok 

pra pandemi dan non pandemi pada 24 jam (14 (6–40) vs 10 (6–40; p=0.38). Skor 

NIHSS (rerata, min-max) pada kelompok pra-pandemi dan non-pandemi pada 72 jam (8 

(5–14) vs 8 (4–21; p=0.678).
7
 

Berkenaan dengan berbagai sarana presentasi pasien untuk aktivasi kode stroke 

(langsung melalui layanan medis darurat [EMS], pindah dari rumah sakit lain, ruang 

gawat darurat walk-in, dan pasien rawat inap), tampak bahwa penurunan volume 

langkah kode didistribusikan secara merata. Antara periode 1 Maret 2019, dan 16 Maret 

2020, jumlah pasien yang datang melalui EMS, transfer dari rumah sakit lain, walk-in 

ruang gawat darurat, dan pasien rawat inap masing-masing adalah 51%, 14%, 23%, dan 
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12%. Di perbandingan, mulai 17 Maret 2020, dan seterusnya jumlah pasien yang datang 

melalui EMS, transfer dari rumah sakit lain, emergency room walk-in, dan pasien rawat 

inap masing-masing sebanyak 59%, 13%, 20%, dan 8%.
10

 

 

Rancangan Solusi and Analisis Stakeholder  

Seorang public health harus mampu memberikan analisis dan solusi yang terjadi 

di era pandemi. Solusi yang dapat di benahi terhadap turunnya pelayanan kesehatan 

antara lain:  

1. Meningkatkan kesadaran stroke selama krisis adalah kuncinya. Kegiatan 

pendidikan kesadaran stroke tidak boleh berhenti atau dikurangi; bahkan harus 

ditingkatkan. Sistem jaringan tematik yang kuat harus dibentuk dan ditingkatkan 

untuk mendidik pasien tentang apa yang harus dilakukan selama pandemi.
7
 

Tentunya bersinergi dengan media. 

2. Menginformasikan sistem medis darurat dan publik bahwa pusat-pusat ini akan 

dilindungi dan akan tetap sepenuhnya beroperasi bahkan selama krisis.
12

 

3. Membuat proses penyaringan COVID-19 jalur cepat untuk pasien suspek stroke. 

Salah satu pendekatan praktis adalah memiliki CT scan thorax lengkap bersama 

dengan CT scan angiogram kepala dan leher pada semua pasien suspek stroke.
7
   

4. Tes laboratorium cepat untuk virus harus diprioritaskan untuk pasien suspek 

stroke,  dan tes harus menjadi bagian dari jalur cepat stroke yang ada.
7
 

5. Memulai terapi stroke tidak dihalangi oleh proses penyaringan COVID-19. Pasien 

harus memakai masker bedah untuk mengontrol sumber penularan 

penyakit. Pakar penyakit menular harus bekerja sama dengan tim stroke akut 

untuk mengembangkan pola alur kerja yang meminimalkan penundaan sekaligus 

memastikan perlindungan yang tepat dari staf medis.
7
 

6. Manajemen sumber daya harus dibangun secepat mungkin. Alur perawatan stroke 

jalur cepat harus diprioritaskan. Pusat stroke yang ditunjuk ditugaskan untuk 

menciptakan sumber daya pemberian perawatan stroke yang berkualitas tinggi.
7
 

7. Kampanye untuk mendorong evaluasi rumah sakit yang tepat untuk kegawat-

darutan, pengobatan, sensitif waktu pada kasus stroke dan infark miokard harus 

dimulai di tingkat nasional. Para pemimpin profesional harus bekerja sama 

dengan pembuat kebijakan dan pejabat pemerintah.
7
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8. Meningkatkan pendidikan tenaga kesehatan dan publik, terutama mereka yang 

berisiko tinggi terkena stroke, untuk mengenali stroke dan memanggil layanan 

medis darurat segera dibawa ke salah satu stroke yang ditentukan pusat untuk 

menghindari penundaan yang signifikan dalam transfer pasien dari satu rumah 

sakit ke rumah sakit lainnya.
11

 

9. Memberikan masukan terkait penyediaan ambulans yang menyediakan fasilitas 

CT-Scan dan dapat melakukan trombolisis   

10. Memperbaiki layanan aktivasi code stroke bersinergi dengan Kementrian 

Kesehatan dan rumah sakit sekitar 

11. Mengatur jam kerja tenaga medis agar tidak terjadi kelebihan beban kerja yang 

akan menimbulkan kelelahan  

12. Membuka dan mensosialisasikan telemedicine 

 

Tabel 41. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Akar Masalah Potensi Solusi Stakeholder Uraian Langkah 

Konkret 

Ketakutan pasien dan 

keluarganya tertular 

virus di rumah sakit 

Meningkatkan 

kesadaran stroke 

selama krisis 

Tim medis  

Public health  

Satgas COVID-19 

Memberikan 

edukasi dengan 

cara daring rutin 

setiap bulan 

Kurangnya 

pengetahuan 

pertolongan pertama 

pada stroke 

Memfasilitasi 

pendidikan 

ditingkat 

masyarakat terkait 

pencegahan 

Stroke, 

penanganan dan 

rehabilitasi 

Tim medis 

(Neurolog) 

Public health  

Tokoh masyarakat 

 

Memberikan 

edukasi dengan 

cara daring rutin 

setiap bulan 

Sumber daya 

ambulans/transportasi 

tidak mencukupi 

Penyediaan 

delivery-care-

stroke 

Rumah Sakit  

Kemenkes  

Pemda 

Menyediakan 

layanan 

transportasi/ 

memperbanyak 

ambulans 
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Kurangnya dukungan 

keluarga 

Meningkatkan 

pendidikan care-

giver stroke  

Tim Medis  

Public health  

 

Edukasi keluarga 

sebagai care-giver 

Penurunan 

penerimaan 

perawatan stroke 

Edukasi ke 

masyarakat 

Tim medis 

Manajemen 

Rumah Ssakit 

Tokoh masyarakat 

Edukasi ke 

masyarakat 

Penyediaan 

layanan 

telemedicine 

Jemput bola 

Penutupan sementara 

jalur cepat 

penanganan stroke 

Evaluasi problem 

penyebab 

Manajemen 

Rumah sakit 

Dinas kesehatan 

setempat 

Evaluasi problem 

penyebab dan 

pencarian solusi. 

Proses skrining 

COVID-19 

Peningkatan skills 

tenaga medis dan 

sistem yang terkait 

Manajemen 

Rumah sakit 

Tim Pendidikan 

dan Pelatihan RS 

Pelatihan cara 

cepat skrining dan 

code stroke di era 

pandemi 

Kekurangan tenaga 

medis  

Perbaikan APD 

Analisis Beban 

Kerja 

Pelatihan 

RS (Komite Mutu, 

PPI, Diklat) 

Pengaturan jam 

tugas agar tidak 

overload, dan 

terlalu letih 

Kurangnya alat 

pelindung 

Memastikan 

ketersediaan alat 

pelindung  

Pemerintah  

Rumah sakit  

Penyediaan 

bantuan APD 

untuk tenaga 

medis 

Pelayanan code 

stroke belum 

maksimal 

Pelatihan code 

stroke 

Manajemen RS 

Diklat RS 

Jejaring RS sekitar 

Pelatihan mulai 

dari operator 

telepon, supir 

ambulan, tenaga 

medis dan 

paramedis yang 

terkait dengan 

code stroke 
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Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 menyebabkan adanya beberapa perubahan pada layanan 

stroke baik stroke infark maupun stroke hemoragik. Alasan potensial dampak pandemi 

COVID-19 pada pelayanan stroke dibagi menjadi alasan potensial penundaan sebelum 

masuk rumah sakit (tiba dalam 4,5 jam), alasan potensial penurunan admisi perawatan 

stroke, alasan potensial peningkatan waktu door-to-needle, alasan potensial penurunan 

trombolisis dan trombektomi, dan yang terakhir terindikasi terinfeksi Coronavirus 

Disease 2019.  

Perubahan tersebut antara lain adanya skrining COVID yang menyebabkan 

lambatnya penanganan stroke sehingga menyebabkan tidak dapat terlaksananya 

trombolisis maupun trombektomi. Di banyak laporan penelitian juga disebutkan bahwa 

kunjungan pasien menurun. Kondisi tersebut berujung pada buruknya luaran klinis dan 

menyebabkan tingginya tingkat morbiditas dan mortalitas pasien stroke di era COVID-

19. 

Penurunan pelayanan stroke di era pandemi menyebabkan dikhawatirkan 

menyebabkan luaran klinis yang buruk pada pasien, sehingga diperlukan perbaikan di 

beberapa hal yang melibatkan beberapa stakeholder.  

 

Rencana Tindak Lanjut  

 Berikut ini penulis berencana melakukan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut : 

1. Berkoordinasi dengan Direktur, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang 

pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang Medik, Kepala Bidang Keperawatan, 

Kepala Komite, dan seluruh kepala instalasi RS untuk merumuskan solusi dan 

merencanakan langkah terkait permasalahan 

2. Berkoordinasi dengan pemerintah khususnya Dinas Kesehatan untuk duduk 

bersama dalam menanggulangi pandemi 

3. Sosialisasi tentang memberikan edukasi dengan cara daring rutin setiap bulan 

4. Edukasi ke masyarakat penyediaan layanan telemedicine jemput bola 
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ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KUALITAS 

PELAYANAN KESEHATAN PASIEN DENGAN PENYAKIT KRONIS 

ESENSIAL DI RUMAH SAKIT 

Oleh: 

dr. Wayan Anggaratni G. 

 

Latar Belakang 

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan krisis pelayanan kesehatan pada masa 

ini. Kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya pertama kali dilaporkan di Kota 

Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019 yang kemudian diidentifikasi 

disebabkan oleh jenis baru coronavirus. Pada bulan Januari 2020 WHO menetapkan 

kasus tersebut sebagai Kedaruratan Masyarakat yang Meresahkan/Public Health 

Emergency International Concern.
1
  

Coronavirus Disase 2019 (COVID-19) telah menyebar secara cepat dan 

dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO pada 11 Maret 2020.
2 

Sampai dengan 12 Maret 

2020 di Eropa COVID-19 telah menyebabkan lebih dari 20.000 kasus dan hampir 1000 

kematian, sedangkan di negara lain seperti USA, sampai dengan tanggal 24 November 

sekitar 12.758.000 orang telah terinfeksi COVID-19 dengan 260.900 kematian.
3
 Kasus 

COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada 2 Maret 2020 dan sampai dengan 

24 November 2020 telah dilaporkan sekitar 506.302 orang terinfeksi dengan 16.111 

kematian.
4
   

COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan 

coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. 

COVID-19 memiliki tanda dan gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, 

dan sesak nafas. Infeksi berat dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, 

gagal ginjal, dan kematian.
1
  

Coronavirus (CoV) adalah salah satu famili virus yang dapat menyebabkan 

penyakit pada hewan dan manusia. Sebelumnya, famili virus ini pernah menyebabkan 2 

wabah mayor yakni SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) pada tahun 2003 dan 

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) pada tahun 2012. Meskipun hewan yang 

menjadi sumber penularan COVID-19 belum diketahui dengan pasti, namun dua 

CHAPTER 5 
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penyakit coronavirus lain telah diketahui hewan penularnya yaitu kucing luwak pada 

SARS dan unta pada MERS.
1
  

COVID-19 memiliki masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi 

terpanjang 14 hari. Risiko penularan yang tertinggi diakibatkan oleh konsentrasi virus 

pada sekret saluran pernafasan yang tinggi pada hari-hari pertama penyakit. Virus 

SARS-CoV-2 diketahui dapat menular melalui mekanisme droplet dan aerosol. Partikel 

virus dan droplet yang berukuran <10 μm dihembuskan keluar pada saat pejamu 

berbicara atau bernafas atau menjalani prosedur aerosol dan dapat melayang di udara 

selama beberapa waktu. Sedangkan large spray droplet terjadi pada droplet yang lebih 

besar (> 0,1 mm) terdorong oleh batuk/ bersin sehingga dapat mencapai jarak 1,5 meter 

sampai dengan 6 meter.
1,5 

Atas dasar mekanisme transmisi inilah dilaksanakan strategi 

pencegahan penularan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) 

sehingga penularan dapat dicegah.  

RNA SARS-CoV-2 dapat dideteksi pada orang 1-3 hari sebelum gejala mulai 

muncul, sedangkan beban virus paling tinggi menurut pemeriksaan RT-PCR terjadi 

pada hari mulainya gejala muncul dan  menurun dari waktu ke waktu. Secara umum, 

durasi positivitas RT-PCR berkisar antara 1 dan 2 minggu untuk orang tanpa gejala, dan 

3 minggu hingga lebih untuk pasien dengan penyakit ringan dan sedang. Pada pasien 

dengan gejala berat, durasi ini bisa lebih panjang.
6
 

Lonjakan awal kasus COVID-19 telah mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan 

dunia, dan menimbulkan pembahasan dalam skala Internasional mengenai aspek etis 

dari triase, alokasi sumber daya yang terbatas, dan pengambilan keputusan medis pada 

saat terjadi krisis standar pelayanan. Pandemi COVID-19 memaksa fasilitas pelayanan 

kesehatan untuk meninjau kelangkaan sumber daya kesehatan. Kebijakan pemanfaatan 

sumber daya yang terbatas ini dapat berbeda tergantung dari institusi, sistem kesehatan, 

dan kebijakan pemerintah. Sumber daya umumnya diprioritaskan kepada pasien yang 

paling memiliki harapan untuk mendapat perbaikan klinis dari intervensi ataupun pada 

pasien yang angka harapan hidupnya lebih baik. Pertanyaannya adalah, cara pengukuran 

klinis yang bagaimana yang dapat dipergunakan dan seberapa jauh pertimbangan klinis 

dapat dipergunakan untuk memilah prioritas penanganan pada pasien di era kelangkaan 

sumber daya. Dilema etis ini muncul ketika kapasitas pelayanan kesehatan belum cukup 

mampu untuk menangani kebutuhan klinis pasien selama lonjakan kasus COVID-19.
7
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Di Indonesia, lonjakan kasus COVID-19 menantang fasilitas kesehatan untuk 

meningkatkan kapasitas ruang isolasi terutama di Jakarta sebagai daerah episentrum 

infeksi COVID-19 pada awal-awal kemunculannya. Pada 11 September 2020, Juru 

Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito 

M,Sc., Ph.D menyampaikan bahwa  sebanyak tujuh dari 67 RS Rujukan COVID-19 di 

Jakarta telah terisi dengan bed occupancy rate (BOR) 100 %, 46 RS rujukan terisi lebih 

dari 60% kapasitas, dan hanya 14 RS yang memiliki BOR dibawah 60 %.
10

  

Pada saat tulisan ini disusun, Kabupaten Gianyar Bali belum memiliki fasilitas 

Lab PCR sendiri, sehingga masih merujuk ke laboratorium di daerah lain dengan waktu 

tunggu yang masih cukup lama (lebih dari 3 hari). Di sisi lain, karakteristik klinis 

COVID-19 yang cukup luas masih menimbulkan polemik dalam hal deteksi dini kasus 

yang dicurigai dengan COVID-19.  

Tingginya jumlah kasus suspek dan keterbatasan diagnostic menyebabkan pasien 

menumpuk di ruangan isolasi RS, sehingga menyebabkan kasus-kasus berat semakin 

sulit mendapatkan rujukan dan akses PCR dilakukan secara lebih selektif.  Hal ini 

mendorong beberapa RS mengembangkan system skoring yang sesuai dengan 

karakteristik pasien di wilayah kerjanya sehingga pemanfaatan ruang isolasi lebih 

efektif dan sesuai skala prioritas klinis pasien. 

Kebutuhan akan penggunaan alat pelindung diri (APD), bed perawatan, 

perlengkapan medis, dan sumber daya manusia serta pelaksanaan physical distancing 

memaksa klinisi untuk meksanakan triase terhadap akses diagnostik, terapi, dan 

intervensi suportif yang sebelumnya dialokasikan untuk pasien yang tidak berkaitan 

dengan COVID-19. Pengalokasian sumber daya kesehatan yang terbatas secara rasional, 

etis, dan terintegrasi di tengah lonjakan kasus COVID-19 membutuhkan rujukan balik 

kasus non emergency dan pelaksanaan metode pelayanan alternatif (telemedicine). 

Kadangkala, penundaan dan hambatan pelayanan kesehatan rutin menimbulkan 

peningkatan morbiditas dan mortalitas kasus lain.
7
  

Kemunculan kasus awal dan penyebaran yang cepat telah menjadi perhatian dunia 

dan telah menjadi beban pelayanan kesehatan yang besar di seluruh dunia. Dalam survei 

WHO yang dirilis pada 1 Juni 2020, dijelaskan bahwa pandemi COVID-19 telah 

menghambat pelayanan pencegahan dan terapi untuk kasus penyakit tidak menular di 

155 negara pada bulan Mei 2020.
9
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Selama masa wabah, kelompok pasien dengan penyakit tidak menular memiliki 

kerentanan untuk mengalami perburukan gejala atau bahkan meninggal akibat infeksi 

COVID-19. Di Italia, dari jumlah kasus yang meninggal akibat COVID-19, 68% 

dilaporkan memiliki Hipertensi, sedangkan 31% memiliki Diabetes Melitus. Di India, 

terjadi 30% penurunan kegawatan jantung akut yang dapat mencapai fasilitas kesehatan 

di area rural dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan penemuan kasus baru kanker 

terjadi akibat lockdown di Belanda. 
9
 

Terbatasnya kapasitas pelayanan kesehatan dalam menanggulangi pandemi jenis 

baru menimbulkan disrupsi dalam upaya pencegahan dan program screening public 

untuk penyakit tidak menular, termasuk hipertensi, kegawatan kardiovaskular, dan 

diabetes melitus. Padahal, diketahui pula, penyakit kronis tersebut merupakan 

komorbiditas yang memperparah perjalanan penyakit pasien dengan infeksi COVID-19.  

Terlebih lagi, berbagai kebijakan pembatasan sosial dan pencegahan penularan yang 

diterapkan pemerintah maupun fasilitas kesehatan menyebabkan masyarakat 

berpenghasilan rendah dan tinggal di area yang terpencil semakin sulit mendapatkan 

akses pelayanan kesehatan.
9
   

Rumusan Masalah 

Dalam upaya menyeimbangkan kebutuhan akan penanggulangan pandemi 

COVID-19 dan kebutuhan untuk mempertahankan pemberian layanan kesehatan 

esensial yang lain, berbagai negara telah mengambil langkah dilematis. Alur pasien 

yang aman dan efektif menjadi prioritas utama di semua fasilitas pelayanan kesehatan, 

yang meliputi skrining COVID-19, triase, dan rujukan terarah. Di sisi lain, berbagai 

layanan kesehatan rutin dan elektif dihentikan sementara dan dikelola dengan strategi 

analisis manfaat-risiko dan menyesuaikan dengan perkembangan pandemi. Dengan 

demikian, terdapat risiko kegagalan system kesehatan, terutama pada bidang layanan 

kesehatan esensial apabila mekanisme tata kelola, koordinasi, dan protokol untuk 

penetapan prioritas dan penyesuaian layanan tidak terselenggara dengan baik.
8
 Oleh 

karena itu peneliti ingin mengetahui bagaimanakah dampak pandemi COVID-19 di 

Rumah Sakit terhadap kualitas pelayanan kesehatan pasien dengan penyakit kronis 

esensial? 
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Gambar 43. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Constantin Bratianu, mencoba memberikan pemahaman mengenai kompleksitas 

krisis yang terjadi selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan Grounded Theory 

Approach (GTA). Dalam analisisnya, Bratianu menemukan bahwa COVID-19 

menimbulkan krisis perekonomian melalui sebuah mekanisme yang kompleks yang 

dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh krisis system pelayanan 

kesehatan, kebijakan pemerintah, dan perilaku masyarakat.
12
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Krisis Sistem Kesehatan 

Semenjak ditetapkan sebagai Pandemi, lonjakan kasus COVID-19 telah menjadi 

beban pelayanan kesehatan di berbagai negara di seluruh dunia. Situasi yang dramatis 

ini telah menyebabkan krisis kesehatan di berbagai belahan dunia. Berbagai 

permasalahan etis dalam bidang pelayanan kesehatan telah menjadi diskusi yang ramai 

diperbincangkan, terutama tentang aspek etis dari triage, strategi pengalokasian sumber 

daya yang terbatas, dan pengambilan keputusan medis di bawah tekanan krisis 

pelayanan kesehatan. Meskipun bukan merupakan permasalahan yang sama sekali baru, 

namun permasalahan mengenai bagaimana mengalokasikan sumber daya kritis yang 

terbatas pada masa pandemi terus menjadi pembahasan terutama terkait kompleksitas 

dari pandemi COVID-19.
7,12

 

Pandemi COVID-19 memiliki karakteristik yang unit dan belum pernah 

ditemukan dalam sejarah pandemi sebelumnya, memiliki dampak yang sangat luas 

terutama disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap karakteristik penyakit baru 

ini sendiri. Meskipun memiliki sedikit kemiripan dengan epidemi lain yang disebabkan 

oleh SARS-CoV dan MERS-CoV, epidemi COVID-19 menyebar dengan kecepatan 

yang tidak terbayangkan sebelumnya dan menimbulkan korban yang sangat besar. 

Adanya mutase antigen menyebabkan penyakit ini tidak menimbulkan cukup imunitas 

di masyarakat.
12

  

COVID-19 menimbulkan krisis pada sistem pelayanan kesehatan nasional di 

berbagai negara dikarenakan tingkat penularan yang tinggi yang menyebabkan 

penambahan kasus baru pasien terinfeksi di berbagai negara hampir melampaui 

kapasitas pelayanan kesehatannya, sebagai contoh di negara Italia dan Spanyol. 

Kurangnya pengetahuan mengenai infeksi COVID-19, kurangnya alat perlindungan diri 

(APD) dan teknologi diagnostik, dan belum adanya vaksinasi menimbulkan kecemasan 

bagi tenaga medis maupun masyarakat umum.
7
  

Pandemi COVID-19 telah mendorong sistem kesehatan untuk mengembangkan 

perencanaan strategi untuk kesiapan dan respon terhadap transmisi virus di masyarakat 

dengan cara membatasi transmisi penyakit dari orang ke orang, mengidentifikasi, 

isolasi, dan penanganan pasien di wilayah khusus di fasilitas pelayanan kesehatan, 

pengembangan pengetahuan mengenai keparahan penyakit, perkembangan pandemi, 

dan pilihan terapi, serta sambil berupaya mengurangi dampak sosial dan ekonomi di 

masyarakat.
12
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Namun demikian, perkembangan kapasitas pelayanan kesehatan yang relatif 

lambat terhadap tingkat penularan virus menyebabkan sistem pelayanan kesehatan 

berhadapan dengan dilema etis dalam upaya pengalokasian sumber daya yang terbatas 

kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbagai sistem skoring dan triage mulai 

dikembangkan untuk dapat membantu memilah kelompok pasien yang diperkirakan 

mampu mendapat manfaat yang paling besar dari sumber daya yang terbatas. Namun 

demikian, masih terbatasnya validitas dari system skoring sehingga harus 

dikombinasikan dengan pertimbangan klinisi dan masih memiliki risiko menyebabkan 

kesalahan prediksi yang berakibat pasien tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

dibutuhkan.
12

 

Kebutuhan untuk menyediakan sumber daya (APD, tempat tidur perawatan, 

peralatan, dan sumber daya manusia) dan penerapan social distancing telah memaksa 

klinisi untuk melakukan pemilahan/ triage terhadap pasien yang memerlukan akses 

diagnosis, terapi, dan sumber daya penunjang lain yang sebelumnya dapat diakses 

dengan mudah bagi pasien-pasien dengan penyakit yang tidak berkaitan dengan 

pandemi. Upaya untuk mengalokasikan sumber daya medis yang terbatas secara 

rasional, etis, dan terintegrasi pada kelompok pasien yang terbesar dilakukan dengan 

upaya perujukan balik pelayanan non gawat darurat, dan penerapan metode pelayanan 

alternatif seperti telemedicine. Keterbatasan rumah sakit dalah hal sumber daya dan 

pembatasan pelayanan menimbulkan penundaan dan hambatan terhadap pelayanan 

kesehatan rutin, dapat menimbulkan morbiditas dan mortalitas pasien dengan penyakit 

yang tidak berkaitan dengan pandemi. 
12

 

Krisis pelayanan kesehatan memaksa fasilitas kesehatan melakukan prioritas dan 

penundaan berbagai jenis layanan, dan yang secara langsung dan tidak langsung 

mengurangi revenue fasilitas pelayanan kesehatan. Berkurangnya pemasukan akibat 

penurunan jumlah pasien dan pembatasan pelayanan  disertai peningkatan pengeluaran 

akibat upaya pengendalian infeksi dan penanganan pasien di faskes menimbulkan 

disrupsi perekonomian di rumah sakit. Fasilitas pelayanan kesehatan ditantang untuk 

mengembangkan strategi pelayanan dan efisiensi untuk dapat tetap mempertahankan 

cashflow Rumah Sakit selama pandemi. Penundaan pelayanan dan mitigasi sumber daya 

kearah pengendalian COVID-19 pada akhirnya menimbulkan penurunan kualitas 

pelayanan kesehatan bagi penderita penyakit kronis esensial.
7,8,12

  



  734 
 

 

Kebijakan Pemerintah 

Pandemi COVID-19 diperparah oleh perilaku masyarakat yang abai, keterbatasan 

kapasitas rumah sakit, kurangnya jumlah tenaga spesialistik, kurangnya pemahaman 

yang penting terhadap pengobatan yang efisien, dan ketidaktersediaan vaksin. Kesemua 

hal tersebut diatas tidak mungkin dapat diatasi tanpa adanya kebijakan pemerintah yang 

tepat.
12 

Kebijakan yang diterapkan berbagai negara berbeda-beda, dari mulai tidak 

menghiraukan potensi penularan COVID-19 pada masa awal epidemi, sampai dengan 

reaksi cepat mitigasi risiko dengan menetapkan kegawatan nasional seperti yang 

dilakukan Korea Selatan dan Jepang. Peran pemerintah menjadi kunci keberhasilan 

penanganan pandemi melalui penerapan kebijakan publik yang terkoordinasi dalam 

upaya membatasi perilaku berisiko penularan di masyarakat dan dalam sektor usaha.
12 

Dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan percepatan penanganan COVID-19 

di Indonesia, berbagai regulasi terlah diterapkan mulai dari Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta kebijakan lainnya guna 

memutus rantai penularan COVID-19. Kebijakan tersebut melibatkan berbagai elemen 

di Pemerintahan sesuai tugas dan fungsinya meliputi Kepolisian, TNI, Dinas 

Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas negara/ Pemerintah Daerah. 

Untuk menghindari penularan COVID-19 dilakukan pula pengaturan waktu kerja dan 

protokol yang harus diterapkan secara mandiri pada saat sebelum, selama, dan setelah 

melakukan kontak dengan orang lain. 
13 

 

Perilaku Masyarakat 

Pandemi COVID-19 merupakan fenomena yang sangat kompleks dan 

menyebabkan krisis yang tak terduga, dan terjadi tidak hanya pada sistem kesehatan 

namun juga menimbulkan krisis ekonomi, Pendidikan, budaya, dan sosial. Berbagai 

krisis ini terhubung melalui perilaku masyarakat, sehingga perkembangan krisis ini 

sangat bergantung pada perubahan perilaku masyarakat dan kebijakan publik yang 

diterapkan. 
12 
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Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus 

corona dapat menjadi stresor bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui 

kapan wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat terutama golongan 

menengah ke bawah bingung memikirkan nasib mereka. Kehidupan yang berjalan 

seperti biasa tanpa adanya mata pencaharian membuat mereka kesulitan memenuhi 

kebutuhan hidup. Keberadaan virus corona yang mengancam setiap orang berpeluang 

menjadi stresor bagi sebagian besar orang, dan dampaknya bisa jadi sama parahnya 

dengan dampak yang ditimbulkan jika terinfeksi virus corona itu sendiri.
7,12 

 

Krisis Ekonomi 

Untuk dapat terus produktif, pelaku ekonomi harus sehat. Berbagai kebijakan 

yang dilakukan di berbagai negara bertujuan untuk menanggulangi penularan COVID-

19 sesegera mungkin. Berbagai kebijakan mulai dari himbauan, protokol pembatasaan 

sosial, hingga karantina wilayah dilaksanakan dengan harapan mata rantai penularan 

COVID-19 segera putus dan masyarakat dapat beraktivitas secara normal. Meskipun 

demikian, upaya karantina total/ Lockdown pada sektor ekonomi dan pembatasan ketat 

mobilisasi penduduk  memicu penurunan drastis pada bisnis internasional. Penutupan 

hotel, restoran, kereta/ bandara Internasional, dan pasar global dari wisatawan telah 

mencapai titik terendah untuk bertahan.
7,12 

 

Pandemi COVID-19 dan Kualitas Pelayanan Penyakit Kronis Esensial 

Di berbagai tempat, pemberhentian sementara layanan-layanan kesehatan tertentu 

akan mengakibatkan penumpukan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tidak 

terpenuhi dalam jumlah yang besar. Program-program pencegahan yang terhenti, 

termasuk skrining, kemungkinan memerlukan kampanye susulan untuk mengejar 

ketertinggalan (catch-up), misalnya untuk imunisasi yang terlewat. Di berbagai sistem 

kesehatan, pemberhentian sementara layanan bedah, misalnya, kemungkinan akan 

menyebabkan banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi.
8 

Di sisi lain, prosedur-prosedur yang awalnya dipandang sebagai prosedur yang 

elektif dapat segera berubah menjadi kebutuhan yang mendesak. Karena kebutuhan 

akan tenaga kesehatan, kontak erat dan sumber daya material terkait (seperti meja 

operasi dan alat pelindung diri (APD) yang lengkap, pengembalian layanan operasi 
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memerlukan strategi yang terkoordinasi dan terencana dengan baik. Kemungkinan 

kenaikan jumlah permintaan dan urgensi pelayanan kesehatan dibandingkan kondisi 

dasar (baseline) yang terjadi secara berkepanjangan perlu diperhitungkan dalam 

perencanaan.
8
 
 

Selain penghentian sementara layanan, hambatan-hambatan lain terkait konteks 

pandemi telah mengakibatkan komplikasi dan kesakitan terkait penundaan pencarian 

pelayanan, seperti perburukan penyakit tidak menular (PTM) atau infeksi tingkat lanjut. 

Pembatasan pergerakan, rasa takut, kehilangan pekerjaan, dan ketidakpastian akan masa 

depan dapat menyebabkan peningkatan kekerasan rumah tangga, institusional, seksual, 

dan gender, serta peningkatan kondisi kesehatan jiwa secara keseluruhan, termasuk 

depresi, kegelisahan, dan gangguan penggunaan obat-obatan terlarang.
8 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Prof. drh. Wiku Bakti Bawono Adisasmito M,Sc., Ph.D, selaku Juru Bicara 

Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 dan Koordinator Tim Pakar Satuan Tugas 

Penanganan COVID-19 dalam Webinar FKM UI ke 33 Masa Depan Penanganan 

COVID-19 di Tempat Kerja menyampaikan bahwa dalam Kolaborasi Pentahelix 

Berbasis Komunitas peran tokoh masyarakat, tokoh agama, Partai Politik, komunitas 

local hingga RT dan RW adalah aktif melakukan edukasi, sosialisasi, dan mitigasi 

Resiko COVID secara terpadu di wilayahnya.  

Untuk menghadapi Pandemi COVID-19 persatuan bangsa perlu diwujudkan 

melalui strategi satu data, ketahanan kesehatan masyarakat, serta komunikasi publik. 

Adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif aman COVID-19 (MPAC) tidak 

dapat dilakukan secara seragam di semua wilayah, namun harus melalui kajian pra 

kondisi, timing, prioritas, koordinasi pusat dan daerah, serta tetap dilakukan monitoring 

dan evaluasi. Daerah menganalisis tingkat kenaikan kasus di wilayah melalui dashboard 

kenaikan kasus, kemudian menentukan tahapan untuk mencapai MPAC, serta dalam 

bidang industri harus mengikuti ketentuan yang berlaku untuk mencegah dan 

mengendalikan COVID-19 dalam mendukung keberlangsungan usaha. Dalam upaya 

meningkatkan Ketahanan Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah, Masyarakat, Rumah Tangga harus berupaya menumbuhkan Disiplin Individu 

dan Kolektif dalam perubahan perilaku Imun, Aman, dan Iman. Imun merupakan istilah 
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untuk perilaku ke arah penguatan sistem imun tubuh meliputi istirahat cukup, olahraga 

teratur, tidak panik, bergembira, dan konsumsi makananan seimbang. Aman 

ditunjukkan oleh perilaku 3M, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. 

Sedangkan Iman ialah perilaku beribadah sesuai agama dan kepercayaan dengan tetap 

memperhatikan pencegahan dan pengendalian COVID-19.
16

 

Pengendalian penularan wabah secara umum terdiri dari berbagai tingkatan, mulai 

dari upaya eliminasi dan substitusi, pengendalian teknik, pengendalian administratif, 

dan penggunaan APD. Untuk kasus COVID-19 upaya eliminasi dan substitusi masih 

memerlukan waktu dan upaya karena belum adanya vaksin/pengobatan yang telah teruji 

secara jelas.
7,12

  

Pandemi COVID-19 menimbulkan dampak politik, sosial dan ekonomi selain juga 

kesehatan. Berbagai upaya untuk memutus rantai penyebaran diantaranya : 

1. Mengupayaan zero contact melalui kebijakan karantina wilayah, PSBB, dan 

partisipasi masyarakat
12,13,15

 

2. Kampanye pemakaian masker, jaga jarak, dan cuci tangan
12,13,15

 

3. Tes massif untuk selanjutnya tracing, clustering, dan containing
12,13,15

 

Dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 Fasilitas kesehatan perlu 

ditingkatkan kapasitasnya melalui upaya: 

1. Meningkatkan jumlah bed, ruang isolasi, ventilator, merancang sistem 

pembiayaan, pengadaan obat efektif, dan mengupayakan vaksin.
 12,13,15

 

2. Penguatan SDM kesehatan dan mengoptimalkan APD, 
12,13,15

 

3. Memaksimalkan tempat isolasi, system tracing, clustering, containing. 
12,13,15

 

Penurunan kualitas pelayanan penyakit kronis esensial di rumah sakit memiliki 

akar permasalahan yang rumit dan saling terhubung satu sama lain. Menguraikan 

permasalahan dapat dilakukan dengan menganalisis masalah-masalah pokok yang 

menimbulkan kejadian. Dari berbagai permasalahan yang didapatkan, kemudian 

dilakukan review permasalahan yang memungkinkan untuk dilakukan intervensi. Dalam 

upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit di era COVID -19 dapat 

dipertimbangkan berbagai solusi dari permasalahan pokok 
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Kebijakan COVID-19 

Kebijakan pemerintah untuk mengontrol penyebaran wabah diterapkan sesuai 

dengan kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing. Beberapa bentuk upaya 

pembatasan interaksi social sebagai bentuk pencegahan penularan dilaksanakan 

diantaranya Lockdown wilayah, PSBB, dan pembatasan moda transportasi umum. 

Kebijakan pembatasan social ini dapat menimbulkan masalah akses terutama bagi 

masyarakat kelas menengah kebawah yang bergantung pada sarana transportasi publik 

untuk dapat ke rumah sakit.
7,12,13

  

Beberapa solusi yang dapat ditawarkan diantaranya telemedicine, atau penyediaan 

fasilitas antar jemput bagi masyarakat yang membutuhkan layanan ambulans.
8 

Apabila diterapkan pada tingkatan wilayah, Stakeholder yaitu Pemerintah Daerah 

dapat membuat inovasi dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki, seperti pengadaan 

Program Ambulans Kabupaten/ Desa bagi masyarakat yang membutuhkan akses ke RS 

tapi tidak memiliki kendaraan pribadi. 

 

Fobia Masyarakat 

Teknologi menyebabkan arus informasi mengalir dengan deras. Namun di sisi 

lain, dibutuhkan keterampilan dan analisis yang baik untuk dapat mencerna informasi 

yang relevan dan tidak relevan dengan kondisi lingkungan. Apabila masyarakat gagal 

menyaring informasi yang relevan akan timbul mispersepsi dan timbul reaksi penolakan 

terhadap kebijakan penanganan COVID-19 baik di tingkatan kebijakan pemerintah 

maupun kebijakan faskes. Salah satu upaya yang dapat dilakukan faskes adalah 

melakukan edukasi terus menerus menggunakan media yang umum dipergunakan 

masyarakat serta dengan format yang mudah dicerna oleh berbagai kalangan. Kemasan 

edukasi berupa siaran radio, video edukatif yang menghibur disisipi dengan komedi, 

sampai pertemuan online dengan organisasi masyarakat dapat dilaksanakan dengan 

bantuan Stakeholder terkait. 
8 

 

Morbiditas Nakes 

Penurunan mutu pelayanan dapat disebabkan oleh pelemahan SDM nakes itu 

sendiri. Tingginya morbiditas maupun mortalitas tenaga kesehatan akibat COVID-19 

harus menjadi perhatian serius dari pemegang kebijakan pemerintah maupun faskes. 
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Beberapa upaya untuk menurunkan morbiditas nakes telah diadvokasi berupa pedoman 

perlindungan tenaga kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), pengaturan 

dan analisis beban kerja, pengaturan insentif dan peningkatan kapasitas nakes melalui 

pelatihan online dan program-program peningkatan mutu lainnya.
8 

 

Peningkatan Pelayanan COVID-19 

Meningkatnya kasus COVID -19 di beberapa daerah menimbulkan permasalahan 

yang kompleks. Tidak tersedianya RS Khusus COVID di wilayah tertentu menyebabkan 

rumah sakit melakukan pelayanan ganda, untuk COVID-19 dan pasien Non COVID-19. 

Pelayanan ganda ini menuntut fasilitas kesehatan untuk melakukan pengendalian 

administrative maupun pengendalian dari segi gedung dan SDM. RS yang tidak mampu 

menyediakan fasilitas terpisah antara layanan COVID-19 dan Non COVID-19 

berhadapan dengan tantangan pelayanan versus pencegahan penularan.
8 

 

Penguatan Pelayanan Penyakit Kronis Esensial 

Untuk menghindari kesakitan dan kematian tidak langsung dan mencegah 

perburukan akut penyakitpenyakit kronis saat layanan terganggu, berbagai negara harus 

mengidentifikasi layanan-layanan kesehatan esensial yang akan diprioritaskan untuk 

tetap dijalankan selama fase akut pandemi COVID-19.
8 

Saat beban kasus COVID-19 dan tekanan terkait COVID-19 pada sistem 

kesehatan sudah mulai menurun, berbagai layanan yang sebelumnya dihentikan 

sementara perlu dijalankan kembali. Keputusan tentang kapan dan bagaimana layanan 

secara aman kembali dijalankan akan berbeda-beda tergantung pada kondisi dan 

masyarakat (lihat Bagian 2). Sebagai contoh, inisiasi pengobatan kanker harus 

mempertimbangkan manfaat pengobatan dini bagi penderitanya dan risiko imunosupresi 

terkait. Strategi menjalankan kembali layanan komprehensif dan elektif harus dikaji 

ulang dan direvisi secara berkala seiring perkembangan wabah. Penurunan pemanfaatan 

layanan dalam jumlah yang substansial hingga di bawah ambang batas atau penurunan 

pencapaian indikator-indikator kinerja lain yang telah disetujui harus memicu 

pemberlakuan strategi tersasar, seperti kampanye komunikasi kepada masyarakat terkait 

pengenalan tanda-tanda bahaya serangan jantung dan stroke.
8 
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Penurunan Daya Beli Masyarakat 

Penurunan kemampuan ekonomi masyarakat menimbulkan problem secara 

langsung dan tidak langsung dalam penurunan mutu pelayanan RS. Secara langsung, 

ketidakmampuan ekonomi pasien menyebabkan pasien cenderung menunda pengobatan 

yang membutuhkan biaya besar sehingga menyebabkan terhambatnya pelayanan 

kesehatan dan pelayanan yang tidak sesuai standar. Potensi solusi adalah melakukan 

edukasi dan informasi terkait jaminan social yang memungkinkan untuk dimanfaatkan 

oleh pasien. Apabila dikaitkan dengan Stakeholder, RS dapat saja melakukan advokasi 

atau kemitraan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Sosial, BPJS dan 

Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk memudahkan akses pasien terhadap 

fasilitas jaminan sosial kesehatan. 

 

Tabel 42. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Akar Masalah Potensi Solusi Stakeholder Uraian Langkah 

Konkret 

Akses 

masyarakat 

akibat 

kebijakan 

COVID-19 

 

Menyediakan tim 

yang memfasilitasi 

keperluan akses 

pasien elama 

karantina, lockdown, 

PSBB 

Dinas 

Kesehatan, 

Dinas Sosial, 

PSC 

Advokasi optimalisasi 

tim terpadu penanganan 

COVID-9 

Advokasi pemanfaatan 

ambulan milik dinas 

kesehatan untuk fasilitasi 

akses pasien 

Advokasi pemanfaatan 

telemedicine untuk 

manajemen rujukan 

kasus kompleks dari luar 

RS agar pasien terarah 

untuk rujukan 

Fobia 

masyarakat 

 

Edukasi terus 

menerus melalui 

media atau secara 

langsung melalui 

pendekatan RT 

RS 

Tokoh 

Masyarakat 

Puskesmas 

RS: membuat video-

video yang menjelaskan 

COVID-9 dengan cara 

yang mudah dipahami 
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Pemerintah 

Daerah 

masyarakat awam dan 

share melalui akun 

medsos RS 

Tokoh masyarakat: 

kerjasama dengan 

Puskesmas untuk 

program edukasi pada 

tokoh masyarakat/ aparat 

desa agar masyarakat 

memahami COVID-9 

dengan lebih baik 

Morbiditas 

nakes 

 

Perbaikan APD 

Analisis Beban 

Kerja 

Pelatihan  

RS (Komite 

Mutu, PPI, 

Diklat) 

Rapat Tim dan 

implementasi program 

perlindungan nakes di RS 

Peningkatan 

pelayanan 

COVID -19 

 

Optimalisasi sistem 

rujukan 

Pengendalian 

administratif 

Bidang Yankes 

Dinkes 

Advokasi pembentukan 

system rujukan 

pelayanan COVID yang 

terintegrasi 

Pendaftaran online untuk 

mengurangi kerumunan, 

Pengaturan ruang 

periksa, dan penjadwalan 

pelayanan agar tidak ada 

antrian di RS  

Penurunan 

daya beli 

masyarakat 

 

Edukasi masyarakat 

untuk mendaftar 

kepesertaan JKN 

mandiri maupun 

daerah  

RS 

Dinkes 

BPJS 

Dinas Sosial 

RS: penemuan kasus 

dengan kendala 

pembiayaan umum 

Dinkes dan BPJS : 

advokasi pemetaan kasus 

masalah kepesertaan 
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BPJS karena berhenti 

bekerja dan pemilahan 

untuk mendapatkan 

Jaminan Sosial 

 

Kesimpulan 

Pelayanan penyakit kronis esensial di era pandemi COVID-19 membutuhkan 

perhatian yang serius dari berbagai pemangku kepentingan, mengingat prevalensi 

penyakit yang tinggi di masyarakat, dan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

penundaan pelayanan dan peningkatan morbiditas dan mortalitas pada pasien-pasien 

tersebut. Di sisi lain, kemampuan untuk mengotrol perkembangan penyakit kronis 

esensial di masyarakat juga merupakan satu faktor yang berperan penting dalam kendali 

morbiditas dan mortalitas penyakit COVID-19, dan akan mampu menurunkan biaya 

pengobatan yang diakibatkan oleh penyakit COVID-19 yang disertai penyakit kronis 

sebagai komorbidnya.  

 

Rencana Tindak Lanjut 

Permasalahan kualitas pelayanan penyakit kronis pada masa pandemi merupakan 

permasalahan yang kompleks dan membutuhkan peran serta aktif berbagai pihak. Dari 

berbagai potensi solusi yang ditawarkan perlu dilakukan kajian analitis yang lebih 

mendalam dan analisis SWOT untuk masing-masing analysis Stakeholder untuk 

mengevaluasi kemungkinan rencana tindaklanjut yang dapat dilaksanakan.   
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ANALISIS KESELAMATAN PASIEN DI RUMAH SAKIT  

ERA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Yundri Martiraz 

 

Latar Belakang 

Sehat merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Tuhan. Sehat berarti kondisi 

dimana secara keseluruhan baik fisik, mental, maupun sosial berada pada kondisi yang 

sempurna dan tidak hanya terhindar dari penyakit atau kecacatan
1
. Kesehatan adalah 

keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan 

setiap orang untuk hidup secara produktif dalam hal sosial dan ekonomi 
2
.  

Kesehatan masyarakat menurut Winslow adalah sebuah ilmu dan seni dalam 

mencegah penyakit, memperpanjang kualitas hidup, dan mempromosikan kesehatan 

fisik dan mental. Kesehatan masyarakat mengupayakan dalam meningkatkan kualitas 

kesehatan personal dengan pendekatan komunitas dan masyarakat. Upaya yang 

menyangkut kesehatan masyarakat yaitu berupa promotif, preventif, kuratif, dan 

rehabilitatif. WHO, Kesehatan masyarakat sebagai konsep dan upaya untuk memelihara 

serta meningkatkan status kesehatan penduduk dengan cara mencegah penyakit, 

meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang masa hidup populasi secara menyeluruh. 

Sehat adalah kondisi fisik, mental dan social yang sempurna dan bukan sekedar tidak 

sakit atau tidak cacat. Kesehatan masyarakat adalah salah satu pondasi pembentuk 

kesejahteraan.
2 

Dunia dibuat tercengang dengan diumumkannya suatu Pandemi yang terjadi, 

COVID-19. Pandemi ini membuat seluruh dunia dihadapkan pada situasi yang sangat 

carut marut. Dari mulai sistem kesehatan, ekonomi, bahkan berimbas ke sistem politik 

negara. Negara adidaya pun kehilangan kendalinya dalam menanggulangi pandemi 

COVID-19 ini, begitu pula dengan Indonesia. Indonesia masuk dalam 21 besar negara 

dengan tingkat infeksi COVID-19 tertinggi berdasarkan data WHO, dan masuk dalam 4 

besar negara tertinggi tingkat infeksinya di Asia.
3
 Hal ini mendorong berbagai macam 

upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah untuk dapat 

memperlambat laju penularannya.
3
  

CHAPTER 5 
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Saat ini ada 220 negara yang masih berjuang dengan pandemi COVID. Menurut 

data WHO pada tanggal 24 November 2020, terdapat 58.712.326 jiwa dengan kasus 

terkonfirmasi yang didalamnya terdapat kasus kematian sebanyak 1.388.528 jiwa. Hal 

ini merupaka suatu situasi global yang dihadapi. Indonesia sampai dengan hari ini (24 

November 2020) memiliki jumlah kasus terkonfirmasi positif sebanyak 506.302 jiwa 

dengan kasus meninggal sebanyak 16.111 jiwa.
3
  

Angka mortalitas adalah angka yang untuk dapat mengukur seberapa besar tingkat 

keparahan suatu penyakit dan hal yang dapat membantu dalam menentukan tatalaksana 

penyakit yang efektif 
4
. Pada COVID-19 angka mortalitasnya sebesar 2,4% di dunia dan 

Indonesia memiliki angka mortalitas sebesar 3,2%. Angka-angka ini memang bukanlah 

angka yang tinggi untuk menggambarkan tingkat keparahan suatu penyakit 

dibandingkan dengan penyakit lainnya. Hanya saja infeksi virus COVID-19 ini 

memiliki tingkat penyebaran yang tinggi yang sejalan dengan jumlah kasus konfirmasi 

yang cukup tinggi dibeberapa negara.
5
  

Menurut Leavell dan Clark pencegahan penyakit dapat dibagi menjadi 5 

tingkatan, atau biasa dikenal dengan 5 Level of Prevention. Pencegahan bisa dilakukan 

melalui tingkatan yang paling awal yakni Health promotion, kemudian dilanjutkan 

dengan tingkatan spesific protection, early diagnosis and prompt treatment, disability 

limitation dan terakhir rehabilitation, pondasi utama ilmu kesehatan masyarakat adalah 

promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
6
 Pada pandemi COVID-19 yang terjadi 

saat ini, seharusnya lonjakan kasus dapat ditekan dengan mengkokohkan level promosi 

kesehatan dan pencegahan penyakit. Akan tetapi, yang terjadi saat ini adalah angka 

kejadian tinggi di level pengobatan, yang berakibat rumah sakit dan tenaga kesehatan 

semakin kewalahan.
6
 

Menurut Vincent, keselamatan pasien didefinisikan sebagai penghindaran, 

pencegahan dan perbaikan dari hasil tindakan yang buruk atau injuri yang berasal dari 

proses perawatan kesehatan.
7
 Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat 

asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko 

pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden dan tindak 

lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan 

mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu 

tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil.
8
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Keselamatan pasien terutama berkaitan dengan penghindaran, pencegahan dan 

perbaikan hasil buruk atau injuri yang berasal dari perawatan kesehatan itu sendiri. Ini 

harus membahas kejadian yang mencakup rangkaian "kesalahan" dan "penyimpangan" 

terhadap kecelakaan. Keselamatan muncul dari interaksi komponen sistem. Ini lebih 

dari sekedar tidak adanya hasil yang merugikan dan ini lebih dari sekadar menghindari 

kesalahan atau kejadian yang dapat dicegah. Keselamatan tidak berada dalam diri 

seseorang, perangkat atau departemen. Meningkatkan keamanan tergantung pada 

belajar bagaimana keselamatan muncul dari interaksi komponen. Keselamatan pasien 

terkait dengan "kualitas perawatan", namun kedua konsep tersebut tidak identik. 

Keselamatan merupakan bagian penting dari kualitas. Sampai saat ini, kegiatan untuk 

mengelola kualitas tidak terfokus secukupnya pada masalah keselamatan pasien.
7
 

Keselamatan pasien (patient safety) menjadi hal yang sangat penting untuk 

diperhatikan dan selalu di kampanyekan dalam  lingkungan pelayanan kesehatan/ rumah 

sakit. Hal ini didukung dengan makin banyaknya tuntutan terhadap rumah sakit agar 

dapat menyelenggarakan pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien. 

Keselamatan pasien rumah sakit adalah suatu sistem dimana rumah sakit membuat 

asuhan pasien lebih aman yang meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan 

hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan 

belajar dari insiden dan tindak lanjutnya serta implementasi solusi untuk meminimalkan 

timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan 

akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya 

diambil.
8
 

Tenaga Kesehatan yang ada dirumah sakit merupakan penopang untuk 

terbentuknya keselamatan pasien. Pada era pandemi COVID-19 ini, tenaga kesehatan 

dituntut untuk tetap melakukan pelayanan kesehatan secara paripurna dengan segala 

macam upaya pencegahan. Alat pelindung diri merupakan salah satu yang hal yang 

tidak dapat lepas dari seorang tenaga kesehatan saat ini.
3
 

Dengan meningkatnya kejadian penyakit infeksi, prosedur operatif, dan prevalensi 

resistensi bakteria, peran tenaga kesehatan dalam melindung keselamatan pasien 

menjadi hal yang penting. Infeksi yang berkaitan dengan tenaga kesehatan dapat terjadi 

saat proses merawat pasien atau banyak prosedur operatif dan menyebabkan ancaman 

besar terhadap keselamatan dan perawatan pasien. Infeksi ini menyebabkan lama rawat 
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dan beban biaya yang meningkat. Standar pencegahan menjadi suatu kebijakan minimal 

terhdap pencegahan infeksi yang harus dijalankan oleh tenaga kesehatan. Karena pada 

beberapa studi dinyatakan bahwa kesadaran tenaga kesehatan terhadap standar 

pencegahan masih suboptimal. Keselamatan pasien menyangkut tidak adanya kesalahan 

dan kejadian yang dapat dicegah selama proses perawatan kesehatan, dan eliminasi 

cedera pada pasien. Manajemen keselamatan pasien juga menyangkut pencegahan 

infeksi yang berhubungan dengan tenaga kesehatan.
8,9

 

Pelayanan kesehatan di seluruh dunia memiliki berbagai macam kendala dalam 

waktu yang sama. Bersamaan dengan itu, ada banyak pasien yang datang dengan 

berbagai gejala dan para tenaga kesehatan juga terkena infeksi virus COVID-19. 

Sampai saat ini belum ada pencegahan yang spesifik dapat diberikan, vaksin belum 

sepenuhnya bisa direalisasikan karena masih dalam tahap pengembangan. Maka dari itu 

cara terbaik dalam meminimalisir risiko untuk terinfeksi adalah dengan menggunakan 

alat pelindung diri yang adekuat. WHO telah membuat suatu pedoman yang dikeluarkan 

pada bulan Februari 2020 dalam menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari 

sarung tangan, masker medis, kacamata (goggles atau face shield), jubbah atau gown, 

begitu pula dengan masker N95/ FFP2 atau respirator yang setara untuk tenaga 

kesehatan yang melakukan tindakan aerosol generating prodecure. Tingkat risiko 

paparan pada setiap tenaga kesehatan berbeda-beda tergantung peran masing-masing 

tenaga kesehatan dalam bersinggungan atau merawat pasien. Pada saat epidemi SARS 

yang terjadi diawal tahun 2000, ada studi yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan 

yang menggunakan alat pelindung diri yang adekuat maka memiliki risiko yang lebih 

rendah untuk terinfeksi.
8,9

 

Pelayanan kesehatan sebagai sektor yang paling terdampak oleh situasi pandemi 

ini juga harus bersiap untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Rumah Sakit harus 

mulai memikirkan langkah yang akan diambil untuk tetap merawat pasien COVID-19 

namun di saat bersamaan juga memberikan pelayanan kepada pasien umum dengan 

risiko penularan seminimal mungkin, sehingga disebut sebagai balancing act.
9
 

Disrupsi terhadap rutinitas pelayanan di masa pandemi COVID-19 menyisakan 

pertanyaan mengenai keberlangsungan pengukuran dan kawalan mutu pelayanan 

kesehatan. Pengukuran mutu dan keselamatan pasien yang telah berjalan rutin dari 

waktu ke waktu ditantang dengan perubahan kondisi yang tiba-tiba di masa pandemi. 
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Komite mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit dituntut untuk tanggap dan mampu 

beradaptasi dengan cepat pada masa turbulensi ini.
1,3 

Sebuah opini di Journal of American Medical Association (JAMA) menyoroti 

soal bagaimana pandemi COVID-19 telah menunjukkan berbagai kelemahan dalam 

pengukuran mutu pelayanan rumah sakit.
10

 Kelemahan ini antara lain adalah terlalu 

padat karya, kelambatan data yang signifikan, dan ketiadaan standar yang 

memungkinkan pembagian data dengan cepat. Kelemahan-kelemahan ini pun kerap kita 

jumpai pada rumah sakit di Indonesia.
10

 

Di Cleveland Clinic menunjukkan bahwa untuk tetap melakukan peningkatan 

mutu di masa pandemi, diperlukan pendekatan gegas PDSA (plan - do - study - act) dan 

kepemimpinan di semua level yang mampu mengkoordinasi, mengembangkan protokol, 

dan mengimplementasikan perubahan.
11

 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran permasalahan diatas, bahwa pandemi COVID-19 

merubah  banyak aktivitas yang terjadi di rumah sakit dalam memberikan pelayanan 

kesehatan. Pelayanan kesehatan yang masih memngedepankan keselamatan pasien 

harus tetap dijalankan walaupun masih dalam kondisi pandemi. Banyaknya kendala 

yang terjadi selama carut marut pandemi menyebabkan penurunan keselamatan pasien 

di rumah sakit. 

Rumah sakit harus tetap dapat menjalankan pelayanan bagi pasien non COVID 

dengan meminimalisasi penularan, para tenaga kesehatan yang harus dapat terlindungi 

selama bertugas, dan rumah sakit yang dapat melakukan banyak perubahan sehingga 

tercapailah pelayanan paripurna yang mengedepankan keselamatan pasien sebagai 

prioritas. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana dampak pandemi  

COVID-19 terhadap turunnya mutu keselamatan pasien? 
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Problem Tree 

 

Gambar 44. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dari setiap tenaga kesehatan. Di 

era pandemi COVID-19 saat ini penggunaan alat pelindung diri merupakan ketentuan 

wajib bagi setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanannya di tempat kerja.
13

 

Hal ini dikarenakan virus SARS-COV 2 merupakan virus yang memiliki kemampuan 

untuk menularkan yang tinggi, atau tingkat virulensinya tinggi. Maka dari itu 

penggunaan alat pelindung diri yang sesuai dan adekuat adalah kewajiban.
12,13

 

Tenaga kesehatan yang mampu mematuhi penggunaan alat pelindung diri yang 

sesuai dengan tempat bekerjanya selain untuk dapat melindungi dirinya dari terinfeksi 
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atau tertular virus, maka ia juga memberikan pengaruh yang besar terhadap aspek 

keselamatan pasien.
12.14

 Karena terdapat banyak hubungan yang terjadi antara 

kemampuan tenaga kesehatan untuk dapat mematuhi aturan penggunaan alat pelindung 

diri dengan keselamatan pasien di rumah sakit.
14

  

Disamping keuntungan yang dapat diberikan dalam menggunakan alat pelindung 

diri yang adekuat, ada berbagai hal lain yang mengganggu dalam hal faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan seorang tenaga kesehatan dalam menggunakannya.
15

 Hal itu 

meliputi ketidaknyamanan dalam menggunakan, ketersedian alat pelindung diri, 

persepsi dari tenaga kesehatan, kebijakan yang ditetapkan oleh pelayanan kesehatan, 

pelatihan yang diberikan, dan lain sebagainya.
14, 17, 18, 20

  

Tingkat infeksi yang lebih tinggi di antara petugas kesehatan yang bekerja di unit 

berisiko rendah perlu diselidiki lebih lanjut. Kurangnya kesadaran di antara staf 

mungkin menjadi salah satu alasannya.
15

 Namun, pelatihan pengendalian infeksi telah 

diatur untuk petugas kesehatan dengan berbagi tatap muka atau menggunakan perangkat 

elektronik seluler.
14

 Alat pelindung diri yang sesuai, seperti sarung tangan dan gaun, 

disediakan di area berisiko tinggi dan rendah, sedangkan respirator N95 digunakan di 

area berisiko tinggi dan masker bedah digunakan di area berisiko rendah.
15

 

Selain permasalahan mengenai keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, 

keselamatan ditempat kerja adalah suatu konsekuensi yang tertanam dalam suatu kultur 

keselamatan.
12

 Tercapainya suatu kultur keselamatan adalah bentuk dari setiap 

Stakeholder untuk dapat menciptakan dan membagi informasi serta pengetahuan 

tentang keselamatan dan mengemban tanggung jawab dimana perannya berada didalam 

suatu organisasi. Hal ini mengarah pada tujuan bahwa setiap pekerja memahami dan 

mempraktekan untuk dirinya sendiri juga terhadap orang lain. Artinya setiap pimpinan 

dapat memberikan timbal balik yang positif atau respon yang baik terhadap 

permasalahan yang dihadapi para staf dan mengembangkan sistem keselamatan yang 

ada. Setiap organisasi pelayanan kesehatan harus dapat secara aktif dan transparan 

mengedepankan praktek keamanan yang berbasis bukti dengan hasil yang terukur. 

Memastikan bahwa setiap tempat kerja aman adalah hal yang sangat profesional, resmi, 

dan tanggung-jawab setiap tenaga kesehatan. Keselamatan adalah hal yang sangat 

mendasar dan lebih besar perannya dibandingkan dengan kebijakan, proses dan 

prosedur.
18,19,21
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Terganggunya suplai alat pelindung diri secara global dapat memberikan 

kontribusi besar terhadap risiko dari COVID-19 dan penyakit infeksi lainnya. Pada 

tanggal 3 Maret, WHO telah mengirimkan hampir satu miliar perlengkapan alat 

pelindung diri kepada 47 negara, tetapi suplainya cepat sekali habis dikarenakan 

permintaan yang meningkat, penimbunan, dan penyalahgunaan. Terbatasnya akses 

untuk melengkapi alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker bedah, respirator, 

kaca mata medis, face shield, gaun bedah, dan apron menyebabkan para tenaga kerja 

terekspos terhadap infeksi COVID-19 dan penyakit lainnya. Maka WHO melakukan 

suatu tindak lanjut untuk menangani situasi ini dengan membuat sebuah pernyataan 

bahwa pemerintah dan para pengusaha harus dapat bertindak cepat dan tepat untuk 

dapat memperbanyak persediaan alat pelindung diri, menghapus batasan kebijakan 

ekspor barang, dan menghentikan spekulasi serta penimbunan. Karena infeksi COVID-

19 tidak akan berhenti bila para tenaga kesehatan tidak terlindungi.
13,19,21

 

Panduan tentang alat pelindung diri didasarkan pada pemahaman saat ini tentang 

bagaimana virus SARS-CoV-2 ditularkan dan memberikan titik awal untuk strategi 

pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit selama pandemi ini. Pemahaman 

lebih lanjut tentang ilmu dasar aerosol di lingkungan perawatan kesehatan, berinvestasi 

dalam teknologi alat pelindung diri yang kurang nyaman digunakan, dan mendorong 

inovasi dalam sistem dan jalur perawatan pasien dengan penyakit menular sehingga 

dapat membantu melindungi pasien dan petugas kesehatan yang merawat. Dengan 

menggunakan pendekatan pengetahuan yang terpadu dan terintegrasi untuk dapat 

mengembangkan kebijakan yang menyertakan petugas kesehatan dalam perencanaan 

dan evaluasi strategi alat pelindung diri akan membantu memastikan bahwa pengguna 

alat pelindung diri merasa percaya diri dan digunakan secara efektif.
20

 

Pemerintah harus dapat memberikan segala arahan yang adekuat dan tepat demi 

terciptanya keselarasan dari berbagai untuk bertindak menghadapi pandemi COVID-19. 

Maka setiap regulasi yang dikeluaran haruslah sebuah aturan yang mantap dan dapat 

diimplementasikan diberbagai pihak, jelas, dan tepat sasaran. Dengan dikeluarkannya 

kebijakan yang simpang siur, sering berubah-ubah dan ketentuan alat pelindung diri 

menghasilkan kebingungan pada tenaga kesehatan dan persepsi yang salah dari masing-

masing individu.
19, 21
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Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 Tenaga kesehatan merupakan aset dari sebuah rumah sakit. Selama masa 

pandemi COVID-19 setiap rumah sakit wajib menjaga keselamatan tenaga kesehatan 

yang akan memberikan pelayanan kepada pasien yang datang. Dengan mengedepankan 

keselamatan tenaga kesehatan maka keselamatan pasien pun akan terjaga.  

Ada beberapa rancangan potensi solusi dan penggandengan stakeholder dalam 

menyusun beberapa penyelesaian masalah. Maka itu saya coba mencari penyelesaian 

potensi solusi dengan mengaitkan dengan stakeholder.  

 

Tabel 43. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 No Permasalahan  Potensi Solusi Pemangku 

Kepentingan 

 1. Tenaga Kesehatan 

yang terinfeksi 

 Membuat pedoman 

standar perlindungan 

tenaga kesehatan para era 

pandemi 

 Menelusuri pemahaman 

para tenaga kesehatan 

dalam penggunaan APD 

 Kebijakan manajemen 

yang adekuat dan 

tersosialisasikan dengan 

baik 

 Menciptakan suasana 

patuh APD disetiap unit 

 Penyediaan APD sesuai 

dengan zona unit kerja 

 Memberikan evaluasi 

dan pengawasan dalam 

hal kepatuhan 

penggunaan APD 

 Kementrian 

Kesehatan 

 Organisasi 

Profesi 

 Pemilik RS 

 Direktur RS 

 Tim PPI dan 

PMKP 

 Kepala Unit 

 Logistik 

 Satgas COVID 



  754 
 

 

 Melakukan evaluasi dan 

perencanaan alat 

pelindung diri dengan 

mengedepankan 

kenyamanan 

penggunanya 

 Melakukan skrining 

berkala yang disesuaikan 

dengan zonasi unit kerja  

 

 2. Pelayanan Kesehatan 

bagi pasien 

 Menciptakan suasana 

tempat kerja yang tinggi 

akan budaya 

keselamatan 

 Melakukan pemisahan 

dalam memberikan 

pelayanan pasien 

COVID dan non COVID 

 Menetapkan setiap 

prosedur pelayanan 

sesuai dengan pedoman 

yang dikeluarkan oleh 

organisasi dan sesuai 

dengan evidence based 

yang ada. 

 Melakukan sistem 

perjanjian untuk pasien 

poliklinik sehingga dapat 

mengurangi kerumunan 

tempat publik. 

 Melakukan berbagai 

modifikasi sarana dan 

Direksi RS 

Tim PPI dan 

PMKP 

Kabid Yanmed 
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prasarana yang ada di 

rumah sakit sehingga 

dapat memberikan 

perawatan pasien dengan 

infeksi COVID-19 yang 

terpisah dengan pasien 

non COVID-19 

 Mendorong “SPEAK 

UP” pada pasien demi 

terciptanya kepuasaan 

mutu keselamatan kerja 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID yang diumumkan pada bulan maret oleh WHO membuat seluruh 

dunia terguncang. Ketidaksiapan dari semua Negara dalam menghadapi pandemi ini 

membawa banyak permasalahan yang harus diselesaikan dengan cepat dan tepat. 

Sampai saat ini masih banyak kebijakan dan pedoman yang terus dikembangkan dan 

berubah. Setiap Negara atau setiap sistem pelayanan kesehatan masih terus bergerak 

dinamis untuk dapat mencari solusi dari setiap perubahan yang disebabkan oleh 

pandemi COVID-19. 

Kepatuhan dalam penggunaan alat pelindung dalam rangka untuk melindungi diri 

dari terjangkitnya infeksi COVID-19 harus menjadi isu utama saat pandemi ini. Dengan 

terjaminnya keselamatan tenaga kesehatan maka sejalan pula dengan keselamatan 

pasien yang diberikan pelayanan kesehatan. Dengan banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, dimulai dengan persepsi 

tenaga kesehatan itu sendiri, ketersediaan alat pelindung diri, budaya keselamatan kerja 

ditempat kerja, sistem kepemimpinan tempat kerja, sampai dengan kebijakan-kebijakan 

yang dikeluarkan oleh pemerintah.  

Kerja sama yang dilakukan secara simultan akan menghasilkan luaran yang baik 

bagi tenaga kesehatan begitu pula terhadap keselamatan pasien. Sehingga diharapkan 

setiap pelayanan kesehatan dapat memerikan kontribusi dalam penurunan angka infeksi 

virus COVID-19. 
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Rencana Tindak Lanjut  

1. Demi tercapainya mutu keselamatan pasien yang baik, maka dilakukan koordinasi 

dengan Pemilik RS, jajaran Direksi RS untuk melakukan mitigasi pandemi, 

merencanakan tindak lanjut dari segala permasalahan pandemi di lapangan dan 

merumuskan solusi yang tepat guna dan mampu laksana.  

2. Membentuk Satgas COVID-19 yang terdiri dari berbagai ahli, sebagai suatu 

organisasi keilmuan yang dapat memimpin setiap pergerakan selama pandemi dan 

melakukan monitoring evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di rumah 

sakit. 

3. Mensosialisasikan kepada seluruh sumber daya yang ada dirumah sakit tentang 

pentingnya keselamatan pasien sehingga terbentuk perilaku yang mengedepankan 

keselamatan pasien yang datang. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

1. WHO. What is the WHO definition of health?.Available : 

https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions. Diakses pada 

24 November 2020 

2. Pasal 1 UU no. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  

3. WHO. WHO Corona virus disease (COVID) Dashboard. Available : 

https://COVID19.who.int/table 

4. Celantaro, David D and Moyses Szklo. Gordis Epidemiology 6
th

 edition. 

Philadelphia. Elsevier : 2019 

5. Satgas COVID-19. Peta Sebaran Kasus. Diunduh dari : 

https://COVID19.go.id/peta-sebaran. Diakses pada 24 November, 2020.  

6. Leavell, H., & Clark, A. Preventive medicine for doctors in the community. New 

York; McGraw-Hill 

7. Vincent, Charles.The essential of paient safety. London. Wiley-lackwell : 2011 

8. PMK 11 Tahun 2017 

9. Kementerian Kesehatan RI (2020), Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit, Pada 

Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.  

https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions
https://covid19.who.int/table


  757 
 

 

10. Austin, J. M. and Kachalia, A. (2020) ‘The State of Health Care Quality 

Measurement in the Era of COVID-19: The Importance of Doing Better’, JAMA: 

the journal of the American Medical Association, 324(4), pp. 333–334 

11. Oesterreich, S. et al. (2020) ‘Quality improvement during the COVID-19 

pandemic’, Cleveland Clinic journal of medicine. doi: 10.3949/ccjm.87a.ccc041. 

12. WHO World Alliance for Patient Safety Towards the years of Living Less 

Dangerously, 2006. 

13. Shortage of personal protective equipment endangers health workers. World 

Health Organization. Bulletin of the World Health Organization; 

Geneva Vol. 98, Iss. 4,  (Apr 2020): 235. 

14. Patel, Ami B; Anna O’Donnell; Bonebrake, Amanda; McHugh, 

Matthew; Espiritu, Katrina; et al. Stewardship of personal protective equipment 

(PPE): An important pandemic resource for PPE preservation and education. 

Infection Control & Hospital Epidemiology; Cambridge, (Jun 24, 

2020). DOI:10.1017/ice.2020.311 

15. Cheng VC, Wong S, Yuen K. Estimating coronavirus disease 2019  infection risk 

in health care workers. JAMA Netw Open. 2020;3(5):e209687. 

https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.9687 

16. Sha, Yang, Mrs; You Jian-Ping Mrs; Hui-Lan, Zhang, Miss; Hong-Xia, Luo, 

Mrs.Prehospital and Disaster Medicine; Cambridge Vol. 34, Iss. s1,  (May 2019): 

s168-s169 

17. Prakash, Gagan; Shetty, Preethi; Thiagarajan, Shivakumar; Gulia, 

Ashish; Pandrowala, Saneya; et al. Compliance and perception about personal 

protective equipment among health care workers involved in the surgery of 

COVID‐19 negative cancer patients during the pandemic. Journal of Surgical 

Oncology; Hoboken (Aug 3, 2020). DOI:10.1002/jso.26151 

18. Vaughn TE, McCoy KD, Beekmann SE, Woolson RE, Torner JC, Doebbeling 

BN. Factors promoting consistent adherence to safe needle precautions among 

hospital workers. Infect Control Hospital Epidemiology, 2004 

19. Thomas, Susan, ART MA; Spain, Jackie, RT. Patient safety/employee safety: 

Much more than policies, processes and procedures. It's a culture! Canadian 

https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/World+Health+Organization.+Bulletin+of+the+World+Health+Organization/$N/38034/DocView/2386964690/fulltext/46571F61F2604FBEPQ/1?accountid=17242
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/World+Health+Organization.+Bulletin+of+the+World+Health+Organization/$N/38034/DocView/2386964690/fulltext/46571F61F2604FBEPQ/1?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/38034/World+Health+Organization.+Bulletin+of+the+World+Health+Organization/02020Y04Y01$23Apr+2020$3b++Vol.+98+$284$29/98/4?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Patel,+Ami+B/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Anna+O$x2019Donnell/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Bonebrake,+Amanda/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/McHugh,+Matthew/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/McHugh,+Matthew/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Espiritu,+Katrina/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Infection+Control+$26+Hospital+Epidemiology/$N/4686280/PagePdf/2431824082/fulltextPDF/3F1C1E10B3864FEEPQ/14?accountid=17242
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.9687
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Sha,+Yang,+Mrs/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/You+Jian-Ping+Mrs/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Hui-Lan,+Zhang,+Miss/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Hong-Xia,+Luo,+Mrs/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Hong-Xia,+Luo,+Mrs/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Prehospital+and+Disaster+Medicine/$N/105403/PagePdf/2220093564/fulltextPDF/865FEA0225104330PQ/1?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/105403/Prehospital+and+Disaster+Medicine/02019Y05Y01$23May+2019$3b++Vol.+34+$28s1$29/34/s1?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Prakash,+Gagan/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Shetty,+Preethi/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Thiagarajan,+Shivakumar/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Gulia,+Ashish/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Gulia,+Ashish/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Pandrowala,+Saneya/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Surgical+Oncology/$N/4686273/PagePdf/2430300240/fulltextPDF/865FEA0225104330PQ/3?accountid=17242
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Journal+of+Surgical+Oncology/$N/4686273/PagePdf/2430300240/fulltextPDF/865FEA0225104330PQ/3?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Thomas,+Susan,+ART+MA/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Spain,+Jackie,+RT/$N?accountid=17242
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Canadian+Journal+of+Medical+Laboratory+Science/$N/32671/PagePdf/1081710066/fulltextPDF/7ACA438D3E594DB0PQ/1?accountid=17242


  758 
 

 

Journal of Medical Laboratory Science; Hamilton Vol. 74, Iss. 1,  (Spring 2012): 

16-18 

20. Josh Ng-Kamstra MDCM MPH, Henry T. Stelfox MD PhD, Kirsten Fiest PhD, 

John Conly MD, Jeanna Parsons Leigh PhD. Perspectives on personal protective 

equipment in acute care facilities during the COVID-19 pandemic. doi: 

10.1503/cmaj.200575; early-released June 25, 2020  

21. Patient Safety Fact File : WHO Patient Safety and Risk Management Service 

Delivery and Safety, Sept 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Canadian+Journal+of+Medical+Laboratory+Science/$N/32671/PagePdf/1081710066/fulltextPDF/7ACA438D3E594DB0PQ/1?accountid=17242
https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/32671/Canadian+Journal+of+Medical+Laboratory+Science/02012Y04Y01$23Spring+2012$3b++Vol.+74+$281$29/74/1?accountid=17242


Chapter 6
Manajemen Pemasaran

Oleh :

dr. Afrimelda Syafarudin, M.Kes
dr. Elina Waiman, Sp.A
Ernita Sari, SKM
Farid Fauzan Mahubessy, AMK An. S.Kep
dr. Ferawati Simbolon
dr. Hendro
drg. Leni Burhan
dr. Maharti Siwi Handayani
dr. Mutia Muliawati
Naufal Hilmi Marzuq, SE
dr. Nico Aurelius Tarigan
dr. Rita Kumalasari, Sp.KFR



760  

 

ANALISIS PENGARUH STRATEGI PEMASARAN TERHADAP  

MINAT KUNJUNGAN BALIK PASIEN  

DI POLIKLINIK SPESIALIS PENYAKIT DALAM GRAHA EKSEKUTIF  

RSUP Dr MOHAMMAD HOESIN MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Afrimelda Syafarudin, M.Kes 

 

Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit pada Pasal 1 disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna 

yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
1
 Rumah sakit 

suatu institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya disediakan oleh 

dokter, perawat, dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah sakit salah satu sarana 

kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang memiliki 

peran sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. 

Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai 

dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
2
 

Industri pelayanan kesehatan saat ini terus berkembang dan mengikuti standar 

pelayanan minimal (SPM) kesehatan secara global. Rumah sakit sebagai salah satu 

penyedia pelayanan kesehatan harus memenuhi kualitas pelayanan kesehatan. Rumah 

sakit merupakan institusi yang terdiri dari beberapa sistem baik sistem besar sampai 

kecil yang saling berintegrasi dalam melaksanakan layanan perorangan yang 

komprehensif dengan mengacu kepada kendali mutu dan biaya.
3
 

Berdasarkan Data Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019, jumlah rumah sakit di 

Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2019 sebesar 13,52%. 

Terdapat 2488 rumah sakit pada tahun 2015 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 

2877 rumah sakit yang terdiri dari 2344 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 533 Rumah 

Sakit Khusus (RSK).
4
 Kota Palembang memiliki 33 buah rumah sakit yang terdiri dari 

11 rumah sakit milik pemerintah dan 22 rumah sakit milik swasta. Jumlah penduduk 

Kota Palembang pada tahun 2019 sebanyak 1.662.893 jiwa.
5
 Jumlah penduduk Kota 

Palembang pada tahun 2019 sebanyak 1.662.893 jiwa.
6
 

CHAPTER 6 
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Promosi rumah sakit merupakan upaya Rumah Sakit untuk meningkatkan 

kemampuan pasien dan kelompok masyarakat sehingga pasien dapat mandiri dalam 

mempercepat kesembuhan dan rehabilitasinya, bentuk pemasarannya yaitu  dengan cara 

penyebarluasan informasi tentang jasa pelayanan rumah sakit serta kondisi rumah sakit 

itu sendiri sehingga dapat membuat masyarakat memahami pelayanan kesehatan yang 

akan didapatkannya.
5
 

Keberhasilan dari suatu pemasaran sangat tergantung kepada bagaimana 

organisasi itu merancang sesuatu yang akan ditawarkan (yaitu pelayanan) berdasarkan 

atas kebutuhan dan harapan pasar sasaran, ketepatan dalam penetapan tarif/ harga, 

komunikasi dalam memotivasi serta penyediaan tempat untuk penyelenggaraan 

pelayanan kepada sasaran tersebut. 

Rumah sakit yang meninjau pemasaran akan menjadi rumah sakit yang responsif, 

yaitu rumah sakit yang melakukan segala daya upaya untuk mengenali, melayani, dan 

memuaskan kebutuhan dan keinginan klien/ pasien dan publiknya dengan anggaran 

yang tersedia. Rumah sakit memerlukan sistem manajemen yang tepat dan saling 

berkaitan untuk mendukung terlaksananya pemasaran tersebut yang dikenal dengan 

istilah Strategi Bauran Pemasaran (Marketing Mix Strategy). Strategi bauran pemasaran 

dianggap sebagai salah satu konsep inti teori pemasaran.
7,8

 

Bauran pemasaran merupakan campuran dari variabel – variabel pemasaran yang 

dapat digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang 

diinginkan dalam pasar sasaran. Konsep bauran pemasaran tradisional berdasarkan dari 

teori terdiri dari 4P yaitu product, price, place, promotion. Sementara itu untuk 

pemasaran jasa perlu bauran pemasaran yang diperluas dengan penambahan tradisional 

bauran pemasaran yaitu people, physcalevidance, dan process, sehingga menjadi 7 

unsur (7P). Masing-masing dari 7P tersebut yang saling berhubungan dan terikat satu 

sama lainnya dan mempunyai suatu bauran secara optimal sesuai dengan karakteristik 

segmennya.
9.

 Bauran pemasaran mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap 

keputusan konsumen dalam menentukan produk atau jasa yang ditawarkan dalam hal ini 

yaitu memutuskan rumah sakit mana yang akan mereka pilih. Rumah sakit harus dapat 

menyesuaikan bauran pemasaran dengan kebutuhan dan keinginan konsumen agar dapat 

tercapai kepuasan pasien sehingga dapat meningkatkan angka kunjungan pasien di 

rumah sakit.
10
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Kepuasan yang diberikan lebih kepada konsumen yang tidak diberikan oleh 

rumah sakit pesaing lainnya akan dapat menarik lebih banyak pelanggan atau konsumen 

yang akan memanfaatkannya. 

Rumah Sakit Umum Pusat Dr Mohammad Hoesin Palembang (RSMH). 

merupakan rumah sakit pemerintah tipe A yang memiliki pelayanan kesehatan individu 

paripurna dan merupakan salah satu rumah sakit pendidikan di kota Palembang. RSMH 

juga sebagai rumah sakit rujukan nasional dan juga rumah sakit rujukan terakhir 

penanganan pasien COVID-19. 

Pada masa pandemi COVID-19 ini semua layanan di semua rumah sakit 

mengalami imbasnya yaitu mengalami penurunan jumlah kunjungan termasuk pada 

poliklinik spesialis. Berdasarkan laporan bulanan layanan Poliklinik Spesialis graha 

eksekutif bulan Januari dan Febuari 2020 sebelum masa pandemi COVID-19, jumlah 

kunjungan sebanyak masing-masing 4065 dan 4694 pasien dan ini melebihi target 3192 

kunjungan. Sejak bulan Maret 2020 setelah ada kasus COVID-19 terjadi penurunan 

jumlah kunjungan, bulan Maret sebanyak 3913, April sebanyak 1357, Mei sebanyak 

1390, Juni sebanyak 1126, Juli sebanyak 1120, Agustus sebanyak 1209, September 

sebanyak 1053, dan Oktober sebanyak 1102.
11

 

Di masa pandemi COVID-19, Rumah Sakit mengalami penurunan kunjungan 

termasuk RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang serta saat ini sebagai rumah sakit 

rujukan terakhir pasien COVID-19. Sebagai rumah sakit tipe A dan rumah sakit 

pendidikan ini bisa menimbulkan masalah dalam bisnis layanan kesehatan rumah sakit. 

Pelayanan yang berkualitas terkait dengan mutu layanan dimulai dari penyedia layanan, 

pemberi layanan, dan proses layanan itu sendiri. Penyedia layanan dalam hal ini adalah 

rumah sakit, pemberi layanan dari tenaga medis, tenaga non medis, tenaga gizi, tenaga 

farmasi, tenaga non kesehatan serta proses layanan terkait dengan alur layanan, dan 

standar operasional prosedur. Adapun proses layanan mengacu pada indikator mutu 

layanan meliputi jadwal layanan kesehatan, jadwal praktek dokter spesialis, waktu 

tunggu dokter spesialis, dan kepatuhan cuci tangan pakai sabun. 

Layanan di polikinik spesialis graha eksekutif RSMH kecenderungan pasien 

mencari dokter yang sudah mereka kenal. 
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Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh strategi pemasaran terhadap minat kunjungan balik pasien di 

Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Graha Eksekutif di RSUP Dr Mohammad Hoesin 

Palembang pada masa pandemi COVID-19. Apa saja faktor yang mempengaruhi 

strategi bauran  pemasaran  di  Poliklinik  Spesialis  Penyakit  Dalam  Graha  Eksekutif  

RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang pada masa pandemi COVID-19. Apa dampak 

masa pandemi COVID-19 terhadap minat kunjungan balik pasien di Poliklinik Spesialis 

Penyakit Dalam Graha Eksekutif di RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang? 

 

Problem Tree 

 

Gambar 45. Problem tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Pengertian tentang analisis problem tree menurut Miller menggunakan istilah 

issues trees.
16

 Miller menyatakan bahwa issues trees tersebut dapat membantu merinci 

masalah ke dalam komponen-komponen dari penyebab utama dalam rangka merancang 

rencana kerja kegiatan. Sedangakan menurut Silverman menggunakan istilah dengan 

tree diagram dan menyatakan diagram sistematik (diagram pohon) dirancang untuk 

mengidentifikasi hubungan sebab-akibat.
17

 Pada Modul Pola Kerja Terpadu istilah 

pohon masalah yang merupakan bagian dari analisis pohon adalah suatu langkah 

pemecahan masalah dengan mencari sebab dari suatu akibat.
18

 

Dalam melakukan analisis problem tree saya menggunakan beberapa teori sebagai 

pendekatan pembahasan sebab akibat seperti teori mutu (Donabedian),
19

 teori kinerja 

(Gibson),
20

 teori perilaku (Lawrenn Green),
21

 teori managemen strategis 

(Ayuningtyas),
22

 teori persepsi,
27

 teori kepuasan (Kotler).
9
 Teori Donabedian adalah 

teori yang dapat kita gunakan dalam melakukan penilaian kualitas pelayanan kesehatan 

dilakukan melalui 3 pendekatan yaitu melalui pendekatan struktur atau input (struktur), 

proses, dan hasil (output). Keterjaminan kualitas pelayanan maka diperlukan adanya 

kebijakan. Kebijakan tentang mutu pelayanan kesehatan, penetapan penerapan standar, 

peningkatan mutu sumber daya manusia, penyelenggaraan quality assurance, 

percepatan pelaksanaan akreditasi, peningkatan kerjasama serta koordinasi dan 

peningkatan peran serta masyarakat menjadi acuan dalam membuat suatu rancangan 

solusi.
19

 

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan jasa, yang artinya sesuatu yang diberikan 

oleh pemberi layanan. Sejauh mana jasa yang diberikan olehnya itu merupakan 

penilaian kinerja terhadapnya. Penilaian kinerja sendiri akan berdampak pada penilaian 

performa dari suatu rumah sakit. Performa yang baik dari suatu rumah sakit didalamnya 

tersirat bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan memberikan kepuasan 

kepada pelanggan atau kita sebut pasien. Menurut Donabedian, mutu adalah sifat/ nilai 

yang dimiliki oleh suatu produk layanan. Komponen atau unsur organisasi pelayanan 

kesehatan sebagai suatu sistem. Ada 10 faktor kualitas layanan lesehatan yaitu: 

Kehandalan (reliability) tenaga kesehatan dalam memberikan layanan, daya Tanggap 

(responsiveness), Kemampuan (Competence), Kemudahan (Access), Keramahan 

(Courtesy), komunikasi effektif (Communication), Dapat dipercaya dan jujur 
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(Credibility), Ada jaminan keamanan (Security), Usaha mengetahui kebutuhan pasien 

(understanding), dan Fasilitas fisik yang sesuai standar (tangibles). Seseorang tidak 

dapat menilai hasil dari jasa sebelum ia menikmatinya sendiri. 

Analisis dilakukan dengan mencari akar permasalahan yang menyebabkan 

penurunan minat kunjungan balik pasien di poliklinik spesialis Penyakit Dalam Graha 

Eksekutif RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang pada masa pandemi COVID-19. 

Pencarian akar permasalahan dilakukan melalui observasi lapangan serta telaah 

dokumen pada unit-unit yang terkait. Root Cause Analysis pada masalah yang 

ditemukan  pada  poliklinik   spesialis   Penyakit   Dalam   Graha   Eksekutif   RSUP   

Dr Mohammad Hoesin Palembang menggunakan 4M yaitu man, material, money, dan 

method. 

Manajemen strategis adalah kumpulan keputusan dan tindakan yang digunakan 

untuk merumuskan dan menerapkan strategi khusus dalam rangka mencapai keunggulan 

kompetisi yang sesuai antara organisasi dan lingkungannya. Menurut Ayuningtyas, 

fokus manajemen strategis adalah pengintegerasian manajemen, pemasaran, keuangan/ 

akuntansi, produksi/ operasi, riset dan pengembangan, serta sistem informasi komputer 

untuk mencapai tujuan informasi.
22

 

Duncan menyebutkan model manajeman strategis terdiri dari: 

1. Pemikiran Strategis (strategic thinking) 

Adalah suatu proses berpikir sebagai dasar model manajemen strategis yang terdiri 

dari pemahaman perubahan yang terjadi, dampak dari perubahan, dan kemampuan 

respon. Kegiatannya yaitu kesadaran, antisipasi, analisis, interpretasi, sintesis dan 

refleksi. 

2. Perencanaan Strategis (strategic planning) 

Berlangsung dalam jangka waktu tertentu berdasarkan analisis situasi organisasi, 

perumusan strategi, dan rencana implementasi. 

3. Momentum Strategis (strategic momentum) 

Kegiatan meliputi pemantauan, evaluasi, dan mengarahkan, implementasi rencana 

kegiatan agar sesuai tujuan organisasi. Evaluasi dilaksanakan secara terus menerus, 

serta sewaktu berdasarkan dinamika lingkungan internal atau eksternal organisasi. 
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Akar masalah dari aspek material dapat berupa supply, dalam hal ini adalah 

jumlah kunjungan pasien yang menurun disebabkan oleh stigma COVID-19 pada 

pelanggan eksternal maupun internal.
22

 Rendahnya pengetahuan dan minimnya 

informasi yang benar mengenai COVID-19 di masyarakat menyebabkan stigma 

terhadap tenaga kesehatan serta ketakutan terhadap sumber kontaminasi terkait COVID- 

19 yang berasal dari rumah sakit, baik dari pasien maupun tenaga medis yang ada di 

rumah sakit tersebut. 
23

 

Akar permasalahan berdasarkan aspek man yaitu waktu tunggu dokter yang 

lama. Hal ini disebabkan karena RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang merupakan 

rumah sakit pendidikan dimana para dokter spesialis yang praktek di poliklinik spesialis 

rumah sakit tersebut juga mempunyai tanggung-jawab sebagai pengajar. Selain itu, 

terdapat dokter yang juga praktek di rumah sakit lain sehingga terkadang jadwal praktek 

dokter tersebut di poliklinik spesialis RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang ini 

menjadi terganggu. 

Dampak masa pandemi COVID-19 jelas terasa pada krisis ekonomi. 

Melemahnya perekonomian akibat imbas masa pandemi COVID-19 menyebabkan 

penurunan   pendapatan   masyarakat.   Keadaan   ini   menimbulkan   kecenderungan   

di masyarakat terutama dalam usaha pencarian layanan kesehatan yang lebih terjangkau. 

Hal ini yang menjadi akar permasalahan berikutnya dari aspek money. Faktor ekonomi 

menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan layanan kesehatan. Di masa pandemi 

COVID-19 hal tersebut berpengaruh terhadap kecenderungan penurunan kunjungan 

pasien ke rumah sakit terutama ke poliklinik spesialis, apalagi bila pasien tidak  

memiliki fasilitas jaminan kesehatan seperti BPJS (peserta mandiri). Keadaan ini jelas 

berdampak terhadap kunjungan balik pasien yang rendah, karena masyarakat cenderung 

menyesuaikan budget yang dimiliki dengan memilih layanan-layanan kesehatan yang 

lebih terjangkau dari segi biaya.
24

 Proses administrasi yang cukup panjang dirasa 

membuat pasien cukup kesulitan, apalagi di masa-masa pandemi COVID-19 saat 

masyarakat berusaha menjauhi tempat-tempat penyedia layanan kesehatan dikarenakan 

adanya stigma COVID-19. Hal ini cenderung membuat pasien enggan untuk melakukan 

kunjungan balik ke poliklinik spesialis atau rumah sakit yang bersangkutan. 
20

 

Pada aspek method lainnya yang bisa menjadi akar masalah adalah kegiatan 

promosi rumah sakit tentang layanan yang tersedia di RSMH terutama di poliklinik 
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spesialis Penyakit Dalam Graha Eksekutif belum terlaksana sepenuhnya. Proses 

monitoring dan evaluasi juga belum dijalankan secara optimal sehingga berdampak 

terhadap keputusan pasien untuk memanfaatkan pelayanan di poliklinik Penyakit Dalam 

Graha Eksekutif RSMH. Bauran pemasaran tersebut sebagai alat untuk implementasi 

atau pelaksanaan pemasaran rumah sakit. Pada pelaksanaan implementasi dapat 

dilakukan penerapan strategi dari masing-masing sesuai hasil dari analisis. 

Teori Perilaku Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan. Perilaku manusia pada 

hakikatnya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai 

pengertian yang luas, berasal dari segala macam pengalaman serta interaksi manusia 

dengan lingkungannya dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Menurut Skiner 

dalam Notoadmodjo,
25,26

 perilaku manusia akan kesehatan adalah suatu respon 

seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, 

sistem pelayanan kesehatan, makanan dan minuman, serta lingkungan. 

Menurut Kotler, yang dimaksud dengan teori kepuasan pelanggan adalah suatu 

perasaan gembira atau kecewa dari seseorang muncul setelah membandingkan antara 

kenyataan persepsi atau kesannya terhadap kinerja berada yang hasilnya dibawah 

harapan sehingga menyebabkan pelanggan tidak puas.
9
 

Teori Persepsi Kualitas Pelayanan dan Kualitas jasa menurut Parasuraman 

adalah sebagai “Penilaian atau sikap global berkenaan dengan superioritas suatu jasa”. 

Teori persepsi didasarkan pada tiga konseptual utama, yaitu: 1) Kualitas jasa lebih sulit 

dievaluasi oleh konsumen dibandingkan kualitas barang, 2) Persepsi terhadap kualitas 

jasa yaitu hasil dari perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja actual jasa, 

dan 3) Evaluasi kualitas tidak hanya dilakukan atas hasil jasa yang didapatkan, namun 

mencakup evaluasi proses pemberian jasa. 
27

 

Freeman berpendapat bahwa suatu organisasi bisnis harus mempunyai 

kepedulian terhadap kepentingan dari beberapa stakeholder saat mengambil keputusan 

strategis. Kebijakan yang dibuat oleh Stakeholder dapat mempengaruhi ataupun 

dipengaruhi performa organisasi maka dukungan dari stakeholder sangat dibutuhkan, 

terutama stakeholder yang sangat berpengaruh dan kuat. 

Sebagai akhir dari pelaksanaan pemasaran, diharapkan adanya peningkatan 

loyalitas pasien, peningkatan kunjungan balik pasien, dan adanya rekomendasi dari 

pasien ke orang lain untuk menggunakan layanan rumah sakit tersebut. 
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Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Setelah didapatkan akar permasalahan maka tahap selanjutnya akan dilakukan 

Focus Group Discussion (FGD) yang  merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan 

data kualitatif, dengan sekelompok orang berdiskusi dalam pengarahan dari seorang 

moderator. Identifikasi pemecahan masalah yaitu mencari semua kemungkinan solusi 

yang dapat  dilakukan pada setiap akar masalah yang bertujuan untuk menghilangkan 

dan mengendalikan akar masalah. Identifikasi pemecahan masalah sebagai solusi harus 

mempertimbangkan sumber daya yang ada di poliklinik Penyakit Dalam Graha 

Eksekutif RSMH Palembang seperti kemampuan rumah sakit dalam bidang SDM, 

sarana prasarana, keuangan, dan sebagainya. 

Setelah mendapatkan rancangan solusi, langkah selanjutnya yaitu menentukan 

prioritas solusi. Penentuan prioritas solusi dapat dilakukan metode skoring dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek. 

Pertama adalah aspek manfaat atau keuntungan bagi poliklinik Spesialis Penyakit 

Dalam Graha Eksekutif RSMH Palembang. Pada masa pandemi COVID-19 jika telah 

didapat solusi yang dapat memberikan manfaat paling besar akan mendapat skor paling 

tinggi. Kedua yaitu aspek efektivitas. Solusi dapat dikatakan efektif apabila mampu 

mengendalikan masalah dan memberikan nilai tambah bagi poliklinik spesialis Penyakit 

Dalam Graha Eksekutif RSMH Palembang. Ketiga yaitu kemudahan akses dalam 

melaksanakan dalam mendapatkan layanan. Keempat adalah aspek biaya. Jika 

didapatkan solusi yang membutuhkan biaya rendah akan mendapatkan skor yang  

tinggi. Selain itu adanya dukungan dari stakeholder juga memegang peran penting. 

Pada suatu organisasi bisnis harus memiliki kepedulian tentang kepentingan 

stakeholder lainnya saat mengambil keputusan strategis.
28

 Stakeholder salience adalah 

derajat untuk menentukan siapa saja yang dapat direkomendasikan oleh perusahaan. 

Mitchell et al. menjelaskan teori tentang indentifikasi stakeholder yang menggunakan 

atribut, yaitu power, legitimacy, dan urgency dimana gabungan atribut tersebut maka 

perusahaan dapat mengetahui tipologi stakeholder yang memiliki ciri khas (saliance) 

terhadap perusahaan.
29

 

Hal ini dapat menggambarkan kepada siapa dan untuk siapa manajer 

sesungguhnya mencurahkan perhatian masyarakat, sehingga perusahaan bisa 

menentukan stakeholder kunci dan memberikan perlakuan yang tepat. 
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Stakeholder mapping merupakan suatu perangkat dalam bisnis berguna dalam 

mengidentifikasi dan menilai terhadap dampak dari individu maupun kelompok 

stakeholder pada perusahaan. Yang dinilai oleh Perangkat ini adalah power yang 

dimiliki stakeholder, apakah power tersebut digunakan atau tidaknya, dan tingkat 

interest yang dimiliki stakeholder terhadap perusahaan.
30

 Moris dan Baddache 

menyampaikan bahwa, stakeholder mapping sadalah sebuah proses kolaborasi yang 

mencakup penelitian dan diskusi yang bertujuan  menarik kesimpulan dari beragam 

pandangan untuk menentukan daftar prioritas stakeholder dari spektrum stakeholder 

secara menyeluruh. (1) Identifying; untuk memahami bahwa tidak ada “daftar magis” 

yang telah berisi daftar stakeholder perusahaan, (2) Analyzing; manajemen melakukan 

analisis lebih lanjut untuk memahami relevansinya, mengerti hubungan timbal baliknya 

antara perusahaan dengan stakeholder, dan memberikan prioritas berdasarkan 

kepentingan stakeholder, (3) Mapping; pemetaan stakeholder merupakan perangkat 

visualisasi dan analisis yang berguna untuk menentukan stakeholder paling berpengaruh 

bagi perusahaan, (4) Prioritizing; perusahaan perlu menganalisis stakeholder untuk 

menentukan apakah stakeholder benar-benar penting untuk keberlangsungan 

perusahaan.
31

 

Tahapan-tahapan dalam stakeholder mapping antara lain: 

1. Mengidentifikasi stakeholder-stakeholder kunci antara lain: 

a. Siapa saja penerima manfaat yang potensial 

b. Siapa saja yang mungkin menerima dampak buruk 

c. Apakah kelompok-kelompok yang rentan telah diidentifikasi 

d. Apakah kelompok-kelompok pendukung dan kelompok-kelompok lawan 

telah diidentifikasi 

2. Melakukan assessment terhadap kepentingan-kepentingan stakeholder dan 

dampak potensial yang muncul dari kepentingan ini: 

a. Apa saja harapan yang muncul dari para stakeholder terhadap program 

ini 

b. Apa saja keuntungan yang diperoleh para stakeholder 

c. Apa saja sumber daya - sumber daya yang bisa atau bahkan ingin 

dimobilisasi oleh para stakeholder. 
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3. Melakukan assessment pengaruh dan kepentingan : 

a. dilihat dari kekuasaan dan statusnya (politik, sosial, dan ekonomi) 

b. dilihat dari derajat/ level lembaga/ organisasinya 

c. dilihat dari penguasaan terhadap sumber-sumber daya yang strategis 

d. dilihat dari pengaruh-pengaruh informal (seperti hubungan personal) 

e. dilihat dari relasi kekuasaan dengan stakeholder lainnya. 

f. Ada 2 hal penting yaitu, stakeholder yang mempunyai pengaruh 

(influence) dan stakeholder yang sangat berkepentingan/ mempunyai arti 

penting (importance). 

4. Membuat satu kerangka untuk menentukan strategi pelibatan stakeholder: 

a. Adanya ketertarikan, pengaruh, dan kepentingan dari setiap kelompok 

b. Adanya upaya-upaya khusus diperlukan untuk melibatkan stakeholder 

yang penting namun tidak mempunyai pengaruh. 
32,33,34

 

Selain rencana tindak lanjut yang direncanakan oleh rumah sakit maka rumah 

sakit perlu menyiapkan prosedur keamanan yang lebih ketat dimana protokol PPI diikuti 

sesuai standar.
35

 Prosedur penerimaan pasien termasuk penggunaan masker secara 

universal, skrining akurat, pengaturan jadwal kunjungan, dan pembatasan pengunjung/ 

pendamping pasien bahkan pemisahan layanan pasien COVID-19 dan non COVID-19. 

Prinsip pengaturan masa pandemi adaptasi kebiasaan baru pada layanan rutin meliputi: 

1. Penerapan pelayanan kesehatan pada pasien COVID-19 maupun non COVID- 

19 melalui prosedur skrining, triase, dan tatalaksana kasus. 

2. Melakukan antisipasi transmisi COVID-19 terhadap tenaga kesehatan dan 

pengguna pelayanan melalui penerapan prosedur  Pencegahan dan Pengendalian 

Infeksi (PPI), penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di masing- 

masing unit kerja dan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD). 

3. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 melalui penggunaan 

masker bagi petugas maupun pengunjung dan pasien, menjaga jarak >2 m 

dan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir 

4. Menyediakan fasilitas perawatan ruang isolasi khusus pasien COVID-19. 

5. Melakukan integrasi penanganan COVID-19 di daerah masing-masing sehingga 

terbentuk sistem pelacakan kasus, penerapan mekanisme rujukan efektif dan 

pengawasan isolasi mandiri dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. 
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6. Melaksanakan kembali pelayanan kesehatan yang tertunda selama masa 

pandemi COVID-19. 

Sebagai upaya pengendalian terhadap penyebaran SARS-COV-2 pemerintah 

Indonesia menerapkan kebijakan pembatasan sosial termasuk Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 

tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan 

COVID-19.  Turunan  dalam  pelaksanaan  peraturan  diatas  dituangkan ke Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB. Masyarakat dihimbau 

untuk tidak bepergian termasuk fasilitas kesehatan kecuali sangat memerlukannya.
36,37

 

Berdasarkan uraian sebab masalah yang telah diinventarisasi maka untuk 

mendapatkan alternatif strategi pemasaran yang bermakna dan sesuai  dengan 

kebutuhan pasar serta membedakan dengan rumah sakit pesaing sekitar RSUP Dr 

Mohammad Hoesin Palembang maka perlu melalui kajian yang mendalam. 

Kondisi Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Graha Eksekutif RSUP Dr 

Mohammad Hoesin Palembang seperti di atas tadi maka perlu membuat suatu strategi 

yang memenuhi kebutuhan pasar dan membedakannya dengan rumah sakit pesaing- 

pesaingnya. Sehingga didapatkan cara terbaik dengan menggunakan maksimal sumber 

daya yang ada dengan melihat peluang yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian 

mendalam untuk membuat rencana pemasaran aplikatif yang berhubungan dengan 

persepsi pasien kunjungan balik ke Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Graha Eksekutif 

RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang dengan alat yang disebut bauran pemasaran 

(marketing mix).
8,9
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Tabel 44. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 

 No Rumusan 

Masalah 

Potensi Solusi Stakeholder dan 

Grading 

1 1. Penurunan jumlah 

pasien Non COVID-

19 

a. Membuat SOP layanan 

pasien COVID- 19 dan non 

COVID-19 

b. Membuat Alur layanan 

pasien COVID- 19 dan non 

COVID-19 berbeda 

c. Meletakkan standing 

banner alur layanan untuk 

informasi kepada pasien 

d. Mengaktifkan sosialisasi 

lewat media elektronik 

tentang keamanan dan 

kenyamanan di RS 

1. Manajemen RS 

2. Manajer Graha 

Eksekutif 

3. Masyarakat 

 

(Kuadran II dan III) 

2 Kurangnya 

Dukungan 

Stakeholder karena 

adanya RS 

Kompetitor 

a. Analisis Stakeholder 

yang berpengaruh dan 

kuat 

b. Advokasi Kepada 

Stakeholder yang 

berpengaruh dan kuat 

c. Koordinasi dengan 

stakeholder 

berpengaruh dan kuat 

1. Pemerintah Daerah 

2. Managemen RS 

3. Komite Mutu 

4. KSM 

5. Organisasi 

Profesi  

6. Tokoh 

Masyarakat 

7. Tokoh Agama 

 

(Kuadran I, II, dan III) 

3 Waktu tunggu 

dokter > 30 menit 

- Target < 30 

menit 

a. Mengaktifkan 

pendaftaran lewat 

online (WA online) 

b. Mengatur ulang 

jadwal praktek dokter 

Spesialis 

c. Mengaktifkan peran 

Humas dan informasi 

poliklinik  Spesialis  

RSUP Dr 

Mohammad Hoesin 

Palembang 

1. Pemerintah 

Daerah 

2. Manajemen RS 

3. Komite Medik 

4. Komite Mutu 

5. KSM 

6. Manajer Graha 

Eksekutif 

 

(Kuadran I dan II) 
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 No Rumusan 

Masalah 

Potensi Solusi Stakeholder dan 

Grading 

4 Pemasaran RS 

Kurang aktif 

a.Segmentasi Pasar 

b. Target 

c. Sasaran 

d. Positioning 

a. Kerja sama dengan Media Cetak  elektronik 

b. Sosialisasi lewat 

Website RS dan Sosial 

Media 

c. Pembentukan Tim 

Pemasaran RS 

1. Dinas Kominfo 

2. Managemen RS 

3. Hukormas RS 

4. K3RS 

(Kuadran II) 

5 Masyarakat mencari 

pelayanan kesehatan 

yang lebih 

terjangkau 

a. Melakukan evaluasi 

hasil survei kepuasan 

masyarakat terutama 

pada tarif layanan 

b. Membuat TV media 

tentang jenis layanan, 

tarif layanan, jadwal 

praktek dokter spesialis 

yang dilengkapi nama 

dokternya 

c. Mencari formulasi 

sistem pemasaran yang 

aplikatif untuk 

memberikan kepuasan 

layanan kepada pasien 

1. Pemerintah Daerah 

2. Manajemen RS 

3. Komite Mutu 

4. Hukormas RS 

5. Manajer Graha 

Eksekutif 

 

(Kuadran I dan II) 

6 Stigma COVID- 19 

-Mis informasi 

-Pengetahuan 

tentang COVID-

19 

kurang 

a. Memberikan informasi 

secara rinci terhadap 

alur pelayanan yang 

dibutuhkan melalui 

standing banner atau 

melalui media 

elektronik di ruang 

tunggu pelayanan 

b. Membuat pendaftaran 

secara online terlebih 

dahulu sehingga pada 

saat datang ke RS sudah 

terdaftar 

c. Menyiapkan layanan 

inovasi seperti 

Telemedicine 

1. Manajemen RS 

2. Komite Mutu 

3. Hukormas RS 

4. Manajer Graha 

Eksekutif 

 

(Kuadran II) 

 



774  

 

Kesimpulan 

Penurunan minat kunjungan balik pasien di Poliklinik Spesialis Penyakit Dalam 

Graha Eksekutif pada masa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak besar terhadap 

performa suatu rumah sakit. Rumah sakit harus melakukan reformasi tata kelola atau 

strategi khusus agar pasien atau konsumen tetap berminat melakukan kunjungan balik 

ke rumah sakit. Melalui analisis pendekatan beberapa teori yang digunakan maka 

diharapkan dapat menemukan strategi pemasaran yang aplikatif untuk meningkatkan 

minat pasien kunjungan balik di poliklinik spesialis penyakit dalam Graha Eksekutif 

RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang. 

Banyak faktor yang menjadi penyebab adanya penurunan minat kunjungan balik 

pasien di poliklinik Spesialis Penyakit Dalam Graha Eksekutif pada masa pandemi 

COVID-19 yang menjadi perhatian saya dengan melihat dari 4 unsur fungsi manajemen 

rumah sakit yaitu man, money, material, dan method adalah penurunan jumlah pasien 

karena COVID-19 kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat sebagai konsumen 

rumah sakit dikarenakan adanya stigma sosial berkaitan dengan COVID-19 terhadap 

tenaga kesehatan serta ketakutan terhadap sumber kontaminasi terkait COVID-19 yang 

berasal dari rumah sakit, baik dari pasien maupun tenaga medis yang ada di rumah sakit 

dapat berakibat terjadinya penurunan angka kunjungan pasien di rumah sakit. 

Kemudian waktu tunggu dokter spesialis poliklinik spesialis Graha Eksekutif 

RSMH Palembang merupakan salah satu rumah sakit pendidikan dimana kebanyakan 

tenaga Dokter Spesialisnya mempunyai tanggung -jawab sebagai pengajar, serta adanya 

jadwal praktek dokter spesialis di tempat lain menyebabkan terganggunya jadwal 

praktek dokter spesialis poliklinik spesialis Graha Eksekutif dan juga waktu tunggu 

dokter spesialis menjadi lama. Hal tersebut akan menimbulkan penurunan minat 

kunjungan balik pasien terhadap rumah sakit. Terhadap masyarakat mencari pelayanan 

kesehatan yang lebih terjangkau yang disebakan melemahnya perekonomian masyarakat 

akibat pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan. Keadaan ini akan 

menimbulkan kecenderungan di masyarakat terutama dalam usaha pencarian layanan 

kesehatan. Mereka akan memilih pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau sesuai 

dengan kesanggupan perekonomian yang mereka punya. Proses administrasi yang 

cukup panjang dirasa membuat pasien cukup kesulitan, apalagi di masa pandemi 

COVID-19 saat masyarakat berusaha menjauhi tempat-tempat penyedia layanan 
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kesehatan dikarenakan adanya stigma negatif. Hal ini cenderung membuat pasien 

enggan untuk melakukan kunjungan balik ke poliklinik spesialis Graha Eksekutif RSUP 

Dr Mohammad Hoesin Palembang. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Rencana strategi pemasaran yang telah dapat dirumuskan agar tetap berjalan 

sesuai rencana dan terus menerus dengan pendekatan berbasis komunitas dalam 

menyusun strategi pemasaran yang aplikatif dan signifikan untuk mempengaruhi 

persepsi pasien terhadap minat kunjungan balik di poliklinik spesialis Penyakit Dalam 

Graha Eksekutif RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang. 
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Latar Belakang 

Saat ini Indonesia masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Sejak 

pertama kali dideteksi pada 2 Maret 2020 di Depok, kasus COVID-19 masih terus 

mengalami peningkatan, yaitu mencapai 605.243 kasus per 11 Desember 2020.
1
 

Pandemi COVID-19 merupakan kondisi yang tidak diantisipasi sehingga 

mengakibatkan disrupsi pada berbagai layanan kesehatan, antara lain perubahan pada 

regulasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, jenis layanan, dan pengaturan 

finansial di dalam fasilitas kesehatan. Rumah sakit (RS) dalam hal ini perlu menjadi 

organisasi yang agile dalam upaya beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terjadi. 

Disrupsi di rumah sakit terjadi baik pada layanan COVID-19 maupun non 

COVID-19. Layanan imunisasi rutin merupakan salah satu layanan non COVID-19 

yang terpengaruh dan mengalami penurunan. Penurunan cakupan imunisasi rutin bukan 

hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Data World Health Organization 

(WHO) per 31 Mei 2020 menunjukkan cakupan imunisasi yang semakin menurun pada 

23 negara di dunia, baik untuk imunisasi Difteri, Tetanus, Pertusis dosis 1 (DTP1), DTP 

dosis ketiga (DTP3), maupun Measles, Mumps, Rubella dosis 1 (MMR1) dari Januari 

hingga Maret 2020 dibandingkan dengan Januari hingga Maret 2019.
2
 

Data WHO menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara 

yang belum mencapai target cakupan imunisasi di era sebelum pandemi COVID-19.
3
 

Adapun tantangan di era sebelum pandemi COVID-19 tersebut terutama akibat 

mispersepsi tentang imunisasi dan gerakan antivaksinasi. Hal ini menyebabkan target 

cakupan imunisasi belum tercapai dan eliminasi penyakit tidak terjadi. Survei Riskesdas 

tentang cakupan imunisasi di Indonesia seperti yang disarikan oleh Suwantika dkk. 

memperlihatkan bahwa cakupan imunisasi di Pulau Jawa pada 2018 hanya sekitar 67% 

dan di luar Pulau Jawa sebesar 54%.
4
 

CHAPTER 6 
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WHO menetapkan sejumlah layanan kesehatan esensial yang menjadi prioritas 

dan tidak boleh diabaikan selama pandemi COVID-19 dan layanan imunisasi termasuk 

diantaranya.
5
 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan 

bahwa pelayanan kesehatan esensial harus diprioritaskan keberlanjutannya selama 

situasi pandemi. Adapun yang tercakup dalam pelayanan kesehatan esensial yang 

ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia antara lain pelayanan kesehatan 

keluarga sepanjang siklus kehidupan, dan keberlanjutan layanan keluarga berencana 

(KB), pelayanan kesehatan untuk tuberculosis (TB) dan human immunodeficiency virus 

(HIV), manajemen penyakit menular lainnya, manajemen penyakit kronis, pelayanan 

imunisasi, kelanjutan terapi rawat inap kritis, pelayanan untuk kondisi kesehatan darurat 

dan penyakit akut yang membutuhkan intervensi segera, serta ketersediaan obat-obatan 

esensial.
6
 Layanan imunisasi dan layanan esensial tersebut perlu diupayakan semasa 

pandemi COVID-19 guna mencegah morbiditas dan mortalitas yang timbul akibat 

disrupsi layanan. 

Disrupsi akibat COVID-19 menyebabkan pelayanan imunisasi rutin semakin 

terimbas dan mengalami banyak kendala. Survei yang dilakukan oleh Kementerian 

Kesehatan dan Unicef menunjukkan 90% Posyandu dan 65% Puskesmas menyatakan 

bahwa layanan imunisasi di fasilitas kesehatan tersebut terganggu dan bahkan sebagian 

ditutup total sejak adanya pandemi COVID-19.
7
 Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan tentang panduan dari Kementerian Kesehatan, kurangnya alat pelindung 

diri (APD), sumber daya manusia, dan dana karena direlokasi untuk penanganan 

COVID-19, penutupan sekolah, serta adanya pembatasan gerak akibat COVID-19.  

Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (vaccine-preventable 

diseases) dikhawatirkan akan meningkat dengan semakin rendahnya layanan imunisasi 

rutin ini.
8–11

 Kapan kejadian luar biasa (KLB) yang merupakan dampak penundaan 

imunisasi akan muncul belum dapat dipastikan. Penundaan yang hanya bersifat 

sementara saja dapat mengakibatkan timbulnya KLB. Kekhawatiran semakin bertambah 

apabila anak-anak sudah mulai bersekolah tatap muka kembali atau ketika disiplin 

dalam menerapkan protokol kesehatan mulai kendur, terutama ketika anak-anak 

bermain di taman bermain maupun di acara-acara berkerumun. Pada kondisi tersebut, 

penularan penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi akan terjadi secara 

masif. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kecacatan dan mortalitas, penurunan 
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kualitas hidup anak, peningkatan beban bagi orangtua dan negara, penurunan kualitas 

generasi penerus bangsa, yang semuanya ini pada akhirnya menjadi suatu masalah 

nasional yang baru. 

WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan rekomendasi bahwa 

program imunisasi di era pandemi COVID-19 tetap harus dilaksanakan.
12,13

 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Ikatan Dokter Anak Indonesia 

memberikan panduan pelaksanaan imunisasi di era pandemi COVID-19 dengan 

memperhatikan beberapa prinsip.
13

 Catch-up immunization harus segera diberikan 

apabila terdapat keterlambatan imunisasi. Sedapat mungkin imunisasi diberikan secara 

bersamaan sehingga mengurangi jumlah kunjungan anak ke rumah sakit. Imunisasi 

yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah imunisasi Hepatitis 

B, Polio, Bacillus Calmette-Guérin (BCG), DTP, Hib, pneumococcal conjugate vaccine 

(PCV), Rotavirus, Influenza, Campak, MMR, Tifoid, Hepatitis A, Varisela, Human 

Papilloma Virus (HPV), Japanese encephalitis, dan Dengue.
14

 

Pelaksanaan imunisasi perlu dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip 

protokol kesehatan untuk menghindari transmisi COVID-19 di lingkungan rumah sakit. 

Adapun prinsip pelaksanaan imunisasi sesuai rekomendasi IDAI adalah mengatur 

jadwal kedatangan sehingga tidak terjadi aktivitas berkumpul terlalu lama, adanya 

petugas yang menanyakan riwayat kontak dengan anggota keluarga atau tetangga yang 

menderita COVID-19, adanya evaluasi kontraindikasi imunisasi, adanya pemisahan 

layanan anak sehat dari anak sakit, penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir ketika akan datang dan pulang ke rumah, pengaturan jarak antara penunggu 1-

2 meter, dan pengaturan agar anak dijaga sehingga tidak berjalan mondar-mandir di 

fasilitas kesehatan.
13

  

 

Rumusan Masalah 

Kasus COVID-19 pertama kali dideteksi di Palembang pada 24 Maret 2020. Sejak 

era pandemi COVID-19 yaitu di bulan April 2020, kunjungan imunisasi di salah satu 

rumah sakit swasta terbesar di Kota Palembang menurun secara drastis (51,3%) dan 

hingga September 2020, kunjungan imunisasi juga masih belum juga kembali normal, 

yaitu menurun 44% dari kunjungan sebelum era pandemi COVID-19.  



782 

 

 

Hasil penelitian oleh Unicef di Indonesia menunjukkan bahwa pada masa 

pandemi COVID-19, karena sebagian besar layanan posyandu tutup, kunjungan 

imunisasi paling banyak dilakukan di rumah sakit atau bidan atau dokter pribadi, yaitu 

sebesar 43,11%, dilanjutkan di puskesmas (28,73%), posyandu (21,24%), dan tempat 

lain (6,92%). Rendahnya kunjungan imunisasi di rumah sakit pada era pandemi 

COVID-19 dapat mengindikasikan lebih rendahnya lagi kunjungan imunisasi di fasilitas 

kesehatan lain.
15

  

Pada era sebelum pandemi COVID-19, layanan imunisasi di salah satu RS swasta 

di Kota Palembang dilakukan di dua tempat, yaitu di Klinik Imunisasi dan di Klinik 

Dokter Anak yang lokasinya bersebelahan dan terletak di area Gedung Rawat Jalan. 

Klinik Dokter Anak melayani pasien anak sakit maupun sehat. Ikatan Dokter Anak 

Indonesia memberikan rekomendasi untuk melakukan pemisahan layanan imunisasi 

bagi anak sehat dari layanan anak sakit semasa pandemi COVID-19.
13

 Oleh karena itu 

pada Juni 2020, rumah sakit mengadakan layanan baru yang berlokasi di luar Gedung 

Rawat Jalan, untuk secara khusus melayani anak sehat, dan diasuh oleh Dokter Spesialis 

Anak. Layanan baru ini diharapkan dapat mengatasi kekhawatiran orangtua untuk 

membawa anak diimunisasi di RS. Namun meskipun telah berlangsung selama beberapa 

bulan, layanan baru ini belum dapat mendongkrak kunjungan imunisasi di samping 

berbagai upaya promosi layanan yang telah dilakukan oleh RS. 

Upaya-upaya promosi layanan kesehatan mengalami tantangan di era pandemi 

COVID-19. Dengan kemampuan penularan yang tinggi, virus SARS-CoV-2 yang 

merupakan penyebab COVID-19, mempunyai pooled basic reproduction number 

berkisar 3,32 (2,81-3,82).
16

 Hal ini berarti bahwa satu orang terinfeksi COVID-19 dapat 

menularkan ke lebih kurang tiga sampai empat orang lain. Dengan angka transmisi yang 

tinggi, aktivitas-aktivitas mengumpulkan orang banyak perlu dihindari di era pandemi 

COVID-19. Media sosial dan webinar awam menjadi pilihan utama dalam memberikan 

edukasi sebagai sarana promosi kesehatan kepada masyarakat di era pandemi ini.
17

 

Selain sebagai sarana penyampaian edukasi, media sosial juga dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana promosi modifikasi layanan yang telah dilakukan RS dan secara khusus 

untuk layanan imunisasi, orangtua dapat mengetahui tingkat keamanan layanan 

imunisasi yang akan dilakukan kepada anaknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu 
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penelitian tentang bagaimana efektivitas intervensi edukasi terstruktur via media sosial 

dan webinar awam terhadap kunjungan imunisasi di era pandemi COVID-19? 

 

 

Problem Tree 

Problem tree untuk masalah rendahnya cakupan imunisasi rutin di era pandemi 

COVID-19 beserta kerangka teori yang mendasari dapat dilihat pada Gambar 46. 

 

 

Gambar 46. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Menurut Segitiga Epidemiologi, upaya meningkatkan ketahanan host sangat 

penting untuk mencegah terjadinya penyakit. Imunisasi diketahui sebagai upaya yang 

sangat efektif dan efisien untuk meningkatkan ketahanan host. Demikian juga sesuai 

hirarki pengendalian risiko transmisi infeksi, pencegahan transmisi yang terbaik adalah 

dengan eliminasi, yang dapat tercapai dengan imunisasi. Karena pentingnya imunisasi 
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dalam mencegah timbulnya penyakit, upaya meningkatkan cakupan imunisasi sangat 

penting dilakukan meskipun di era pandemi COVID-19. 

Penyebab rendahnya cakupan imunisasi di era pandemi COVID-19 dapat ditinjau 

dari beberapa teori. Berdasarkan Teori Perilaku Green, tindakan seseorang dilakukan 

karena adanya predisposing factors (pengetahuan, sikap, nilai, persepsi, norma), 

enabling factors (ketersediaan sumber daya, jarak ke fasilitas kesehatan, rujukan), dan 

reinforcing factors (sikap, perilaku petugas kesehatan),
18

 sedangkan berdasarkan teori 

Health Belief Model tindakan yang diambil seseorang dilakukan berdasarkan perceived 

susceptibility, perceived severity, health motivation, perceived benefits, dan perceived 

barriers.
19

 

Kekhawatiran tertular COVID-19 di rumah sakit mungkin merupakan penyebab 

utama orangtua tidak membawa anaknya untuk diimunisasi.
20

 Hal ini dapat disebabkan 

karena beberapa fasilitas kesehatan tidak melakukan pembedaan layanan anak sehat dan 

anak sakit, sedangkan gejala klinis COVID-19 sangat tidak khas dan menyerupai gejala 

infeksi saluran pernapasan akut lainnya.
13

 Kekhawatiran juga dapat disebabkan karena 

protokol kesehatan tidak diterapkan di rumah sakit, seperti kurangnya physical 

distancing akibat penumpukan pasien di ruang tunggu praktek atau kurangnya fasilitas 

cuci tangan.
13,21

Tidak menutup kemungkinan bahwa tenaga kesehatan yang 

memberikan layanan imunisasi menjadi sumber penularan COVID-19 kepada anak. 

Rumah sakit sebagai pemberi layanan kesehatan sekaligus sebagai lingkungan kerja 

perlu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan protokol kesehatan 

demi mencegah transmisi COVID-19 di lingkungan rumah sakit. Tenaga kesehatan 

perlu menjaga kesehatan diri sendiri, kesehatan pasien, dan kesehatan keluarga maupun 

komunitas.
22

 Langkah-langkah preventif yang telah dilakukan oleh rumah sakit perlu 

disampaikan dan diketahui oleh masyarakat karena faktor pengetahuan (predisposing 

factors) merupakan hal penting yang mendasari perilaku seseorang. Dengan adanya 

pengetahuan terhadap upaya preventif tersebut diharapkan kepercayaan masyarakat 

terhadap fasilitas kesehatan semakin meningkat. 

Perspektif pelanggan merupakan salah satu yang menjadi perhatian pada 

pendekatan balanced score card. Pelayanan seperti apa yang menjadi keinginan dan 

kebutuhan pelanggan perlu dicermati oleh pihak fasilitas kesehatan, dalam hal ini 

pelayanan kesehatan yang dapat menjawab kekhawatiran orangtua untuk membawa 
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anaknya imunisasi ke rumah sakit. Upaya-upaya smart marketing untuk 

mengkomunikasikan dan memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap upaya-

upaya yang telah dilakukan di RS dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan 

mencegah transmisi COVID-19 perlu digalakkan untuk meningkatkan pengetahuan 

masyarakat (predisposing factors). 

Rendahnya motivasi untuk membawa anak diimunisasi dapat disebabkan oleh 

adanya mispersepsi tentang imunisasi (predisposing factors), antara lain pandangan 

bahwa penundaan imunisasi tidak berbahaya (perceived susceptibility), imunisasi tidak 

bermanfaat dan atau efek samping imunisasi lebih berbahaya daripada manfaatnya 

(perceived benefits).
23

 Suatu penelitian yang dilakukan oleh de Figueiredo dkk pada 

November 2015 hingga Desember 2019 menunjukkan bahwa Indonesia adalah salah 

satu dari negara-negara yang sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa vaksin itu 

aman.  Terdapat tiga elemen keyakinan tentang imunisasi yang turun drastis di 

Indonesia berdasarkan penelitian tersebut, yaitu keamanan vaksin, pentingnya 

imunisasi, dan efektivitas vaksin.
24

 Penelitian lain menunjukkan bahwa 15% (dari 956 

responden) di Indonesia merasa ragu akan keamanan dan efikasi vaksin, khususnya 

untuk kelompok ibu, usia 20-29 tahun, dan tingkat pendidikan sekolah dasar 

dibandingkan kelompok ayah, usia yang lebih tua, dan yang lebih berpendidikan.
25

 

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi perlu ditujukan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang ketiga aspek tersebut pada kelompok-kolompok 

yang masih menunjukkan keraguan. 

Disamping masalah kepercayaan terhadap vaksin, kurangnya norma sosial di 

masyarakat yang mengharuskan anak-anak diimunisasi juga dapat menjadi salah satu 

penyebab rendahnya keinginan melakukan imunisasi (predisposing factors).
26

 Beberapa 

tantangan dalam melakukan imunisasi (perceived barriers) antara lain biaya imunisasi 

yang mahal. Hal ini terjadi akibat penutupan posyandu, dimana pasien bisa 

mendapatkan imunisasi secara gratis. Selain itu, tidak sedikit orangtua yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja akibat resesi ekonomi yang terjadi akibat pandemi. Hal ini 

semakin memberatkan orangtua untuk memberikan imunisasi kepada anak-anaknya. 

Orangtua yang menggunakan transportasi publik, baik kendaraan umum, maupun taksi 

online juga mungkin mempunyai kekhawatiran tertular COVID-19 di kendaraan umum 
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tersebut. Di samping itu, adanya kebijakan PSBB dan stay at home juga membatasi 

ruang gerak ke fasilitas kesehatan.
17

  

Selama pandemi, pemerintah dan fasilitas kesehatan berfokus pada upaya 

penanggulangan COVID-19. Layanan kesehatan selain COVID-19 kurang mendapat 

perhatian dan bisa menjadi bom waktu untuk timbulnya penyakit-penyakit non-Covid di 

era selama dan sesudah pandemi. Kampanye imunisasi rutin (imunisasi masal) 

merupakan salah satu ranah yang terdampak. Tidak adanya kampanye imunisasi rutin 

sejak pandemi COVID-19 akibat penutupan sekolah dan posyandu di masyarakat 

menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian imunisasi rutin di era pandemi COVID-

19.
4,17

 Apabila akan diadakan kampanye imunisasi, beberapa tantangan dalam 

pelaksanan di era pandemi COVID-19 perlu mendapatkan perhatian khususnya masalah 

sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pembiayaan, antara lain perlunya 

penerapan protokol physical distancing, perlunya penambahan jumlah orang dalam tim 

untuk memastikan pelaksanaan physical distancing, persiapan APD, jadwal pelaksanaan 

yang lebih sering dengan jumlah orang yang dilayani per kali layanan lebih sedikit. 

Perubahan dalam mekanisme pelaksanaan kampanye imunisasi membutuhkan tambahan 

biaya yang tidak sedikit. Penelitian oleh Moi dkk, menunjukkan perlunya penambahan 

dana sebesar 52% dan 84% masing-masing untuk pelaksanaan protokol pencegahan dan 

pengendalian infeksi (PPI) intensitas sedang dan intensitas tinggi per satu dosis 

vaksin.
27

 Yang dimaksud intensitas sedang dalam penelitian tersebut adalah penggunaan 

APD berupa masker, penyediaan kantong sampah infeksius serta penyediaan sarana 

cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer. Intensitas tinggi adalah penggunaan APD 

berupa masker, sarung tangan, dan goggle, penyediaan kantong sampah infeksius, serta 

penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer.
27

 Perlunya biaya yang 

cukup besar menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanan kampanye 

imunisasi karena dana pemerintah yang tersedot untuk penangggulangan COVID-19. 

Ketidaktersediaan vaksin, sebagai contoh vaksin polio oral dan polio injeksi yang 

pernah dan masih kosong, akibat ketidaksesuaian antara supply dan demand dapat 

menjadi penyebab cakupan imunisasi rutin yang turun. Ketidaktersediaan vaksin juga 

dapat terjadi akibat pemerintah lebih terfokus pada penanganan pandemi COVID-19. 

Beberapa fasilitas kesehatan tutup menjadi salah satu penyebab rendahnya cakupan 

imunisasi. Hal ini dapat diakibatkan juga karena kurangnya APD untuk tenaga 
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kesehatan maupun sarana prasarana yang tidak memadai, misalnya ukuran ruang tunggu 

atau ruang praktek yang sempit dan kurang ventilasi. Kurangnya pengetahuan praktek 

pemberian imunisasi yang aman menjadi salah satu penyebab sebagian besar posyandu 

masih tutup hingga saat ini.
15

 

Penggunaan media sosial, baik untuk keperluan pribadi maupun untuk alasan 

kesehatan, semakin meningkat, terutama di era pandemi COVID-19. Sosial media 

mencakup penggunaan berbagai teknologi seperti blog, microblogging (Twitter), 

networking sosial (Facebook), situs berbagi video dan file (YouTube), e-games, 

wikipedia, dan lain-lain. Media sosial diyakini bermanfaat bagi pasien khususnya untuk 

pasien dengan penyakit kronik, kanker, penyakit langka, perawatan ibu dan anak, 

depresi, wellness, penanganan masalah berat badan, maupun untuk aspek pencegahan 

penyakit.
28

 Suatu penelitian tentang ekspektasi pelanggan terhadap penggunaan media 

sosial dan dampaknya terhadap keputusan pemilihan fasilitas kesehatan menunjukkan 

bahwa 57% pelanggan menyatakan bahwa RS yang menggunakan media sosial untuk 

berinteraksi dengan pasien meningkatkan kecenderungan pasien untuk menggunakan 

layanan RS tersebut. Satu dari empat pasien mengharapkan dapat berinteraksi dengan 

RS melalui media sosial. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa 81% pelanggan 

menganggap bahwa RS yang menggunakan media sosial adalah RS yang termutakhir.
29

 

Banyak orangtua dari berbagai negara memutuskan untuk memberikan imunisasi 

kepada anaknya berdasarkan penelitian yang mereka lakukan secara online. Media 

sosial sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat dapat berperan sebagai 

pedang bermata dua. Di satu sisi media sosial dapat dipakai sebagai sarana 

penyampaian informasi yang akurat dan positif, misalnya tentang komunikasi risiko dan 

ketidakpastian di era pandemi, perilaku-perilaku positif yang dapat meningkatkan 

kesehatan, namun dapat juga menjadi tantangan karena menjadi sarana penyampaian 

infodemik.
30

 Penelitian yang dilakukan oleh Melovic dkk, menunjukkan bahwa media 

online mempunyai pengaruh besar dalam membentuk sikap orangtua terhadap imunisasi 

dan menekankan perlunya upaya marketing sosial untuk menyampaikan infomasi yang 

tepat dan meningkatkan kepercayaan orangtua terhadap vaksin, yang akan berkontribusi 

terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
31

 

Media sosial selama ini banyak dipakai untuk menyampaikan misinformasi 

tentang imunisasi, pernyataan anti-keilmuan, narasi yang kompleks tentang imunisasi, 
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dan gerakan antivaksinasi. Orangtua yang mencari informasi tentang risiko vaksin di 

media online lebih cenderung menemukan sumber-sumber yang tidak mendukung 

adanya imunisasi. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang khawatir untuk 

memberikan imunisasi kepada anaknya lebih cenderung menemukan sumber-sumber 

yang mengkonfirmasi kekhawatirannya melalui media online, terutama media sosial.
31

 

Informasi-informasi negatif tanpa disertai adanya verifikasi informasi yang jelas 

mengenai keakuratan data dan panduan yang dipakai, dengan mudah dapat di-posting di 

media sosial. Hal ini berpotensi menimbulkan kepanikan, kekacauan, dan ketakutan di 

masyarakat.
32,33

  

Isu-isu negatif seputar imunisasi di media sosial perlu ditangkis karena 

mempunyai potensi mempengaruhi pengamat-pengamat pasif, yaitu mereka yang 

mengamati namun tidak memberikan komentar.
34

 Komunikasi melalui media sosial 

perlu menggunakan strategi agar pesan dapat sampai kepada penerima informasi. 

Adapun strategi penyampaian informasi di media sosial antara lain:
34,35

 

1. Menetapkan tujuan yang jelas, yaitu pesan yang disampaikan harus dapat 

meningkatkan awareness, dan bukan hanya sekadar mencapai penerima 

informasi. Peningkatan awareness dapat dilakukan dengan memberikan 

informasi yang mengena dengan kepercayaan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh 

penerima informasi. 

2. Menggunakan bukti-bukti ilmiah yang disampaikan melalui cerita 

3. Mengenali target penerima informasi, perilaku dan ketertarikan apa yang mereka 

miliki, termasuk mengerti norma kultural dari platform yang ada, sebagai contoh 

anak muda biasanya menggunakan Twitter atau Instagram, sedangkan wanita 

berusia 25-35 tahun lebih sering menggunakan facebook, dan seterusnya. 

4. Membuat desain kampanye dengan batasan yang jelas. Informasi yang sudah di-

posting di media sosial dapat bertahan “selamanya”, sehingga perlu 

dipertimbangkan adanya informasi tentang konteks suatu informasi yang 

diberikan, untuk menghindari pengguna masa depan menggunakan informasi 

yang tidak lagi tepat. 

Adapun upaya lain untuk meningkatkan cakupan imunisasi adalah dengan 

pelayanan telehealth, seperti penggunaan aplikasi dan software pada telepon selular 

sebagai sarana untuk menyampaikan jadwal imunisasi, reminder kunjungan imunisasi 
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kepada orangtua, dan dapat juga sebagai reminder kepada pemberi layanan imunisasi 

tentang nama-nama anak yang mengalami keterlambatan imunisasi.
17

 Sebagai program 

kesehatan masyarakat yang telah terbukti bermanfaat dan berhasil, edukasi tentang 

keamanan dan efikasi imunisasi melalui media sosial dan media online perlu 

mendapatkan dukungan dari pemerintah dan semua stakeholder terkait, khususnya 

untuk menepis isu-isu antivaksinasi yang ada di Indonesia dan mengatasi kekhawatiran 

imunisasi akibat pandemi COVID-19. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Upaya untuk meningkatkan cakupan imunisasi rutin diperlukan untuk mencegah 

timbulnya kejadian luar biasa (KLB) akibat penyakit-penyakit yang dapat dicegah 

dengan imunisasi, baik selama maupun setelah pandemi COVID-19. Apabila hal ini 

tidak diupayakan, negara akan menghadapi masalah yang lebih besar akibat penyakit-

penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berdasarkan konsep pencegahan 

penyakit dari Leavell dan Clark imunisasi adalah cara pencegahan primer yang sangat 

efektif. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan pentahelix dengan merangkul 

sejumlah stakeholder, yaitu pemerintah, swasta atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan 

lain, akademisi, masyarakat, dan media, agar bergotong-royong dalam meningkatkan 

cakupan imunisasi rutin ini, penekanan khususnya pada stakeholder masyarakat. 

Pendekatan edukasi melalui media sosial dan webinar awam menjadi pilihan yang 

menarik dan feasible pada masa pandemi COVID-19 karena kegiatan mengumpulkan 

orang banyak tidak kondusif untuk dilakukan saat ini. Rumusan masalah, potensi solusi, 

dan stakeholder yang berperan dalam solusi dapat dilihat pada tabel. 

 

Tabel 45. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No. Rumusan Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

1. Khawatir tertular 

COVID-19 di RS: 

 Tidak adanya 

pembedaan layanan 

anak sehat & sakit 

 

1. Rumah sakit membedakan 

layanan anak sehat & sakit. 

Pembedaan bisa berdasarkan 

tempat atau waktu. 

2. Penerapan protokol 

kesehatan secara ketat di RS 

1. Pemerintah 

pusat & 

daerah 

2. Manajemen 

RS 
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 Protokol kesehatan 

tidak diterapkan 

 Tenaga kesehatan yang 

memberikan layanan 

imunisasi tidak 

diskrining COVID-19 

 Kurangnya edukasi 

masyarakat tentang 

layanan di RS 

3. Appointment system untuk 

menghindari penumpukan 

pasien di saat yang sama. 

4. Skrining nakes yang kontak 

COVID-19. Nakes tidak 

boleh bekerja bila 

menunjukkan gejala ISPA 

atau gejala COVID-19. 

5. Kampanye safe and clean 

hospital. 

6. Supervisi terhadap 

pelaksanan regulasi. 

 

3. Kepala 

Instalasi 

Rawat Jalan 

4. Masyarakat 

2. Rendahnya motivasi 

untuk imunisasi: 

 Mispersepsi tentang 

imunisasi 

 Kurangnya norma 

sosial tentang 

keharusan imunisasi 

 Barier: biaya, effort, 

dan waktu 

 Kurangnya edukasi 

masyarakat tentang 

layanan di RS 

1. Edukasi terstruktur tentang 

keamanan dan efikasi 

imunisasi, isu-isu hoax 

tentang imunisasi, dan 

risiko/ dampak penundaan 

imunisasi melalui media 

sosial, webinar awam, media 

cetak, ceramah agama, dan 

aktivitas di lingkungan 

masyarakat. 

2. Membuat program diskon 

untuk imunisasi berbayar. 

3. Merangkul tokoh agama 

khususnya yang masih 

meragukan efektivitas dan 

kemananan imunisasi 

sehingga dapat menjadi 

penggerak di masyarakat. 

 

1. Pemerintah 

pusat & daerah 

2. Dinas 

kesehatan 

provinsi & 

kota 

3. Manajemen 

RS 

4. Tokoh 

masyarakat 

5. Tokoh agama 

6. Media/ Dewan 

Pers 

7. Masyarakat 
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3. Tidak adanya kampanye 

imunisasi: 

 Pemerintah dan RS 

fokus pada penanganan 

COVID-19 

1. RS memberikan edukasi 

terstruktur tentang 

pentingnya imunisasi, yang 

menjembatani kekhawatiran 

& keinginan masyarakat 

melalui media sosial, media 

cetak, dan media elektronik 

2. Sistem reminder/ recall oleh 

RS kepada orangtua tentang 

jadwal imunisasi untuk 

meningkatkan cakupan  

3. Mediasi ke pemerintah 

untuk mengupayakan dan 

menyukseskan kampanye 

imunisasi dengan 

memperhatikan protokol 

kesehatan, didukung oleh 

persiapan SDM, sarana 

prasarana, dan finansial. 

1. Pemerintah 

pusat & 

daerah 

2. Manajemen 

RS 

3. Organisasi 

profesi: IDAI 

4. Media/ 

Dewan Pers 

5. Masyarakat 

4. Vaksin kosong: 

ketidaksesuaian supply 

dan demand:  

 

 Pemerintah dan RS 

fokus pada penanganan 

COVID-19 

1. Perbaiki proses produksi 

vaksin 

2. Perbaiki proses distribusi 

vaksin 

3. Dedikasi pembiayaan 

imunisasi oleh pemerintah. 

1. Pemerintah 

pusat & 

daerah 

2. Biofarma 

(produsen 

vaksin) 

3. Organisasi 

profesi: IDAI 

4. Manajemen 

RS 

5. Fasilitas kesehatan 

(faskes) tutup: 

 

1. Donasi APD untuk fasilitas 

kesehatan 

2. Penetapan standar faskes 

1. Pemerintah 

pusat & 

daerah 
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 Sarana prasarana dan 

APD tidak memadai 

 Kurangnya 

pengetahuan praktek 

yang aman di era 

pandemi 

yang aman untuk layanan 

imunisasi 

3. Edukasi & kampanye ke 

faskes tentang praktek 

imunisasi yang aman 

4. Pembuatan buku standar 

pelayanan imunisasi yang 

aman 

2. Dinas 

kesehatan 

provinsi & 

kota 

3. Organisasi 

profesi: IDAI 

4. Manajemen 

faskes 

 

Kesimpulan 

Imunisasi rutin di era pandemi COVID-19 harus diupayakan demi melindungi 

masa depan bangsa dari penyakit-penyakit berat yang dapat dicegah dengan imunisasi, 

yang akan berdampak pada terjadinya kecacatan dan kematian. Indonesia akan 

menghadapi masalah kesehatan yang lebih kompleks apabila kegiatan imunisasi rutin 

ditunda atau ditangguhkan.  

Penggunaan media sosial untuk promosi kesehatan dan meningkatkan awareness 

masyarakat akan pentingnya imunisasi menjadi sarana pilihan di era pandemi COVID-

19 yang tidak memungkinkan aktivitas mengumpulkan orang banyak. Diharapkan 

dengan peningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat, kegiatan imunisasi dapat 

kembali berjalan sebagaimana mestinya. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Edukasi masyarakat melalui kampanye pentingnya imunisasi dan praktek 

imunisasi yang aman dilakukan dengan pendekatan pentahelix. 

2. Evaluasi kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan finansial yang 

diperlukan serta mendukung pelaksanaan imunisasi di fasilitas kesehatan dan 

kampanye imunisasi secara aman.  

3. Evaluasi efektivitas intervensi edukasi terstruktur terhadap kunjungan imunisasi. 
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DETERMINAN PENURUNAN KUNJUNGAN PASIEN RUMAH SAKIT BUNDA 

PALEMBANG DI ERA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

Ernita Sari, S.K.M 

 

Latar Belakang 

Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan memiliki fungsi 

yang telah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI, yaitu melaksanakan upaya 

kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya 

penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya 

peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Berdasarkan hal 

tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan utama kegiatan rumah sakit adalah melayani 

pasien dan keluarganya dalam berbagai bentuk pelayanan.
1 

Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan yang diselenggarakan secara terpadu, 

terintegrasi, dan berkesinambungan dalam suatu organisasi untuk memelihara dan 

meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat (UU RI No. 

36 Tahun 2009).
2
 Rumah sakit merupakan salah satu instansi pelayanan kesehatan yang 

memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009
3
 rumah sakit adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 

paripurna (promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif) yang menyediakan pelayanan 

rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

Pelayanan yang berorientasi pada pasien merupakan pola pikir rumah sakit saat ini 

akibat dari pengaruh lingkungan di era yang penuh persaingan seperti sekarang. Seperti 

yang dikatakan oleh Supriyanto dan Ernawaty, pasien merupakan individu yang paling 

penting; individu yang tidak bergantung pada rumah sakit, namun sebaliknya, individu 

yang membawa rumah sakit pada keinginannya dan harus memenuhi kebutuhan 

maupun harapannya, individu yang menentukan pelayanan yang harus disediakan oleh 

rumah sakit, serta merupakan titik tumpu kehidupan rumah sakit. Untuk itu rumah sakit 

terus dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal agar tidak 

CHAPTER 6 
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ditinggalkan oleh pasiennya sebagai konsumen, yang secara tidak langsung pula akan 

mempengaruhi pendapatannya.
4 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).  

SARS-CoV-2 merupakan Corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi 

sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui    

menyebabkan    penyakit    yang    dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 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.
 5
 

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus 

pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 

tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru corona 

virus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ Public Health 

Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO 

sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.
 4

 Berdasarkan data terakhir tanggal 7 

Desember 2020, kasus COVID-19 diseluruh dunia adalah 66.422.058 jiwa, dengan 

jumlah kematian sebanyak 1.532.418 jiwa.
7
 

Sementara di Indonesia Pemerintah mengumumkan kasus positif COVID-19 

pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu kasus COVID-19 mulai meningkat 

dan menyebar di seluruh Provinsi di Indonesia hinggah sampai saat ini terhitung tanggal 

7 Desember 2020, jumlah  kasus positif di Indonesia 581,550 jiwa, dengan jumlah 

kematian 17,867 jiwa.
 [8]

 

Jumlah angka kasus infeksi COVID-19 maupun pasien yang meninggal dunia 

akibat penyakit tersebut di Indonesia terus meningkat. Selain masyarakat, diantaranya 

juga termasuk para tenaga kesehatan atau petugas medis. Berdasarkan data dari Tim 

Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dari Maret hingga Desember 2020 ini, terdapat 

total 342 petugas medis dan kesehatan yang wafat akibat terinfeksi COVID-19, terdiri 

dari 192 dokter, 14 dokter gigi dan 136 perawat. Untuk para dokter yang meninggal 
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dunia tersebut terdiri dari 101 dokter umum (guru besar), dan 89 dokter spesialis (7 guru 

besar), serta 2 residen yang berasal dari 24 IDI wilayah provinsi dan 85 IDI cabang 

Kota/ Kabupaten.
9 

Pandemi COVID-19 mengubah banyak perilaku konsumen yang mengakibatkan 

berbagai macam bisnis menjadi anjlok, tak terkecuali rumah sakit. Seiring pandemi ini, 

masyarakat banyak yang enggan untuk berobat ke rumah sakit dan lebih memilih 

menggunakan aplikasi kesehatan berbasis telematik. Baik di masyarakat maupun tenaga 

kesehatan adanya informasi yang berubah-ubah, rumor karena kurangnya pengetahuan 

tentang COVID-19 berdampak pada kecemasan yang menyebabkan ketakutan yang 

berlebihan sehingga membuat masyarakat takut untuk berkunjung ke Rumah Sakit 

untuk memeriksakan kesehatannya ataupun menjalankan pengobatan seperti biasa, 

dampak yang terjadi pada tenaga kesehatan sebagian dokter tidak praktik sehingga 

kunjungan pasien di rumah sakit menjadi berkurang dan menyebabkan income rumah 

sakit berkurang. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa 

stigma dan juga stereotipe negatif yang diberikan oleh individu atau kelompok 

masyarakat terhadap tenaga kesehatan atau pasien COVID-19 berkontribusi terhadap 

tingginya angka kematian akibat virus corona. "Stigma harus dilihat secara satu 

kesatuan karena stigma tidak semata-mata sebuah sikap atau perilaku pada suatu 

suasana yang menjadi tidak baik tapi stigma juga akan menimbulkan marginalisasi, dan 

memperburuk status kesehatan dan tingkat kesembuhan. Inilah yang perlu dipahami 

bahwa stigma berkontribusi terhadap tingginya angka kematian. 

 

Rumusan Masalah 

Pandemi COVID-19 juga berimbas pada rumah sakit non rujukan COVID-19. 

Wabah virus Corona menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan maupun 

rawat inap non COVID-19. Kondisi tersebut mengakibatkan penurunan tingkat 

okupansi. Pemasukan rumah sakit turun antara 30-50%. Pendapatan yang menurun 

berdampak pada arus kas (cash flow) rumah sakit. Arus kas yang terganggu menjadikan 

beban Operasional rumah sakit meningkat. Apabila kondisi ini terus berlangsung, rumah 

sakit akan terancam collapse dan pelayanan terhenti. Situasi ini tidak hanya terjadi pada 

rumah sakit yang berada di Indonesia. Semua rumah sakit di dunia menghadapi 

persoalan yang sama.
10 
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Semua sektor bahu-membahu berupaya mengurangi angka lonjakkan penularan 

COVID-19 terutama di bagian kesehatan yaitu Rumah Sakit. Upaya yang dilakukan 

salah satunya membuat regulasi dan menjalankan dengan patuh protokol kesehatan yang 

ada di Rumah Sakit bahkan mengkampanyekan melalui media informasi dan 

pengetahuan tentang COVID-19, namun hal ini belum bisa memberikan kepercayaan 

dan keyakinan masyarakat bahwa Rumah Sakit aman sebagai tempat penyedia layanan 

kesehatan untuk berobat dan konsultasi.  

Masyarakat masih takut untuk ke rumah sakit, stigmatisasi masyarakat masih 

terasa, sehingga sampai sejauh ini rumah sakit masih belum bisa menstabilkan angka 

kunjungan pasien seperti sebelum pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Berdasarkan 

perkembangan COVID-19 di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum 

mengetahui informasi-informasi yang benar bagaimana penularan serta 

pencegahannya sehingga menimbulkan asumsi dan pemikiran-pemikiran yang salah 

di masyarakat. Hal ini terasa sekali pada sektor kesehatan khususnya Rumah Sakit, 

masyarakat berfikir bahwa Rumah Sakit tidak aman dan menjadi tempat penularan 

dan berkembangnya virus COVID-19 sehingga terasa sekali perbedaan kunjungan 

pasien sebelum pandemi COVID-19 dan setelah pandemi COVID-19.  

Rumah Sakit Bunda Palembang berkembang cukup pesat dan selalu melakukan 

perbaikan agar terus diminati oleh masyarakat sekitar. Pemanfaatan layanan Rumah 

Sakit Bunda oleh pasien sebagai konsumen dapat dikatakan baik, namun pemanfaatan 

layanan-layanan yang terdapat di Rumah Sakit Bunda selama masa pandemi COVID-19 

relatif mengalami penurunan. 

Pandemi COVID-19 mulai menyebar di Palembang pada awal bulan April. Hal ini 

dapat diukur dari penurunan jumlah kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan di 

Rumah Sakit Bunda Palembang. Penurunan jumlah kunjungan pasien rawat inap di 

Rumah Sakit Bunda Palembang terparah terjadi di bulan Juni 2020. Sedangkan 

penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan terparah terjadi di bulan Mei 2020. 

Tren penurunan kunjungan pasien rawat inap dan rawat jalan tidak hanya terjadi di 

Rumah Sakit Bunda Palembang namun juga dialami hampir seluruh rumah sakit. Akan 

tetapi setelah memasuki adaptasi kebiasaan baru dan rumah sakit menerapkan protokol 

kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, mulai terlihat kenaikan jumlah kunjungan 
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pasien di bulan September dan Oktober namun jumlah kunjungan pasien belum 

mengalami kenaikan signifikan seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
23

  

Memasuki fase tatanan kenormalan baru, penataan ulang pelayanan di rumah sakit 

harus ditingkatkan. Penyusunan strategi yang tepat untuk memulihkan kondisi rumah 

sakit perlu dilakukan. Salah satunya dengan strategi Branding mulai dari identifikasi 

layanan-layanan yang menguntungkan di rumah sakit, layanan apotek, mendorong 

sarana produksi kreatif dengan media sosial serta menghubungi pasien yang loyal dan 

sering berkunjung ke rumah sakit.
10 

Berdasarkan permasalahan yang didapat, rumusan masalah dari determinan 

penurunan kunjungan pasien di Rumah Sakit Bunda Palembang sebagai berikut: 

Apakah ada hubungan antara strategi pemasaran dengan determinan  penurunan 

kunjungan pasien di Rumah Sakit Bunda Palembang? 

 

Problem Tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 47. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Penentuan prioritas masalah dilakukan dengan menganalisis akar permasalahan 

yang menyebabkan penurunan kunjungan pasien Rumah Sakit Palembang di era 

pandemi COVID-19. Pencarian akar permasalahan dilakukan melalui observasi serta 

telaah dokumen yang ada pada unit yang terkait.
18

  

Faktor pertama yang menyebabkan penurunan kunjungan pasien Rumah Sakit 

Palembang di era pandemi COVID-19 adalah faktor man yaitu divisi pemasaran pada 

struktur organisasi belum optimal, visitasi dokter spesialis tidak tepat waktu dan jumlah 

dokter spesialis kurang. Faktor berikutnya adalah method yaitu waktu layanan lama 

dikarenakan jumlah tenaga medis terbatas. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya 

APD yang sesuai standard, bila tersedia jumlahnya belum mencukupi.  

Faktor selanjutnya adalah machine meliputi sarana penunjang medis kurang dan 

SIMRS belum optimal. Pada faktor material ditemukan adanya asumsi tarif mahal. Hal 

ini terjadi karena perekonomian masyarakat yang terimbas oleh pandemi COVID-19, 

sehingga menyebabkan daya beli masyarakat sebagai konsumen RS menjadi rendah. 

Faktor terakhir adalah environment meliputi banyaknya kompetitor RS serta 

pengetahuan pasien mengenai layanan yang disediakan RS selama masa pandemi 

COVID-19 yang masih rendah. Selain itu stigma negatif yang ada di masyarakat 

terhadap tenaga kesehatan serta ketakutan terhadap sumber kontaminasi terkait COVID-

19 yang berasal dari rumah sakit, baik dari pasien maupun tenaga medis yang ada di 

rumah sakit tersebut turut menjadi akar permasalahan yang menyebabkan penurunan 

kunjungan pasien Rumah Sakit Palembang di era pandemi COVID-19.
19 

Determinan penurunan jumlah pasien yang disebabkan karena pandemi COVID-

19 berdampak secara langsung pada penurunan income Rumah Sakit yang akhirnya 

mengganggu Chasflow ramah sakit,  dampak secara langsung yang kedua yaitu 

penurunan mutu layanan Rumah Sakit yang  berkaitan dengan citra Rumah sakit 

menurun sehinggah berdampak pada Visi dan Misi Rumah Sakit tidak tercapai, dampak 

secara langsung yang ketiga yaitu kepuasan pasien menurun di karenakan dampak dari 

penurunan kepercayaan masyarakat terhadap Rumah Sakit yang berujung pada visi misi 

rumah sakit tidak tercapai.
10 
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Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Mitchell et al. memisahkan definisi stakeholder menjadi dua bagian, yakni 

penjabaran dalam arti luas dan penjabaran dalam arti sempit. Secara umum, stakeholder 

dijelaskan sebagai individu maupun kelompok yang mampu mempengaruhi pencapaian 

tujuan perusahaan, dan memiliki hubungan yang saling berkorelasi. Sementara dalam 

sudut pandang yang lebih sempit, stakeholder merupakan pihak-pihak tempat 

perusahaan menggantungkan dirinya untuk menjamin kelangsungan perusahaan. 

Kepentingan setiap stakeholder tidak selalu konsisten, sehingga perusahaan harus 

menanggapi beragam kepentingan yang berbeda.
17

 

Secara umum klasifikasi stakeholder dapat dibedakan menjadi dua tipe utama, 

antara lain: (1) internal dan eksternal stakeholder, serta (2) primary dan secondary 

stakeholder. Stakeholder internal adalah pihak yang berasal dari dalam perusahaan dan 

secara langsung terlibat dalam operasi bisnis perusahaan. Stakeholder eksternal tidak 

termasuk ke dalam struktur organisasi perusahaan dan tidak terlibat secara langsung 

dalam kegiatan perusahaan. Stakeholder primer merupakan pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan secara ekonomi pada perusahaan dan bersedia menanggung risiko. 

Stakeholder sekunder hubungannya tidak berkaitan erat dengan entitas, serta tidak 

memiliki akses langsung terhadap perusahaan.
17

 

Mitchell et al.
17

 menerangkan teori mengenai identifikasi stakeholder 

berdasarkan hubungan antara 3 atribut, yakni power, legitimacy, dan urgency. Melalui 

kombinasi atribut tersebut diharapkan dapat menghasilkan tipologi stakeholder yang 

menekankan pada kekhususan atau ciri khas (salience) mereka terhadap perusahaan. 

Power (daya kuasa) merupakan kemungkinan seorang aktor di sebuah hubungan sosial 

untuk berada dalam posisi yang dapat menjalankan kemauan pribadinya meskipun 

mendapat pertentangan.
20

 Legitimacy (hak yang sah) merupakan persepsi umum atau 

asumsi yang menyatakan bahwa tindakan suatu entitas diharapkan, tepat, dan sesuai 

dalam sebuah tatanan sistem sosial yang berlandaskan norma, nilai, kepercayaan, dan 

definisi. Urgency (keadaan yang mendesak) adalah derajat ketika stakeholder menuntut 

untuk diberikan perhatian yang sesegera mungkin.  

Mitchell et al. menjabarkan tipologi stakeholder yang didasarkan atas tiga 

atribut utama tersebut, yaitu: (1) latent stakeholder – tipologi yang hanya memiliki satu 

atribut saja, antara lain dormant stakeholder (power), discretionary stakeholder 
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(legitimacy), dan demanding stakeholder (urgency); (2) expectant stakeholder – tipologi 

yang memiliki kombinasi antara dua atribut, antara lain dominant stakeholder (power 

dan legitimacy), dependent stakeholder (legitimacy dan urgency), dan dangerous 

stakeholder (urgency dan power); serta (3) definitive stakeholder – tipologi yang 

memiliki ketiga atribut stakeholder, sehingga dengan kadar salience tertinggi, suara dari 

kelompok stakeholder ini akan sangat mendominasi dan tidak jarang akan berpengaruh 

signifikan bagi performa perusahaan.
17

 

Frooman memberikan panduan untuk menganalisis ketergantungan antara 

stakeholder dengan perusahaan melalui tipologi khusus. Matriks tersebut 

menggambarkan stakeholder mana yang bergantung kepada perusahaan, begitu pula 

sebaliknya. Hubungan antara perusahaan dan stakeholder dapat dibedakan menjadi 

empat sifat, yakni low interdependence (tidak saling bergantung), firm power (kekuatan 

pada perusahaan), stakeholder power (kekuatan pada stakeholder), dan high 

interdependence (saling bergantung).
21

 

Morris dan Baddache menyampaikan, stakeholder mapping sebagai sebuah 

proses kolaboratif yang mencakup penelitian, debat, dan diskusi yang bertujuan 

menarik kesimpulan dari beragam pandangan untuk menentukan daftar utama 

stakeholder dari spektrum stakeholder secara menyeluruh. (1) Identifying; untuk 

memahami bahwa tidak ada “daftar magis” yang telah berisi daftar stakeholder 

perusahaan, (2) Analyzing; manajemen melakukan analisis lebih lanjut untuk 

memahami relevansinya, mengerti hubungan timbal baliknya antara perusahaan dengan 

stakeholder, dan memberikan prioritas berdasarkan kepentingan stakeholder, (3) 

Mapping; pemetaan stakeholder merupakan perangkat visualisasi dan analisis yang 

berguna untuk menentukan stakeholder mana yang paling berpengaruh bagi 

perusahaan, (4) Prioritizing; perusahaan perlu menganalisis dan mendalami stakeholder 

lebih lanjut untuk menentukan apakah stakeholder benar-benar penting untuk tujuan 

dan keberlangsungan perusahaan.
22

 

Tahapan-tahapan dalam stakeholder mapping antara lain:  

1. Mengidentifikasi stakeholder-stakeholder kunci antara lain: 

- Siapa saja penerima manfaat yang potensial dari kegiatan ini? 

- Siapa saja yang mungkin menerima dampak buruk dari kegiatan ini? 

- Apakah kelompok-kelompok yang rentan telah diidentifikasi? 
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- Apakah kelompok-kelompok pendukung dan kelompok-kelompok lawan juga 

telah diidentifikasi? 

2. Lakukan assessment terhadap kepentingan-kepentingan para stakeholder dan 

dampak-dampak potensial yang muncul dari kepentingan-kepentingan ini: 

- Apa saja harapan  yang muncul dari para stakeholder terhadap program ini 

- Keuntungan apa saja yang mungkin akan diperoleh para stakeholder 

- Sumber daya-sumber daya apa saja yang bisa atau bahkan mungkin sangat ingin 

dimobilisasi oleh para stakeholder. 

3. Lakukan assessment pengaruh dan kepentingan : 

- Kekuasaan dan statusnya (politik, sosial, dan ekonomi) 

- Derajat/ level lembaga/ organisasinya 

- Penguasaan terhadap sumber-sumber daya yang strategis 

- Pengaruh-pengaruh informal (seperti hubungan personal) 

- Relasi kekuasaan dengan stakeholder lainnya. 

Ada dua hal penting yaitu, stakeholder yang mempunyai pengaruh (influence) dan 

stakeholder yang sangat berkepentingan/ mempunyai arti penting (importance).   

4. Membuat satu kerangka untuk menentukan strategi pelibatan stakeholder: 

- Ketertarikan, pengaruh, dan kepentingan dari setiap kelompok 

- Upaya-upaya khusus diperlukan untuk melibatkan stakeholder yang penting 

namun tidak mempunyai pengaruh. 

 

Menurut teori Lawrance Green dkk, menyatakan bahwa perilaku manusia 

dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behaviour causes) dan faktor 

diluar perilaku (non behavior causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau 

terbentuk dari 3 faktor yaitu:  

1. Faktor predisposisi (predisposing factors), yang mencakup pengetahuan, sikap dan 

sebagainya. 

2. Faktor pemungkin (enabling factor), yang mencakup lingkungan fisik, tersedia atau 

tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja, misalnya 

ketersedianya APD, pelatihan dan sebagainya.  

3. Faktor penguat (reinforcement factor).
14
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Carl Van Horn dan Donal Van Meter mengandaikan bahwa implementasi 

kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja 

kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu : 

1. Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan 

2. Sumber daya 

3. Karakteristik organisasi pelaksana 

4. Sikap para pelaksana 

5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan 

6. Pelaksanaan 

7. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik).
15

 

Teori Donabedian adalah penilaian kualitas pelayanan kesehatan dilakukan 

melalui 3 pendekatan yaitu melalui pendekatan struktur atau input (struktur), proses dan 

hasil (output). Keterjaminan kualitas pelayanan maka diperlukan adanya kebijakan. 

Kebijakan tataranya peningkatan kemampuan dan mutu pelayanan kesehatan, penetapan 

penerapan standar, peningkatan mutu sumber daya manusia, penyelenggaraan quality 

assurance, percepatan pelaksanaan akreditasi, peningkatan kerjasama serta koordinasi 

dan peningkatan peran serta masyarakat.
16 

Freeman berpendapat bahwa organisasi bisnis harus peduli tentang kepentingan 

stakeholder lainnya saat mengambil keputusan strategis. Stakeholder dapat 

mempengaruhi ataupun dipengaruhi performa organisasi.
11 

Kotler menyatakan bahwa didalam pemasaran terdapat bauran pemasaran. 

Bauran pemasaran ialah serangkaian variabel pemasaran terkendali yang dipakai oleh 

perusahaan  untuk menghasilkan tanggapan yang dikehendaki perusahaan dari 

pasar   sasarannya. Bauran pemasaran terdiri dari segala hal  yang bisa dilakukan 

perusahaan untuk mempengaruhi permintaan atas  produknya. Beberapa kemungkinan 

itu dikumpulkan ke dalam 4  variabel yang dikenal sebagai “4P” yaitu: 

1. Product (produk) 

Segala sesuatu yang dapat ditawarkan kedalam pasar untuk diperhatikan pembeli, 

diusahakan untuk dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

suatu keinginan atau kebutuhan konsumen. 

 

 

http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/04/teori-bauran-pemasaran-produk-kotler.html
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2. Price (harga) 

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk 

mendapatkan produk yang diinginkannya. 

3. Place (tempat) 

Tempat adalah berbagai tempat kegiatan yang membuat produk terjangkau oleh 

sasaran konsumen. 

4. Promotion (promosi) 

Promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menunjukkan 

keistimewaan-keistimewaan produk yang diciptakannya dan merayu konsumen 

agar membelinya.
13

 

 

Tabel 46. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Rumusan masalah Potensi Solusi Pemangku kepentingan 

1. Pasien tidak mau ke 

RS untuk perawatan 

dan pengobatan 

 Kekhawatiran yang 

berlebihan (Anxiety, 

COVID- 19 Stress 

Syndrom) 

 Rendahnya 

pengetahuan 

tentang COVID-

19 

 Misinformasi dan 

miskonsepsi tentang 

COVID-19 

 Stigmatisasi 

COVID-19 terhadap 

tenaga kesehatan 

 Sosialisasi pendekatan ke 

faskes dan rekanan RS 

 Meningkatkan edukasi 

dan promosi kesehatan 

jiwa  

 Melakukan program 

perlindungan kesehatan 

untuk tenaga kesehatan 

dengan cara care hear me, 

protect me, prepare me, 

dan support me  

 Meningkatkan kerjasama 

lintas sektor termasuk 

tokoh masyarakat  

 Membuat layanan 

konsultasi kesehatan jiwa 

yang dapat diakses secara 

langsung 

 Peningkatan program 

promosi kesehatan RS 

melibatkan stakeholder 

untuk menjangkau 

masyarakat secara 

merata 

Pendekatan 

Pentahelix 

melibatkan 

 Tokoh masyarakat 

 Faskes tingkat 

pertama 

Rekanan 

 RS (Asuransi, 

Perusahaan) 

 Organisasi masyarakat 

 Pemerintah 

daerah, Pemprov, 

Pemkot, Dinkes 

 Organisasi profesi : 

IDI, PPNI, IBI dll 

 Manajemen RS 

 Humas dan 

marketing, tim 

Promkes, PPI 

http://kumpulan-teori-skripsi.blogspot.com/2011/04/teori-bauran-pemasaran-harga-kotler.html
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No Rumusan masalah Potensi Solusi Pemangku kepentingan 

2. Strategi 

Pemasaran belum 

berjalan dengan 

optimal 

 Modifikasi 

pelayanan 

kesehatan tidak up 

to date dan modern 

 Kurangnya 

kerjasama 

dengan 

Stakeholder 

 Promkes RS ditingkatkan 

melibatkan stakeholder 

untuk menjangkau 

masyarakat secara merata 

 Tingkatkan literasi

digital: meluruskan 

pemberitaan melalui situs 

resmi, akun media sosial 

di web, Twitter, 

Instagram, Facebook, 

tentang informasi layanan 

RS 

 Membuka call center 

tanya jawab tentang 

COVID-19 

 Menyediakan informasi 

yang benar melalui media 

KIE dan SOP 

 Melakukan updating 

informasi tentang 

COVID-19 berdasarkan 

guideline WHO dan 

Kementrian kesehatan 

 Tokoh masyarakat 

 Faskes tingkat 

pertama 

Rekanan 

 RS (Asuransi, 

Perusahaan ) 

 Organisasi masyarakat 

 Pemerintah 

daerah, Pemprov, 

Pemkot, Dinkes 

 Organisasi profesi : 

IDI, PPNI, IBI dll 

 Manajemen RS 

3. DPJP dan tenaga 

kesehatan lainnya tidak 

praktik 

 Tenaga Kesehatan 

terpapar COVID-19 

 APD belum 

memenuhi standar 

dan langka 

 Beban kerja yang 

tinggi, Tenaga 

kesehatan 

mengalami Anxiety 

 Kinerja nakes tidak 

optimal 

 Koordinasi dengan 

komite medik regulasi 

praktik kerja dokter 

 Terapkan kebijakan 

pendekatan agar DPJP 

patuh jam praktik 

 Evaluasi regulasi 

pelayanan 

 Pengaturan jam kerja 

 Maintenance lingkungan 

kerja yang aman 

 Fasilitasi ADP tenaga 

kesehatan sesuai standar 

 Dukung tenaga 

kesehatan secara moril, 

spiritual dan materil 

 

 Manajemen RS 

 Tim PPI, RS 

 Tim SPI, Tim Mutu, 

SDM 

 Pemerintah daerah : 

Pemprov, Pemkot, 

Dinkes 
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No Rumusan masalah Potensi Solusi Pemangku kepentingan 

 Membuat support group 

(antar tenaga kesehatan) 

 Sosialisasi melalui media 

sosial tentang jadwal 

dokter yang ter-up date 

4 Prosedur pelayanan 

kesehatan belum berjalan 

optimal 

 Pasien menolak 

mengikuti prosedur 

alur layanan di era 

pandemi COVID-19 

 Perubahan alur 

pelayanan di era 

pandemi COVID-19 

 Sosialisasi lebih giat 

dengan memanfaat 

berbagai media efektif, 

seperti media sosial 

(Facebook, Instagram, 

Website Rumah Sakit) 

 Evaluasi regulasi terkait 

prosedur pelayanan 

kesehatan di masa 

pandemi COVID-19 

 Pemerintah Daerah 

 Dinas Kesehatan 

 Direktur Rumah Sakit 

 Manajemen Rumah 

Sakit 

 Kepala instalasi rawat 

inap dan rawat jalan 

 Humas 

 Komite mutu 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 ini berdampak pada semua sektor salah satunya sektor 

kesehatan yaitu Rumah Sakit yang menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit 

semakin menurun berdampak pada kerugian bahkan Rumah Sakit dapat terancam 

devisit. Untuk menyelaraskan kembali angka kunjungan pasien ke rumah sakit tentunya 

pemasaran harus gencar dalam mengedukasi dan mensosialisasikan adaptasi kebiasaan 

baru dan protokol kesehatan untuk masyarakat dan merubah mindset masyarakat bahwa 

Rumah Sakit aman sebagai sarana pelayanan kesehatan. Dengan cara meningkatkan 

promosi kesehatan baik secara langsung maupun dengan media digital. Diharapkan 

dengan sosialisasi dan edukasi dapat menurunkan angka penularan COVID-19 dan 

meningkatkan kembali angka kunjungan pasien ke Rumah Sakit. 

Setelah kita analisis mengenai determinan penurunan kunjungan pasien RS 

Bunda Palembang di era pandemi COVID-19 tentunya kita memerlukan pendekatan dan 

kerjasama dengan stakeholder untuk merealisasikan rencana tersebut yang telah kita 

susun melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan unsur dari pemerintah, 

masyarakat, akademisi, pengusaha, media sehingga diharapkan terjadi suatu perubahan 

yang dapat menurunkan angka penularan COVID-19 dimana kondisi tersebut dapat 
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mengurangi kekhawatiran masyarakat terhadap pandemic COVID-19 dan meningkatkan 

kembali angka kunjungan pasien ke rumah sakit. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Bekerja sama dengan Stakeholder dalam koordinasi penanganan COVID-19 baik 

untuk preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. 

2. Evaluasi sarana dan prasarana untuk kebutuhan pelayanan pasien COVID-19. 

3. Evaluasi kinerja pemasaran dalam membangun strategi untuk meningkatkan minat 

kunjungan pasien ke Rumah Sakit. 

4. Tingkatkan edukasi ke masyarakat tentang protokol kesehatan di Rumah Sakit 

maupun protokol kesehatan untuk masyarakat melalui digitalisasi dan media. 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 

KUNJUNGAN PASIEN LANJUT USIA DI INSTALASI RAWAT JALAN 

SELAMA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

Farid Fauzan Mahubessy, AMK.An S.Kep 

 

Latar Belakang 

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) membawa dampak yang sangat 

signifikan kepada perubahan dunia sampai di daerah-daerah pelosok yang jauh dari 

perkembangan teknologi dan informasi. COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) adalah 

penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang 

dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-

19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, 

batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, 

dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, 

sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian.
1,2

 

Jumlah penderita dan kasus kematian akibat infeksi virus Corona setiap harinya 

terus meningkat. Sejauh ini, virus Corona terlihat lebih sering menyebabkan infeksi 

berat dan kematian pada orang lanjut usia (lansia) dibandingkan orang dewasa atau 

anak-anak. Hingga saat ini, virus Corona telah menginfeksi lebih dari 100.000 

penduduk dunia dan sekitar 4.000 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia. 

Kematian paling banyak terjadi pada penderita COVID-19 yang berusia 80 tahun. WHO 

dan CDC melaporkan bahwa pada usia pra-lansia (50-59 tahun) angka kematian hampir 

2 %, usia 60-69 tahun 4 terus naik menjadi 8 sampai 15 % pada usia diatas 70 tahun. 

Kematian paling banyak terjadi pada penderita COVID-19 yang berusia 80 tahun ke 

atas, dengan persentase mencapai 21,9%.
3
 

Positivity rate yang meningkat artinya kasus yang kita temukan jumlahnya 

bertambah dengan juga pemeriksaan yang lebih banyak. Peningkatan kasus 

terkonfirmasi positif tersebut juga disertai dengan angka kematian masih tinggi. Pada 

data Nasional Satgas COVID-19 kelompok usia antara 46-59 (37,2%) dan   60 tahun 

(35,3%) paling tinggi kasus meninggal positif COVID-19.
4  

 

CHAPTER 6 
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Virus ini sangat mudah menular dan bisa bertahan di berbagai benda dalam 

jangka waktu cukup lama, dapat menyebar melalui droplet yang dibatukkan atau pada 

saat bersin. Seorang lansia apalagi yang sudah memiliki gangguan memori (demensia) 

mungkin kurang paham terhadap hal ini. Dengan kondisi yang sudah rentan, lansia 

dapat lebih mudah tertular. Penulis menunjukkan angka tertinggi penularan terjadi pada 

usia produktif, namun angka kematian paling tinggi pada lansia. Singkatnya, kesehatan 

mental para senior perlu lebih diperhatikan. Masyarakat perlu lebih memperhatikan para 

senior ketika keadaan darurat kesehatan terjadi, memberi mereka perawatan yang lebih 

manusiawi dan intervensi psikologis.
5 

Pada kondisi wabah akibat COVID-19 rumah sakit dan pelayanan medis akan 

terfokus untuk mengatasi infeksi tersebut. Adanya wabah COVID-19 menjadi suatu 

ancaman yang berpotensi pada pasien dengan gangguan sistem imun. Hal tersebut dapat 

menjadi pertimbangan bahwa terapi pada pasien tersebut akan membawa dampak yang 

menguntungkan atau merugikan pada kondisi wabah. Saat ini rumah sakit juga 

melakukan pembatasan kunjungan pasien poliklinik dan pasien rawat inap untuk 

mengurangi transmisi infeksi COVID-19. Lansia merupakan salah satu individu yang 

rentan terkena COVID-19.  

Semua lapisan di masyarakat diharapkan dapat selalu mengikuti dan mematuhi 

peraturan dan anjuran tentang protokol kesehatan dan perhatian lebih harus pula 

dilakukan kepada kelompok masyarakat usia tua dan orang-orang dengan komorbid. 

Orang dengan usia tua dan orang-orang dengan komorbid seperti penyakit diabetes, 

penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit paru kronik dan penyakit lainnya lebih 

berisiko terkena COVID-19 dengan gejala lebih berat. 

Dengan demikian, perlu perhatian lebih kepada masyarakat yang memiliki 

komorbid tersebut untuk melaksanakan protokol kesehatan secara optimal agar tidak 

terinfeksi dan tidak menjadi sumber penularan COVID-19. Perhatian lebih yang 

dimaksud adalah agar para penderita komorbid tersebut selalu dalam keadaan 

terkontrol. 

Sedangkan berdasarkan Rekapitulasi COVID-19 Dinas Kesehatan Propinsi 

Papua Barat, untuk data di Kabupaten Fakfak adalah sebagai berikut : 

- Total kontak erat 525 orang, diisolasi 1 orang dan discarded sebanyak 524 orang; 

- Total suspek 430 orang, suspek diisolasi 86 orang dan 344 orang suspek discarded; 
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- Pemeriksaan laboratorium : PCR positif 77 orang dan PCR negatif 186 orang 

- Sembuh 52 Orang ( 67,5% ) 

- Kasus meninggal sebanyak RT-PCR Positif 5 Orang dan probable/suspek 1 orang
6
 

Teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi berdasarkan dokumen 

laporan evaluasi dari medical record terhadap kunjungan pasien rawat jalan ke RS 

Pemerintah di Fakfak mengalami penurunan berkisar 61% persen dan pada usia lanjut 

mengalami penurunan sebesar 83% sesuai data yang diambil dari laporan evaluasi 

Medical Record per tgl 25 November 2020,  dimana pasien banyak yang beralih dan 

memilih pemeriksaan kesehatan ke dokter praktek mungkin karena takut tertular 

COVID-19, maka sejumlah calon pasien membatalkan kunjungan ke RS.  

Dari data nasional Satgas COVID-19 didapatkan penyakit komorbid faktor risiko 

terjadinya kematian, dengan 3 penyakit utama yaitu hipertensi (11,9%), Diabetes 

melitus (10,7%) dan Jantung (6,9%).
4
 

Pada data Tim FKM UI menyebutkan puncak COVID-19 pada bulan Agustus 

2021 dan akan mereda pada tahun 2022 apabila kita masih dengan keadaan seperti ini, 

tetapi jika dilakukan intervensi secara baik maka jumlah total yg sakit jauh lebih sedikit 

sehingga beban pelayanan kesehatan jauh lebih ringan.
7
  

Masalah kesehatan mempunyai peranan penting dalam mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas melalului pembangunan di bidang kesehatan diharapkan akan 

semakin meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan dapat 

dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara keseluruhan sampai di daerah-daerah 

pelosok seperti kami di Kabupaten Fakfak. 

Faktor yang membuat lansia rentan tertular COVID-19 adalah karena lansia 

mengalami penurunan kapasitas fungsional hampir pada seluruh sistem tubuh termasuk 

imunitasnya. Ditambah dengan banyaknya lansia yang mempunyai penyakit bawaan 

seperti penyakit autoimun, diabetes, tekanan darah tinggi, kanker, dan jantung. Berbagai 

fakta tersebut dan fakta bahwa di berbagai negara korban meninggal karena COVID-19 

didominasi oleh lansia, menunjukkan lansia Indonesia pada posisi yang sangat rentan. 

 

Rumusan Masalah 

Perkembangan dunia kesehatan mulai meningkat dimana masyarakat 

mengontrol penyakitnya ke fasilitas kesehatan itu sangat tinggi, dimana rumah sakit 
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mempunyai peranan penting dalam menciptakan angka kesehatan yang baik dengan 

tehnik kuratif dan rehabilitatif secara terpadu. Penurunan jumlah pasien rawat jalan 

khususnya Lansia ke RS pemerintah Kabupaten mengakibatkan Cashflow Rumah Sakit 

menurun dapat juga berpengaruh pada peningkatan kasus komorbid pada lansia yang 

sangat berisiko mengakibatkan kematian hal ini terjadi karena adanya dampak pandemi 

COVID-19. 

Pengaruh pada berita-berita hoax mengenai COVID-19 mempengaruhi 

kurangnya pemahaman tentang penyebaran dan penekanan COVID-19, kondisi 

kurangnya pengetahuan pada lansia ditambah dengan pertimbangan jarak yang 

ditempuh pasien lansia menyebabkan lansia tidak langsung memutuskan untuk 

melakukan pengobatan di rumah sakit. Atas dasar inilah pasien lansia cenderung 

memiliki sikap untuk acuh kesehatan selama pandemi COVID-19.  

Berdasarkan Permenkes Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia Di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka pemerintah 

melalui fasilitas kesehatan RS mampu menjaga lanjut usia agar tetap hidup sehat dan 

produktif secara sosial maupun ekonomis dengan dilakukan upaya pemeliharaan 

kesehatan bagi lanjut usia. 

Apabila keadaan ini tidak diantisipasi dengan baik, maka dapat berpengaruh 

pada cashflow RS dimana peningkatan biaya operasional RS tetapi pendapatan 

berkurang sehingga mengakibatkan okupansi dan juga masalah penyakit komorbid 

terhadap lansia meningkat. 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Pasien Lanjut Usia Di 

Instalasi Rawat Jalan Selama Pandemi Covid-19”, untuk menjelaskan apa saja yang 

mempengaruhi kunjungan pasien lansia dan bagaimana solusi yang dapat dilakukan 

untuk diimplemetasikan dalam masa pandemi COVID-19 ini ? 
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Problem Tree 

 

 

Gambar 48. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Pohon masalah (problem tree) merupakan sebuah metode yang dapat dipakai 

untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah dengan analisis pohon masalah 

dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen 

sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. 

Sebuah pohon masalah meliputi penulisan penyebab dalam bentuk negatif. 

Membalikkan pohon masalah, dengan mengganti pernyataan negatif dengan yang 

positif, menciptakan pohon solusi. Metode pohon masalah menyediakan sarana untuk 

meninjau pemahaman yang ada dari penyebab masalah dan bagaimana menyelesaikan 

masalah tersebut. Kasus COVID-19 di Indonesia berdampak pada pelayanan kesehatan 

rujukan yaitu rumah sakit. Penulis tertarik untuk mengambil permasalahan utama yaitu 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Pasien Lanjut Usia Di 

Instalasi Rawat Jalan Selama Pandemi COVID-19. 
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Menurunnya kunjungan pasien rawat jalan ke RS Pemerintah di Fakfak pada 

masa pandemi COVID-19 terjadi karena adanya banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi yaitu : 

1. Kurangnya pengetahuan terhadap COVID-19 

Kurangnya pengetahuan yang memadai menjadi pendorong kepanikan publik, 

terutama di awal-awal wabah menyoroti fakta bahwa informasi itu penting. 

Kesalahpahaman tentang informasi yang tersedia, bahkan melebih-lebihkan 

informasi tersebut, dapat memperburuk kepanikan. Sayangnya, fenomena ini tidak 

jarang terjadi. Untuk meredakan kepanikan publik, pendekatan yang efektif adalah 

publikasi tepat waktu dari bukti penelitian yang dapat dipercaya dengan cara yang 

sesuai untuk publik. Sehingga implementasi kolaborasi model Pentahelix dalam 

menanggulangi pandemi terutama dari unsur media sangat dibutuhkan untuk 

memberikan edukasi yang benar sehingga tidak adanya berita hoax yang 

mempengaruhi kesehatan mental untuk pasien usia lanjut merasakan ketakutan 

berkunjung ke RS untuk berobat terhadap masalah penyakit komorbid yang sangat 

mengancam jiwa. 

2. Sarana dan Fasilitas belum sesuai standar di RS 

Pengendalian infeksi di tingkat rumah sakit dan pemberian pelayanan yang efektif 

akan lebih terkontrol pada akhirnya akan meningkatkan keselamatan pasien dan 

tenaga kesehatan. RS Pemerintah di kabupaten di era pandemi ini mengalami biaya 

operasional tinggi sedangkan penghasilan rumah sakit menurun dan juga distribusi 

peralatan dengan interval pengiriman barang yang lama di daerah-daerah jauh dari 

kota besar maka fasilitas sarana dan prasarana yang memenuhi standar seperti 

perlengkapan APD, pengembangan ruang isolasi, peralatan penunjang lain PCR 

menjadi terkendala. 

3. Keterjangkauan pelayanan kesehatan terpencil 

Fasilitas pelayanan di tingkat pertama dengan tidak optimalnya pelayanan kesehatan 

preventif dimana kegiatan pencegahan terhadap penyakit komorbid belum optimal, 

membuat masyarakat tidak mengunjungi RS karena jarak yang jauh yang 

menyebabkan kelelahan dalam perjalanan. 
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4. Pengaruh Karantina Positif COVID-19 

Karantina merupakan salah satu langkah yang diambil untuk mencegah penyebaran 

wabah namun tindakan ini memberikan efek perburukan psikologis, kebingungan, 

dan kemarahan karena tidak dapat beraktifitas normal seperti dikunjungi keluarga 

yang memberikan support, waktu karantina yang sampai 14 hari  yang membuat 

frustasi dan kebosanan. Hal ini yang membuat pasien usia lanjut merasa ketakutan 

ketika mereka datang ke rumah sakit dan dinyatakan positif. 

5. SOP dari pemerintah yang tumpah tindih 

Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terlalu banyak dan selalu ada 

update terbaru sedangkan satgas di daerah dalam mensosialisasikan hal ini ke 

masyarakat tidak tepat dan tidak diketahui oleh banyak masyarakat lain, sehingga 

masyarakat merasa stress yang berlebihan untuk berkunjung mengontrol penyakit 

lain ke RS.  

 

Rancangan Solusi dan Analisis stakeholder 

Problem solving adalah menemukan solusi terbaik dari suatu permasalahan. 

Oleh sebab itu setelah memikirkan alternatif yang ada, cobalah tentukan solusi mana 

yang paling tepat. Untuk menentukan solusi yang paling tepat, pertimbangkanlah solusi 

mana yang tidak berpotensi menyebabkan masalah lainnya Artinya dibutuhkan sebuah 

proses identifikasi dalam menentukan cara yang tepat  dalam mengatasi masalah dengan 

melakukan Stakeholder analysis. Maka akan dengan mudah dalam melakukan sebuah 

proses problem solving dari berbagai masalah yang dihadapi. 

Stakeholder analysis merupakan suatu teknik yang dapat membantu kita untuk 

mengklasifikasikan Stakeholder, melalui proses mengumpulkan dan menganalisis 

informasi secara sistematis untuk menentukan kepentingan siapa yang harus 

dipertimbangkan ketika mengembangkan dan/ atau menerapkan suatu kebijakan atau 

program.  

Setiap individu memiliki perilakunya sendiri yang berbeda dengan individu lain, 

termasuk pada kembar identik sekalipun. Perilaku tidak selalu mengikuti urutan tertentu 

sehingga terbentuknya perilaku positif tidak selalu dipengaruhi oleh pengetahuan dan 

sikap positif. Green mengklasifikasikan beberapa faktor penyebab sebuah tindakan atau 
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perilaku: Faktor pendorong (predisposing factor), Faktor pemungkin (enabling factor) 

Faktor pendorong atau pendorong (reinforcing factor).
9 

Rumah sakit mempunyai karakteristik bukan sebagai kantor kemudian 

perkembangannya sangat dinamis adanya perkembangan ilmu pengetahuan, Teknologi, 

kehidupan sosial ekonomi dan harus tetap menjaga kualitas dengan memanfaatkan 

konsep TKRS terdiri dari 5 M (Men, Material, Money, Machine, dan Method) menuju 

suatu Goals (Tujuan) yaitu upaya penyembuhan secara optimal bagi masyarakat yang 

memanfaatkannya dengan cara penerapan kendali mutu dan biaya  menuju patient 

center care.  

Culture change merupakan perencanaan dalam perubahan budaya seseorang 

untuk membantu kita mendapatkan komitmen dari seluruh Stakeholder sehingga 

memperlancar proses perubahan yang akan dibuat. Oleh karena itu, RS membutuhkan 

Stakeholder analysis. 

Permasalahan rumah sakit sangat kompleks sehingga timbul hambatan saat 

program improvement dilakukan. Maka perlu dilakukan Stakeholder analysis yang 

sebelumnya telah dibuat, dengan langkah sebagai berikut : 

a. Identify Stakeholder, dilakukan dengan cara mendata ulang Stakeholder dan mencari 

Stakeholder baru yang bisa terpengaruhi oleh perubahan yang akan kita buat. 

b. Develop Stakeholder Map, yaitu mengevaluasi kembali Stakeholder map dan 

melakukan identifikasi Stakeholder baik yang memberikan kesan positif maupun 

negatif. Identifikasi Stakeholder ini merupakan kunci yang dapat mensukseskan 

implementasi proyek anda. 

c. Develop Stakeholder Management Plan, mengidentifikasi sumber penolakan dan 

membuat rencana aksi untuk mengatasinya. 

 

Tabel 47. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Rumusan 

Masalah 

Potensi Solusi Stakeholder 

1. Menjaga kondisi 

rumah sakit yang 

aman dan 

terpercaya 

1. Strategi perencanaan oleh Tim 

Marketing dalam membuat 

framework untuk  promosikan 

pelayanan esensial di era pandemi 

dalam penanggulangan pasien 

COVID-19 dan non COVID-19 di 

1. Manajemen RS, 

Humas, Marketing 

RS, Tim IT dan 

seluruh karyawan/ 

karyawati RS 
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No Rumusan 

Masalah 

Potensi Solusi Stakeholder 

RS sesuai ICP melalui media 

sosial. 

2. SPO alur pelayanan pasien 

COVID-19 dan non COVID-19 

dalam bentuk banner atau leaflet 

ditempelkan/ dibagikan dimana 

tercantum hukuman apabila 

dilanggar aturan yang ditetapkan 

saat melakukan screening awal 

saat pasien datang ke RS. 

3. Melaksanakan weekly report 

setiap hari Sabtu dan dilakukan 

dengan Learning organization 

terkait pelatihan pemakaian APD, 

Patient safety, pelaksanakan 

Swab, training komunikasi efektif 

yang berkaitan dengan 

penanggulangan COVID-19 

4. Kebutuhan perlengkapan APD 

selalu terpenuhi dalam 

pelaksanaan tugas oleh tenaga 

medis dan non medis 

5. Medical check-up dan dilakukan 

Swab kepada tenaga medis yang 

mengalami gejala. 

2. Direktur RS, 

manajemen RS, 

Bagian Umum, 

Bidang pelayanan 

medik, Penunjang 

medik, Bagian 

keperawatan, tim 

PPI 

3. Direktur RS, 

Bidang pelayanan 

medik, Penunjang 

medik, Bagian 

keperawatan, tim 

PPI 

4. Manajemen RS, 

Instalasi farmasi, 

Seluruh Instalasi 

Rawat Inap, 

Instalasi rawat 

Jalan, IGD, dan 

Seluruh penunjang 

medik  

5. Manajemen RS,  

Kepala Instalasi/ 

Ruang Perawatan, 

seluruh karyawan. 

 

2. Melaksanakan 

upaya preventif 

dan promotif 

COVID-19 kepada 

masyarakat 

 

 

1. Kunjungan pengobatan spesialis 

terkait ke puskesmas terpencil 

dalam memonitor pasien-pasien 

usia lanjut yang mempunyai 

penyakit komorbid 

2. Fasilitas sarana dan prasarana di 

puskesmas dapat dilengkapi 

sesuai standar pada penanganan 

kasus komorbid 

3. Melalui RRI rumah sakit 

memberikan edukasi berupa flyer, 

health talk, atau call center 

 

Direktur, manajemen 

RS, bagian marketing 

dan humas RS 
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No Rumusan 

Masalah 

Potensi Solusi Stakeholder 

3. Rumah sakit harus 

berupaya 

melaksanakan  

upaya kuratif 

COVID- 19 di 

daerah 

1. Strategis komunikasi RS dengan 

melaksanakan advokasi ke 

Pemerintah Daerah untuk 

membangun RS Rujukan 

COVID-19 

2. Mengusulkan dalam Rapat 

anggaran belanja daerah untuk 

penambahan alokasi biasa dalam 

penanganan COVID-19 di RS 

pemerintah di Kabupaten 

3. Advokasi dalam hal regulasi 

aturan yang dilakukan secara 

tegas yang melibatkan unsur 

pentahelix 

Direktur RS, 

Pemerintah 

Kabupaten/ Kota, 

Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Dinas 

Kesehatan 

4. Manajemen sarana 

dan fasilitas belum 

sesuai standar di 

RS 

 

1. Pembangunanan sarana dan 

prasarana yang sesuai standar 

2. Penambahan fasilitas dalam ruang 

isolasi 

Manajemen RS 

Pemerintah daerah 

Kabupaten, Dewan 

perwakilan Rakyat 

Daerah 

5. Mengoptimalkan 

dengan dipercepat 

klaim biaya 

perawatan pasien 

COVID-19 agar 

tidak terjadi  

dispute 

 

1. Berkoordinasi yang intens dengan 

Tim BPJS  

2. Berkoordinasi dengan DPJP, 

dokter umum, dan tim casemix 

dalam kelengkapan dokumen 

adminstrasi 

3. Berkordinasi dengan tim casemix 

dalam penginputan ke aplikasi 

secara benar sesuai tata koding 

dan tata klaim  

Kabag Umum, 

Kasubag keuangan, 

tim casemix, 

DPJP, dokter umum, 

verifikator 

BPJS 

 

 

Kesimpulan 

Bencana pandemi dan wabah penyakit COVID-19 memiliki potensi risiko yang 

cukup besar jika tidak dilakukan pengendalian secara cepat dan komprehensif sehingga 

perlunya koordinasi dan komunikasi merupakan salah satu kunci penting dalam 

percepatan penanganan. Pada ruang lingkup kerja rumah sakit, perlu meningkatkan 

kinerja petugas dalam melakukan teamwork  yang  baik di semua lini dari sistem ke sub 
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sistem melalui tata kelola RS menuju patient center care. Penurunan kunjungan pasien 

usia lanjut di RS adalah salah satu faktor utama yang dapat berdampak peningkatan 

kasus pasien penyakit komorbid dan mempengaruhi pendapatan RS sehingga cashflow 

menjadi terganggu. Kedua masalah ini sangat penting yaitu cashflow dan peningkatan 

kasus komorbid berpengaruh pada keselamatan pasien. Maka rumah sakit dapat 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kunjungan pasien di rumah 

sakit, dengan melaksanakan strategic planing yang tepat serta melibatkan unsur 

stakeholder baik dari rumah sakit, pemerintah daerah, atau masyarakat. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah membuat refleksi diri ini adalah: 

1. Melakukan pendekatan secara terarah kepada masyarakat luas terutama pada lansia 

agar memiliki pengatahuan yang cukup dalam menghadapi dan menekan angkat 

paparan COVID-19. 

2. Berkordinasi dengan semua stakeholder di internal RS dalam berkomitmen 

meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya untuk menuju keselamatan pasien. 

3. Semua tim dokter, perawat, petugas penunjang medik, dan staf manajemen dapat 

berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik dengan mengacu pada ICP yang 

sudah disepakati. 

4. Menjalin koordinasi dengan BPJS kesehatan mengenai dispute yang dapat 

mempengaruhi cashflow pendapatan rumah sakit. 
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ANALISIS RANCANGAN SOLUSI TERHADAP PENURUNAN  

ANGKA KUNJUNGAN IMUNISASI DI RUMAH SAKIT SWASTA  

KOTA PONTIANAK SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Ferawati Simbolon 

 

Latar Belakang 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 

SARS-CoV-2 merupakan Coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi 

sebelumnya pada manusia. 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. 

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus 

Pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 

tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru 

Coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health 

Emergency of International Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO 

sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. 

Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan 

jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 

Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 2.875 

kasus meninggal (CFR 5,1%) yang tersebar di 34 provinsi. Kasus terbanyak terjadi pada 

laki-laki pada rentang usia 45-54 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0-5 tahun. 

Angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia 55-64 tahun terutama 

terhadap pasien yang memiliki penyakit komorbid. 

Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan menyebar ke berbagai 

negara dalam waktu singkat. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020, WHO melaporkan 

11.84.226 kasus konfirmasi dengan 545.481 kematian di seluruh dunia (Case Fatality 

CHAPTER 6 
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Rate/CFR 4,6%). Kasus meningkat dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah 

Indonesia. Sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 

70.736 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 3.417 kasus meninggal (CFR 4,8%).
1,2,3,4

 

Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien 

dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya peranan 

imunisasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan 

kematian akibat penyakit-penyakit seperti Cacar, Polio, Tuberkulosis, Hepatitis B yang 

dapat berakibat pada Kanker Hati, Difteri, Campak, Rubela dan Sindrom Kecacatan 

Bawaan Akibat Rubela (Congenital Rubella Syndrom/ CRS), Tetanus pada ibu hamil 

dan bayi baru lahir, Pneumonia (radang paru), Meningitis (radang selaput otak), hingga 

Kanker Serviks yang disebabkan oleh infeksi Human Papilloma Virus. 
5,12,13

 

Data WHO dan UNICEF tahun 2020 memberitahukan bahwa Indonesia 

termasuk salah satu dari 10 negara yang cakupan imunisasinya belum mencapai target. 

Sebelum adanya pandemi COVID-19, pemberian imunisasi di Indonesia sudah 

mengalami tantangan tersendiri, terutama akibat adanya mispersepsi dari masyarakat 

dan orang tua anak tentang imunisasi dan adanya gerakan antivaksinasi. Hal ini 

akhirnya menyebabkan target cakupan imunisasi di Indonesia belum tercapai. 

Dalam masa pandemi COVID-19 telah dikeluarkan petunjuk teknis pelayanan 

imunisasi pada masa pandemi COVID-19 karena imunisasi tetap harus dijalankan sesuai 

jadwal untuk melindungi anak dari PD3I. Pelayanan imunisasi pada masa pandemi 

COVID-19 dilaksanakan sesuai kebijakan pemerintah daerah setempat yaitu 

berdasarkan analisis situasi epidemiologi penyebaran COVID-19, cakupan imunisasi 

rutin, dan situasi epidemiologi PD3I. Dalam penatalaksanaanya pelayanan imunisasi 

dilaksanakan sesuai prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) atau sesuai 

dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
13

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan 

UNICEF pada April 2020, pelayanan imunisasi di puskesmas dan posyandu banyak 

terganggu akibat adanya penutupan kegiatan imunisasi selama masa pandemi COVID-

19. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah adanya kebijakan dari 

Dinas Kesehatan setempat yang mengeluarkan kebijakan baru agar kegiatan tersebut di 

stop untuk sementara, belum adanya pedoman tentang panduan imunisasi di masa 

pandemi COVID-19, keterbatasan APD, kegiatan sekolah yang ditutup, keterbatasan 
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dana karena banyak anggaran yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19. 

Dampak yang ditakutkan dari penurunan cakupan imunisasi ini adalah adanya Kejadian 

Luar Biasa (KLB) dari penyakit PD3I yang harusnya dapat dicegah dari imunisasi. 

1,5,7,8,16,17
 

WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memberikan rekomendasi 

bahwa program imunisasi di era pandemi COVID-19 tetap harus dilaksanakan sesuai 

dengan Panduan imunisasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan IDAI 

dengan memperhatikan prosedur yang sudah ditetapkan. Catch-up Immunization harus 

segera diberikan apabila terdapat keterlambatan imunisasi. Sedapat mungkin imunisasi 

tetap diberikan selama masa pandemi COVID-19  ini.
16,17

 

 

Rumusan Masalah 

Kalimantan Barat menjadi Provinsi pertama di Kalimantan yang 

terdampak pandemi COVID-19 pada 12 Maret 2020, tetapi menjadi Provinsi dengan 

jumlah kasus per kapita terendah di Pulau Kalimantan. Hingga 17 Oktober, terdapat 

1.413 kasus positif yang terdiri dari 180 kasus yang masih dirawat, sementara 1.224 

kasus dinyatakan sembuh dan 9 kasus dinyatakan meninggal. 

Dalam makalah ini, penulis melibatkan seluruh bayi yang mendapatkan imunisasi 

di Poliklinik Anak Rumah Sakit Swasta di Kota Pontianak pada bulan Januari 2019 – 

November 2019 dan Januari 2020 – November 2020. Secara keseluruhan, total 

kunjungan poliklinik anak periode Januari 2019 – November 2019 adalah 749 Pasien 

dan Januari 2020 – November 2020 adalah 402 pasien. Bila melihat jumlah kunjungan 

layanan imunisasi tersebut, terjadi penurunan 44% kunjungan imunisasi di Tahun 2020 

dibandingkan Tahun 2019. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor 

tersebut akan dijabarkan di dalam Problem Tree. 

 Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi topik masalah yaitu apa saja 

faktor-faktor yang menyebabkan penurunan angka kunjungan imunisasi selama masa 

pandemi COVID-19 dan solusi apa yang dilakukan Rumah Sakit untuk meningkatkan 

kembali angka kunjungan tersebut? 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia
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Problem Tree 

Berikut gambaran Problem Tree untuk masalah rendahnya cakupan imunisasi rutin di 

era pandemi COVID-19 beserta kerangka teori yang mendasari. 

 

Gambar 49. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam Family Coronavirus. 

Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak 

bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada Coronavirus yaitu: Protein N 

(nukleokapsid), Glikoprotein M (membran), Glikoprotein Spike S (spike), Protein E 

(selubung). Coronavirus tergolong Ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. 

Coronavirus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Coronavirus 

merupakan zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan 

bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (Civet Cats) ke manusia dan MERS dari 
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unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih 

belum diketahui. Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 

dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-

hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. 

2,3,4,16,17
 

Penyakit menular timbul akibat dari beroperasinya berbagai faktor baik dari 

agen, induk semang atau lingkungan. Bentuk ini tergambar didalam istilah yang dikenal 

luas dewasa ini. Yaitu penyebab majemuk (Multiple Causation Of Disease) sebagai 

lawan dari penyebab tunggal (Single Causation). Didalam usaha para ahli untuk 

mengumpulkan pengetahuan mengenai timbulnya penyakit, mereka telah melakukan 

eksperimen terkendali untuk menguji sampai dimana penyakit itu bisa dicegah sehingga 

dapat meningkat taraf hidup penderita. Dalam epidemiologi ada tiga faktor yang dapat 

menerangkan penyebaran (distribusi) penyakit atau masalah kesehatan yaitu orang 

(person), tempat (place), dan waktu (time). Informasi ini dapat digunakan untuk 1 

menggambarkan adanya perbedaan keterpaparan dan kerentanan. Perbedaan ini bisa 

digunakan sebagi petunjuk tentang sumber, agen yang bertanggung jawab, transisi, dan 

penyebaran suatu penyakit.  

Segitiga epidemiologi (Trias Epidemiologi) merupakan konsep dasar dalam 

epidemiologi yang menggambarkan hubungan antara tiga faktor utama yang berperan 

dalam terjadinya penyakit atau masalah Konsep Epidemiologi Penyakit Menular yaitu 

Host (tuan rumah/ penjamu), Agent (penyebab), dan Environtment. Timbulnya penyakit 

terjadi akibat ketidakseimbangan ketiga faktor tersebut. Hubungan ketiga faktor ini 

dapat menjelaskan kondisi yang dialami oleh manusia meliputi; Interaksi pertama 

dikatakan berada pada equilibrium (keseimbangan antara, Host, Agent, dan 

Environtment), individu dalam kondisi ini dapat disebut sehat yang kedua agen 

memperoleh kemudahan menimbulkan penyakit interaksi ini dapat dikatakan bahwa 

agen mendapat kemudahan untuk menimbulkan penyakit pada host. 

Pencegahan penyakit merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya penyakit yang mencakup semua kalangan. Imunisasi merupakan upaya 

kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien dalam mencegah beberapa penyakit 

berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya peranan imunisasi dalam menyelamatkan 

masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan kematian akibat penyakit-penyakit 
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seperti Cacar, Polio, Tuberkulosis, Hepatitis B yang dapat berakibat pada kanker hati, 

Difteri, Campak, Rubela dan Sindrom Kecacatan Bawaan Akibat Rubela (Congenital 

Rubella Syndrom/ CRS), Tetanus pada ibu hamil dan bayi baru lahir, Pneumonia 

(radang paru), Meningitis (radang selaput otak), hingga Kanker Serviks yang 

disebabkan oleh infeksi Human Papilloma Virus. Dalam imunisasi terdapat konsep 

Herd Immunity atau Kekebalan Kelompok. Kekebalan Kelompok ini hanya dapat 

terbentuk apabila cakupan imunisasi pada sasaran tinggi dan merata di seluruh wilayah. 

Kebalnya sebagian besar sasaran ini secara tidak langsung akan turut memberikan 

perlindungan bagi kelompok usia lainnya, sehingga bila ada satu atau sejumlah kasus 

Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) di masyarakat maka 

penyakit tersebut tidak akan menyebar dengan cepat dan Kejadian Luar Biasa (KLB) 

dapat dicegah. Konsep ini merupakan bukti bahwa program imunisasi sangat efektif 

juga efisien karena hanya dengan menyasar kelompok rentan maka seluruh masyarakat 

akan dapat terlindungi.
10,14

 

Imunisasi merupakan layanan kesehatan utama yang harus diprioritaskan untuk 

mencegah penyakit menular dan keberlanjutannya harus dijaga selama pandemi 

COVID-19, jika memungkinkan. Strategi pemberian layanan imunisasi mungkin perlu 

disesuaikan dan harus dilakukan dengan kondisi yang aman, tanpa membahayakan 

tenaga kesehatan, pemberi layanan dan masyarakat. Surveilans PD3I tetap harus 

dilakukan dan ditekankan untuk memungkinkan deteksi dini dan tatalaksana kasus-

kasus PD3I, dan jika memungkinkan, untuk berkontribusi pada surveilans COVID-19. 

Pihak berwenang di tingkat nasional harus terus memantau dinamika COVID-19 di 

negara atau kawasan. National Immunization Technical Advisory Groups (NITAGs) 

memiliki peran penting dalam memberikan saran berkaitan dengan tetap menjalankan, 

menyesuaikan, menunda dan/ atau memulai kembali layanan imunisasi. Bila penyediaan 

layanan imunisasi terkena dampak negatif COVID-19, negara-negara perlu merancang 

strategi untuk imunisasi Catch Up setelah KLB COVID-19 selesai dan membuat 

rencana yang dapat menyiapkan pemulihan layanan secara bertahap. Pelaksanaan 

kegiatan imunisasi Catch Up imunisasi ini akan membutuhkan strategi untuk melacak 

dan menindaklanjuti individu yang melewatkan imunisasinya, menilai kesenjangan 

imunitas, dan memastikan masyarakat kembali berupaya mendapatkan imunisasi. 

inovasi dan kreativitas akan sangat diperlukan disini.
12,13
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Situasi pandemi COVID-19 berdampak pada pelaksanaan pelayanan kesehatan 

sehingga menyebabkan penutupan sementara dan/ atau penundaan layanan imunisasi di 

posyandu dan puskesmas di beberapa daerah. Posyandu dan puskesmas merupakan 

fasilitas pelayanan kesehatan primer yang menjadi kekuatan utama dalam meningkatkan 

derajat kesehatan ibu dan anak. Data nasional menunjukan adanya penurunan angka 

cakupan imunisasi Campak dan Rubella sebesar 13% dalam periode Januari – Maret 

2020, dibandingkan dengan capaian 3 di periode yang sama tahun lalu. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ribuan anak saat ini berisiko terhadap kesakitan dan kematian 

akibat Kejadian Luar biasa (KLB) dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 

(PD3I).
 1

 

Dampak COVID-19 terhadap program imunisasi di Indonesia dipaparkan dalam 

WHO Indonesia Situation Report-13, yaitu bahwa terjadi penurunan cakupan vaksinasi 

beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sebesar 10-40% pada Maret-

April 2020 dibandingkan dengan Maret-April 2019. Hal ini terjadi karena tenaga 

kesehatan (petugas imunisasi) dialihkan untuk penanganan COVID-19 dan juga akibat 

penurunan permintaan akan imunisasi karena kebutuhan penjagaan jarak atau 

keengganan masyarakat.
1,6

 

Pada periode Januari sampai dengan April 2020, 18 Provinsi mencapai cakupan 

MR2 yang masih rendah (<40%) diantaranya yaitu Sumatera Utara, Riau, Aceh, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Papua. Penurunan cakupan terbesar terjadi 

pada bulan Maret 2020 dibandingan Maret 2019 yaitu sebesar 42.5%. Ini membuktikan 

adanya penurunan jumlah kunjungan imunisisi selama masa pandemi. 

Banyak faktor yang memengaruhi penurunan jumlah kunjungan layanan 

imunisasi selama masa pandemi. Salah satunya bisa disebakan karena orang tua yang 

cenderung lebih khawatir untuk membawa anak sehat ke rumah sakit. Apalagi bila tidak 

ada pemisahan jadwal jam praktek antara bayi sehat dan bayi sakit. Ditambah belum 

semua Rumah Sakit yang menerapkan protokol kesehatan seperti pembatasan/ jarak 

tempat duduk antar pasien lain, penumpukan pasien di ruang tunggu, tidak ada 

penyediaan sarana cuci tangan, atau hal-hal lain yang belum sesuai standar.
1,9,18

 

Beberapa fasilitas kesehatan tutup juga menjadi salah satu penyebab rendahnya 

cakupan imunisasi. Hal ini dapat diakibatkan karena kurangnya Alat Pelindung Diri 

(APD) untuk tenaga kesehatan maupun sarana prasarana yang tidak memadai, misalnya 
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ukuran ruang tunggu atau ruang praktek yang sempit dan kurang ventilasi. Kurangnya 

pengetahuan praktek pemberian imunisasi yang aman juga menjadi salah satu penyebab 

sebagian besar posyandu masih tutup hingga saat ini.
1,5,12

 

Ada juga beberapa hal yang menjadi tantangan dalam melakukan imunisasi yaitu 

karena biaya imunisasi yang mahal. Kita dapat membedakan perkiraan biaya apabila 

anak dibawa imunisasi ke Rumah Sakit, dokter spesialis anak dengan puskesmas/ 

posyandu, hal ini disebabkan karena pelayanan imunisasi di posyandu tidak 

membutuhkan biaya/ gratis. Sementara pada keadaaan pandemi saat ini kegiatan 

posyandu ditutup.  

Selain itu, banyak orangtua yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) 

akibat resesi ekonomi yang terjadi akibat pandemi ini. Hal ini semakin menyulitkan 

orangtua untuk memberikan imunisasi kepada anak-anaknya.  

Orangtua yang tidak menggunakan kendaraan pribadi dan menggunakan 

kendaraan umum untuk transportasinya ke fasilitas kesehatan seperti transportasi online 

mungkin juga khawatir tertular COVID-19, baik dari supir atau penumpang lainnya. Hal 

ini yang menyebabkan orangtua menunda membawa anaknya untuk mendapatkan 

imunisasi. 

Petugas vaksinasi (vaksinator) pun khawatir terhadap risiko penularan COVID-

19 yang dapat terjadi saat pelayanan imunisasi. Namun karena dibukanya kembali 

pelayanan imunisai, vaksinator tetap harus melakukan kegiatan tersebut dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan selama bertugas.
1,13 

Di samping itu, penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di banyak 

daerah menyebabkan aktivitas di luar rumah dibatasi dan sulitnya akses/ transportasi ke 

pelayanan kesehatan.
3
 Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes RI, 

menjelaskan bahwa hampir 83,9% layanan kesehatan, khususnya program imunisasi 

terhenti akibat pandemi. Terhambatnya pelaksanaan imunisasi di Indonesia saat masa 

pandemi COVID-19 ini mendasari terbitnya “Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi 

Pada Masa Pandemi COVID-19” oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan 

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian 

Kesehatan.
1,13

 

Efek pandemi COVID-19 terhadap imunisasi rutin pada anak di Amerika Serikat 

tampak dari penurunan jumlah pemesanan Vaccines For Children Program (VFC) oleh 
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fasilitas kesehatan. Santoli dkk, membandingkan jumlah kumulatif pemesanan VFC per 

minggu pada 2 periode, yaitu Januari-April 2019 (periode 1) dan Januari-April 2020 

(periode 2), yang dibagi menjadi vaksin non Influenza dan Campak. Penurunan 

pemesanan VFC mulai tampak seminggu setelah COVID-19 diumumkan sebagai 

kondisi kegawatan nasional. Penurunan ini segera ditanggapi dan ditangani dengan 

strategi mempromosikan kegiatan vaksinasi anak dalam konteks pandemi, menjangkau 

pasien yang sudah terlewat jadwal imunisasi, serta pengaturan alur vaksinasi untuk 

meminimalisir kontak antar pasien.
14

 

Di Afrika, dampak akibat terhambatnya layanan imunisasi rutin sudah terbukti 

dengan KLB PD3I yang terjadi saat Afrika Barat mengalami wabah Ebola di tahun 

2013-2016. Di masa pandemi COVID-19, Abbas dkk, dengan studi analisis sensitivitas 

probabilistik menemukan bahwa keuntungan dalam pelaksanaan imunisasi rutin pada 

anak di Afrika jauh lebih besar dibandingkan risiko kematian akibat COVID-19 yang 

berisiko didapat saat kunjungan vaksinasi. Gambaran dampak besar, untuk setiap 1 

kasus kematian akibat COVID-19 yang didapat saat kunjungan imunisasi, 84 (95% 

Uncertainity Intervals/UI 14-267) kematian anak dapat dicegah dengan pelaksanaan 

imunisasi rutin di Afrika.
14

 

Keterlambatan pengiriman vaksin dan logistik imunisasi kemungkinan dapat 

berpotensi menyebabkan terbatasnya vaksin dan logistik imunisasi pada beberapa 

tingkat administrasi di Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta puskesmas. Keterlambatan 

distribusi vaksin dan logistik ini dapat diakibatkan oleh pembatasan perjalanan (PSBB) 

yang diberlakukan pemerintah dan berbagai upaya terkait kesehatan masyarakat lainnya. 

Pada tingkat layanan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya petugas disarankan 

untuk memantau tingkat stok saat ini, menilai perubahan tingkat pemakaian jika 

program imunisasi dilanjutkan atau ditangguhkan menjaga ketersediaan stok dan 

mencegah terjadinya kekosongan vaksin dan logistik imunisasi lainnya.
6,16,25

 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Dengan mengetahui pola penyebaran suatu disease (epidemiology) dan 

mengetahui penyebab penularan disease (Health Determination), maka metode 

penanggulangan/ pencegahan penyebaran suatu disease dapat ditentukan serta prioritasi 

penerapannya. Etika kesehatan masyarakat adalah suatu tatanan moral berdasarkan 
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sistem nilai yang berlaku secara universal dalam eksistensi mencegah perkembangan 

risiko pada individu, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan sakit 

dan kecacatan, serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan 

sejahtera. 

Strategi yang komprehensif perlu disusun dalam dokumen Rencana Operasi 

(Renops) Penanggulangan COVID-19 yang melibatkan lintas sektor. Renops mencakup 

(1) Koordinasi, perencanaan dan monitoring; (2) Komunikasi risiko dan pemberdayaan 

Masyarakat (3) Surveilans, Tim Gerak Cepat (TGC), Analisis risiko, Penyelidikan 

epidemiologi; (4) Pintu masuk Negara/ Wilayah, Perjalanan Internasional dan 

transportasi (5) Laboratorium; (6) Pengendalian infeksi; (7) Manajemen kasus; (8) 

Dukungan operasional dan logistik; (9) Keberlangsungan pelayanan dan sistem esensial 

dan memperhatikan kondisi transmisi di komunitas atau kondisi kapasitas terbatas dan 

kondisi yang memerlukan bantuan kemanusiaan. 

Dalam rangka menanggulangi pandemi COVID-19, Indonesia telah menerapkan 

berbagai langkah kesehatan masyarakat termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) seperti penutupan sekolah dan bisnis, 

pembatasan perpindahan atau mobilisasi penduduk, dan pembatasan perjalanan 

internasional.  

Dalam perkembangan pandemi selanjutnya, WHO sudah menerbitkan panduan 

sementara yang memberikan rekomedasi berdasarkan data tentang penyesuaian aktivitas 

ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Keberhasilan pencapaian indikator dapat 

mengarahkan suatu wilayah untuk melakukan persiapan menuju tatanan normal baru 

produktif dan aman dengan mengadopsi adaptasi kebiasaan baru. 

Konsep Pentahelix dipahami sebagai perpaduan 5 pihak saling terkait dan 

bersinergi dalam pengembangan inovasi. Yaitu, komponen pemerintah, dunia usaha, 

akademisi, masyarakat dan media massa. 

Harus diakui bahwa Indonesia telah mengimplementasikan konsep Pentahelix, 

meski secara parsial. Tugas utama saat ini, bersinergi membangun negeri lewat 

tanggung jawab masing-masing pihak secara proporsional. Bahkan mendorong 

Pentahelix sebagai kebijakan antisipatif mengatasi pandemi ini, melalui keterlibatan 
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semua pihak, di tengah keraguan global terhadap kemampuan Indonesia mengantisipasi 

dan menangani COVID-19. 

Terdapat lima pihak atau stakeholder yang terlibat dalam metode ini :
19

 

1. Badan Publik Atau Pemerintah 

Kelompok ini berisi para pengambil keputusan dan fasilitas Negara yang dimiliki 

seperti Kepolisian, Rumah Sakit, serta pemerintah daerah hingga pusat. Pihak ini 

bertugas untuk membuat kebijakan atau aturan dalam mengatasi masalah. Caranya 

adalah dengan mengatur strategi bersama berbagai pihak lain yang terkait dan 

berkompeten. 

2. Komunitas Praktisi Atau Akedemisi 

Orang-orang dari kelompok praktisi atau akademisi dianggap sebagai ahli serta 

menguasai masalah yang sedang terjadi. Pihak ini terdiri dari dokter atau tenaga 

kesehatan, akademisi atau ilmuan, dan lain sebagainya. Fungsi dari kelompok ini 

adalah menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk 

mengatasi masalah. Contohnya seperti penelitian, advokasi, konsultasi, hingga 

pendapat yang dapat digunakan dalam melaksanakan strategi yang ditetapkan, serta 

menjadi relawan. 

3. Media 

Kelompok ini terdiri dari seluruh media baik cetak, online, televisi, hingga radio. Di 

tengah berlangsungnya masalah seperti ini, peyebaran informasi adalah hal yang 

sangat penting untuk diperhatikan. Beredarnya kabar hoax dapat membuat 

masyarakat makin panik dan merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pihak ini 

perlu menjadi mata, telinga, dan mulut yang menyajikan informasi yang terpercaya 

dan berimbang. Selanjutnya, semua informasi yang diberikan bisa menjadi motivasi 

bagi seluruh pihak untuk terlibat bersama. 

4. Komunitas Bisnis.  

Kelompok ini terdiri dari para pengusaha lokal dan nasional seperti pemiliki toko, 

kios, koperasi, perusahaan, dan lain sebagainya. 

5. Masyarakat 

Masyarakat Indonesia dikenal dengan semangat gotong-royong yang tinggi. 

Sehubungan dengan hal tersebut, konsep utama dari metode pentahelix adalah 

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut disesuaikan dengan konteks atau 
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kearifan lokal. Masyarakat berfungsi sebagai ujung tombak pelaksanaan semua 

strategi yang telah dirancang oleh pemerintah berdasarkan diskusi semua pihak 

terkait. Contohnya adalah dengan melaksanakan rekomendasi physical distancing 

dan social distancing, menjaga kesehatan, belajar serta bekerja secara produktif dari 

rumah, berdonasi, hingga tidak menyebarkan berita hoax.
19

 

Berdasarkan  temuan  survei, Kementerian Kesehatan, Komite Penasihat Ahli 

Imunisasi Nasional (ITAGI), World Health Organization (WHO) dan UNICEF telah 

mengidentifikasi strategi berikut untuk meningkatkan pemanfaatan layanan imunisasi 

selama pandemi COVID-19 berupa masalah, strategi, potensi solusi, dan stakeholder 

yang berperan dalam solusi. 

 

Tabel 48. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Rumusan Masalah Strategi yang 

Diusulkan 

Solusi yang 

Memungkinkan 

Stakeholder 

1. Fasilitas 

kesehatan tutup 

2. Khawatir tertular 

COVID-19 di 

RS: 

 Tidak adanya 

pembedaan 

layanan anak 

sehat & sakit 

 Protokol 

kesehatan tidak 

diterapkan 

 Tenaga 

kesehatan yang 

memberikan 

layanan 

imunisasi tidak 

diskrining 

COVID-19 

  

Dibukanya 

kembali layanan 

imunisasi sesuai 

dengan 

pedoman 

imunisasi pada 

masa pandemi 

COVID-19 – 

sesuai 

Keputusan 

Kementerian 

Kesehatan 

1. Sosialisasi lebih 

lanjut tentang berbagai 

SOP dan pedoman yang 

ada, termasuk imunisasi 

yang aman, pedoman 

puskesmas serta 

pedoman pencegahan 

dan pengendalian 

infeksi. 

2. Koordinasi dengan 

Kementerian Dalam 

Negeri (Kemendagri) 

dan sektor terkait 

lainnya untuk 

mendukung program 

imunisasi nasional 

melalui penerbitan surat 

edaran Kementerian 

Dalam Negeri kepada 

seluruh Kepala Daerah  

3. Menerbitkan surat 

edaran oleh 

Kementerian Kesehatan 

yang menegaskan 

kembali:  

a. Pembukaan kembali 

pelayanan kesehatan 

dan imunisasi, 

1. Pemerintah Pusat 

& Daerah 

2. Manajemen RS 

3. Kepala Instalasi 

Rawat Jalan 

4. Dinas Kesehatan 

Provinsi & Kota 

5. Dinas Kesehatan 

Daerah 

6. Puskesmas 

Setempat 

7. Kader Posyandu 

8. Kepala Desa 
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Rumusan Masalah Strategi yang 

Diusulkan 

Solusi yang 

Memungkinkan 

Stakeholder 

khususnya di tingkat 

posyandu,  

b. Menyesuaikan 

jadwal layanan 

imunisasi yang 

fleksibel, 

c.Memastikan 

penanganan yang tepat 

bagi anak-anak dan 

pencatatannya,  

d. Pentingnya pengingat 

dan instrumen untuk 

melacak anak – anak 

yang belum 

mendapatkan imunisasi 

(belum/ tidak lengkap).  

e. Pemberian Layanan 

imunisasi yang aman 

sesuai dengan protokol 

kesehatan dan 

4. Mengembangkan 

SOP komprehensif 

tentang:  

a. Imunisasi melalui 

kegiatan puskesmas 

keliling beserta pos 

pelayanan imunisasi 

yang sudah ada,  

b. Kegiatan-kegiatan 

untuk mengejar 

ketertinggalan/ back-

log fighting, dan  

c. Kampanye imunisasi 

massal (multi-antigen) 

jika terdapat cakupan 

rendah 

d. Penyedian APD 

untuk vaksinator 

3. Sarana-

prasarana dan 

APD tidak 

memadai 

 Vaksin kosong: 

karena 

Pemerintah dan 

Memastikan 

ketersediaan 

logistik yang 

memadai untuk 

tenaga 

kesehatan, 

dalam hal ini 

vaksinator 

1. Penyediaan APD 

untuk vaksinator: 

 a. Pastikan APD yang 

memadai untuk 

vaksinator serta 

pelatihan penggunaan 

APD yang benar,  

1. Pemerintah Pusat 

& Daerah 

2. Biofarma 

(Produsen 

Vaksin) 

3. Manajemen RS 

4. Dinas Kesehatan 

Daerah Setempat 
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Rumusan Masalah Strategi yang 

Diusulkan 

Solusi yang 

Memungkinkan 

Stakeholder 

RS fokus pada 

penanganan 

COVID-19 

b. Memasukkan 

rencana pengadaan 

APD ke dalam rencana 

logistik dan operasional 

untuk penanggulangan 

COVID-19.  

2. Memastikan 

ketersediaan vaksin dan 

perlengkapan rantai 

dingin (cold chain). 

Kurangnya edukasi 

masyarakat tentang 

layanan di 

pelayaanan 

kesehatan 

Memberikan 

informasi 

kepada 

masyarakat 

tentang 

pemberian 

layanan 

imunisasi yang 

aman 

1. Melakukan 

pendekatan mobilisasi 

sosial yang inovatif dan 

kontekstual, yang 

berfokus pada pesan-

pesan imunisasi utama 

dalam rangka 

memulihkan 

kepercayaan 

masyarakat terhadap 

sistem kesehatan.  

2. Mengembangkan dan 

menyebarluaskan 

materi KIE, Iklan 

Layanan Masyarakat 

(ILM), materi 

pembelajaran lain yang 

menyoroti informasi 

tentang:  

a. Kelanjutan layanan 

imunisasi,  

b. Layanan imunisasi 

yang aman sesuai 

dengan protokol 

kesehatan dan  

c. Jadwal imunisasi, 

manfaat dan pemberian 

imunisasi tepat waktu.  

3. Menggunakan 

beragam media sosial 

1. Pemerintah Pusat 

& Daerah 

2. Dinas Kesehatan 

Provinsi & Kota 

3. Manajemen RS 

4. Tokoh 

Masyarakat 

5. Tokoh Agama 

6. Media/ Dewan 

7. Pers  

8. Masyarakat 
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Rumusan Masalah Strategi yang 

Diusulkan 

Solusi yang 

Memungkinkan 

Stakeholder 

(terutama WA) dan 

media lokal, serta 

platform lain seperti 

pengumuman di tempat 

ibadah setempat.  

4. Menerapkan inisiatif 

pengembangan 

kapasitas yang inovatif 

dan jarak jauh untuk 

vaksinator dan kader 

dengan penekanan 

khusus pada 

keterampilan konseling 

dan komunikasi. 

Kurangnya promosi 

ke masyarakat 

tentang layanan 

imunisasi di 

pelayaan kesehatan 

Koordinasi dan 

kolaborasi 

antara sektor 

swasta dan 

publik 

Memperkuat koordinasi 

dan kolaborasi antara 

Dinas Kesehatan, 

Puskesmas, Rumah 

Sakit/ Klinik Swasta 

untuk memastikan:  

a. Layanan imunisasi 

berkualitas tanpa biaya; 

 b. Sistem pelaporan 

dan pencatatan 

terintegrasi, dan  

c. Ketersediaan vaksin 

dan logistik lainnya 

untuk menghindari 

hilangnya peluang. 

1. Pemerintah Pusat 

& Daerah 

2. Manajemen RS 

3. Organisasi 

Profesi: IDAI 

4. Media/ Dewan 

Persmasyarakat 

5. Dinas Kesehatan 

Provinsi & Kota 

6. Manajemen 

Faskes 
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Kesimpulan 

Imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat paling efektif dan efisien 

dalam mencegah beberapa penyakit berbahaya. Sejarah telah mencatat besarnya peranan 

imunisasi dalam menyelamatkan masyarakat dunia dari kesakitan, kecacatan bahkan 

kematian akibat penyakit-penyakit seperti Cacar, Polio, Tuberkulosis, Hepatitis B yang 

dapat berakibat pada Kanker Hati, Difteri, Campak, Rubela dan Sindrom Kecacatan. 

Pelayanan imunisasi harus tetap diupayakan berjalan dan dilaksanakan sesuai 

jadwal imunisasi program nasional yang berlaku mengikuti kebijakan pemerintah 

daerah setempat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 

Konsep Pentahelix dipahami sebagai perpaduan 5 pihak saling terkait dan bersinergi 

dalam pengembangan inovasi. Yaitu, komponen pemerintah, dunia usaha, akademisi, 

masyarakat dan media massa.  Indonesia telah mengimplementasikan konsep 

Pentahelix, meski secara parsial. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Pengkajian data cakupan imunisasi dan data PD3I di daerah terdampak pandemi 

COVID-19 perlu untuk dilakukan untuk mengindentifikasi kelompok masyarakat 

yang berisiko tinggi terjadinya KLB untuk menjadi prioritas dalam kegiatan catch up 

imunisasi. 

2. Melibatkan 5 Stakeholder baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat dan 

media massa dalam mengedukasi dan menanggulani pandemi COVID-19. 

3. Evaluasi kebutuhan APD, sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang 

diperlukan untuk pelaksanaan imunisasi yang aman. 
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ANALISIS PENURUNAN KUNJUNGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT  

SANTA ELISABETH BATAM AKIBAT PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Hendro 

 

Latar belakang 

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China 

setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya 

kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah 

hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China. Tanggal 30 Januari 2020, telah 

terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan 

dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, 

Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, 

Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.
1 

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 

sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi 

berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di 

Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Per 30 

Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan 

Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian 

sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus 

COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada 

tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki 

tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%.
1 

Data terakhir dari situasi 

COVID-19 di dunia tanggal 27 November menunjukkan bahwa sebanyak 59.204.902 

orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1.397.139 orang yang meninggal dunia 

akibat dari COVID-19
2
, sedangkan data BNPB menunjukkan bahwa 511.836 orang 

terkonfirmasi positif dan 16.225 meninggal dunia akibat COVID-19.
3
 

Perkembangan kasus COVID-19 sangat mempengaruhi berbagai sektor 

kehidupan khususnya sektor Untuk menumbuhkan produktifitas, Indonesia menerapkan 

kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Ada lima arahan Presiden Republik 

Indonesia terkait AKB, yaitu tetap terapkan protokol kesehatan, pastikan kesiapan setiap 

CHAPTER 6 
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daerah, tentukan prioritas pembukaan tiap sektor, libatkan semua elemen masyarakat 

dan lakukan evaluasi secara rutin.
4,10

 

Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber 

transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 

dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin. 

Selain itu, telah diteliti bahwa SARS-CoV-2 dapat viabel pada aerosol (dihasilkan 

melalui nebulizer) selama setidaknya 3 jam. WHO memperkirakan jumlah reproduksi 

virus COVID-19 sebesar 1,4% hingga 2,5%. Namun, studi lain memperkirakan sebesar 

3,28%.
1 

Beberapa laporan kasus menunjukkan dugaan penularan COVID-19 dari karier 

asimtomatis, namun mekanisme pastinya belum diketahui. Kasus-kasus terkait transmisi 

dari karier asimtomatis umumnya memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID-

19. COVID-19 menjadi pandemi karena dalam hukum epidemiologi yang disebut Trias 

Epidemiologi. Trias Epidemiologi adalah 3 kelompok yang saling mempengaruhi 

sehingga terbentuk keadaan tertentu. Bagian pertama adalah Agen dalam hal ini virus 

Corona. Kedua adalah lingkungan dan ketiga adalah Host dan Penular.
2,4

  

Virus Corona adalah nama virus jenis baru yang bisa jadi merupakan mutasi dari 

virus corona sebelumnya yang menjadi lebih ganas. COVID-19 mengejutkan kita semua 

karena kemampuannya menular manusia ke manusia seperti virus flu pada umumnya 

tetapi keganasan yang tinggi terutama pada orang dengan riwayat penyakit penunjang 

dan genetik tertentu. Lingkungan dalam hal ini bisa suhu sekitar, kelembaban, angin, 

alat atau tempat virus terhinggapkan dll. Suhu dan kelembaban mempengaruhi daya 

hidup virus di luar tubuh manusia. Suhu 8 sd 9 celcius dicatat suhu yang ideal untuk 

virus berkembang. Kelembaban 60 sd 90 dicatat sebagai kelembaban terbaik bagi virus 

bertahan di luar tubuh manusia. Bila virus menempel pada benda sekitar kita seperti 

logam, kayu, plastik dll, virus akan bertahan pada waktu yang berbeda antara 1 sd 10 

jam. Ini lah yang menjadi perhatian kita agar kita selalu atau sering membersihkan 

benda sekitar kita yang potensial sebagai penular untuk dibersihkan dengan disinfektan. 

Orang tertular tergantung pada banyaknya virus yang masuk, keganasan virus yang 

dibahas di atas dan daya tahan tubuh orang tersebut. Dengan memahami trias epidemi 

COVID-19 ini, kita semua akan tahu bagaimana mencegah penularannya.
24 
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Tanggal 25 November 2020 laporan dari WHO sebanyak 59.204.902 orang 

terkonfirmasi positif COVID-19 dan 1.397.139 orang meninggal dunia akibat COVID-

19
[2]

, sedangkan di Indonesia, data BNPB 511.836 terkonfirmasi positif dan 16.225 

meninggal dunia.
3 

 

Rumusan Masalah 

Menurut laporan data dari National Syndromic Surveillance Program tahun 2020 

dari Amerika, menunjukkan penurunan kunjungan pasien MCI, stroke dan krisis 

hiperglikemia ke rumah sakit, yaitu pasien dengan penyakit MCI sebelum pandemi 

COVID-19 sebanyak 56.565 orang menjadi 43.545 orang, stroke sebelum pandemi 

COVID-19 sebanyak 57.490 orang menjadi 46.066 orang dan krisis hiperglikemia 

sebelum pandemi COVID-19 sebanyak 22.766 orang menjadi 20.561 orang.
5 

Sebuah penelitian di Nanjing, China secara retrospektif menyimpulkan bahwa 

terjadi penurunan kunjungan pasien ke rumah sakit dan peningkatan pasien dengan sakit 

berat ke IGD rumah sakit di masa pandemi COVID-19.
6 

Salah satu masalah akibat 

pandemi COVID-19 adalah terjadinya penurunan jumlah kunjungan pasien di rumah 

sakit yang telah terjadi di seluruh rumah sakit di Indonesia. Sebagai data referensi RS 

Santa Elisabeth Batam telah terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien 40% (5.000 

pasien menjadi 3.000 pasien) untuk kunjungan poliklinik dan 20% (2.500 pasien 

menjadi 2.000 pasien) untuk pasien operasi pada bulan Juli dan Agustus 2020.
 

Masalah ini bila tidak teratasi, yang akan terjadi adalah mengganggu operasional 

rumah sakit, sehingga terjadi PHK massa karyawan dan terbengkalainya kesehatan 

masyarakat serta penambahan jumlah kasus COVID-19, sehingga dapat dilakukan 

perumusan masalah yaitu “Apa saja penyebab penurunan kunjungan pasien di RS Santa 

Elisabeth di era pandemi COVID-19?” 
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Problem Tree 

 

Gambar 50. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Ada beberapa sebab terjadinya penurunan kunjungan pasien ke rumah sakit, yaitu : 

1. Pasien 

a. Kekhawatiran pasien tertular dengan COVID-19 bila berobat ke rumah sakit. 

Pasien semakin enggan ke rumah sakit dan muncul curiga rumah sakit dapat 

menularkan. Perasaan ini akan memberikan respons pada tubuh untuk cepat 

melakukan perlindungan untuk memastikan keamanan. Gejala awal yang terjadi 

adalah khawatir, gelisah, panik, takut mati, takut kehilangan kontrol, takut 

tertular, dan mudah tersinggung.
 7,10,20
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b. Informasi yang telah tersebar luas bahwa perawat dan dokter di rumah sakit 

tertular COVID-19 baik fakta maupun hoax, hal ini juga akan meningkatkan 

kecemasan dan kekhawatiran pasien berkunjung ke RS
16,19

 

2. Tenaga kesehatan rumah sakit 

a. Kekhawatiran dokter tertular dengan COVID-19 di rumah sakit, sehingga 

membatasi jam praktek, hal ini dikarenakan dokter muncul curiga bahwa bila 

terlalu lama dan banyak memeriksa pasien, pasien dapat menularkan dan 

menyebabkan kecemasan pada dokter tersebut
8,10,20

. Faktor lainnya adalah faktor 

usia, dokter senior dengan usia lanjut dan ada penyakit komorbid akan sangat 

tinggi risiko kematian bila terinfeksi COVID-19.
22,23

 

b. Tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19 karena kekurangan APD dan stres fisik 

dan mental karena peningkatan jumlah pasien COVID-19 meyebabkan nakes 

sangan rentan terinfeksi COVID-19. Karena ada nakes yang terinfeksi COVID-

19, pasien merasa rumah sakit tidak aman.
20,21

 

3. Rumah sakit 

Rumah sakit tidak melakukan perubahan alur penanganan pasien COVID-19 dan 

Non Covid serta tidak dapat menyediakan ruang khusus untuk pasien dengan curiga 

COVID-19 karena keterbatasan tata ruang rs disamping kekurangan keuangan 

akibat kekurangan pasien.
9,15

 

4. Pemerintah 

Pemerintah tidak menyediakan rumah sakit khusus yang menangani pasien COVID-

19, sehingga seluruh pasien COVID-19 terpusat pada tempat tertentu dan tidak 

tersebar di seluruh kota untuk menurunkan kekhawatiran pasien yang berobat di 

rumah sakit. Rumah sakit khusus ini dibangun agar rumah sakit yang sudah ada 

tidak terbebani dengan persoalan baru karena rumah sakit yang ada sekarang harus 

melayani pasien lain yang bukan COVID-19.
 17

 

 

Akibat yang timbul dari penurunan jumlah kunjungan pasien yaitu menurunnya 

pendapatan rumah sakit, sehingga mengganggu finansial
9
 dan operasional seperti 

penggajian karyawan. Bila hal ini berlanjut, maka akan terjadi PHK tenaga kesehatan di 

RS dan RS akan kesulitan dalam menangani pasien COVID-19. Dengan demikian, 

jumlah pasien COVID-19 akan sangat meningkat di masyarakat.
20,21 
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Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan disrupsi di seluruh dunia, sehingga 

dalam penanganan solusi diperlukan pendekatan semua elemen di masyarakat yang 

dikenal dengan solusi pentahelix, yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan 

media.
11

 Beberapa potensi solusi yang dapat dilakukan untuk sebab masalah penurunan 

kunjungan pasien ke rumah sakit, yaitu : 

1. Pasien 

Pasien dan masyarakat harus menerima informasi yang benar dan tidak hoax 

mengenai COVID-19.
16 

2. Tenaga kesehatan rumah sakit 

a. Tenaga kesehatan wajib patuh terhadap protokol kesehatan COVID-19 dan 

pemakaian APD baik dalam/luar rumah sakit.
18

 

b. Tenaga kesehatan di seluruh kota Batam bergabung untuk melakukan edukasi 

promosi dan pencegahan kesehatan tentang “keamanan” saat berobat di rumah 

sakit baik secara webinar, brosur dan media lainnya.
16

 

3. Rumah sakit membangun fasilitas untuk penanganan COVID-19 dan pemeriksaan 

swab rutin karyawan dengan donasi dana dari pemerintah maupun swasta.
8,17

 

a. Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan melalui telemedicine
8
 

b. Meminimal dispute klaim COVID-19 untuk menjamin kelancaran keuangan RS 

dalam pembangunan fasilitas penanganan COVID-19
 [12]

 

4. Pemerintah Daerah, sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

PP 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal diharapkan dapat melakukan 

upaya pencegahan dan penanggulangan dengan melibatkan seluruh organisasi 

perangkat daerah (OPD)
13

 

a. Membuat kebijakan pemerintah daerah untuk menjamin kemudahan pelaksanaan 

upaya penanggulangan COVID-19. 

b. Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan COVID 

kepada seluruh penduduk dengan mempergunakan berbagai saluran komunikasi 

yang tersedia di daerah masing-masing 

c. Menyiapkan pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan 

Laboratorium) yang memadai sesuai kemampuan daerah untuk melakukan 

deteksi dan perawatan pasien 
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d. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk penanggulangan COVID-19 

termasuk penyediaan anggaran, SDM, dan fasilitas lain yang diperlukan 

e. Mengawasi dan melakukan tindakan perbaikan dalam hal penerapan 

kekarantinaan kesehatan, pembatasan interaksi dan kontak fisik, serta prinsip 

kewaspadaan umum pencegahan penyakit menular 

f. Menggalang kerjasama berbagai komponen dalam penanggulangan COVID-19 

termasuk antar unsur pemerintahan, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi 

massa dan kemasyarakatan, serta berbagai komponen bangsa lain yang ada di 

daerah 

g. Melakukan edukasi kepada masyarakat melalui media massa dan media sosial 

h. Meningkatkan pengetahuan petugas kesehatan: petugas medis, petugas 

kesehatan non-medis 

5. Ketua RT-RW dan Kader Kesehatan diharapkan dapat :
13

 

a. Melakukan penyampaian informasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 

kepada seluruh penduduk dengan mempergunakan berbagai saluran komunikasi 

yang tersedia di wilayah RT-RW masing-masing 

b. Mendorong kesiapan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan upaya 

kebersihan personal dan kebersihan rumah sebagai bagian dari perwujudan 

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat 

c. Mendorong partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembatasan kontak fisik 

sebagai upaya nyata pencegahan penularan COVID-19  

6. Peran Relawan
13

 

a. Membantu menyebarkan informasi akurat kepada masyarakat 

b. Membantu mengedukasi dan memberikan dukungan psikologi untuk 

mengurangi kepanikan masyarakat selama wabah COVID-19 

c. Membantu dalam mengorganisir dan mengarahkan masyarakat yang 

memerlukan informasi terkait alur tes maupun alur tindakan di masyarakat 

maupun di rumah sakit. 

d. Untuk relawan medis, dapat memberikan dukungan kepada para dokter, perawat, 

pekerja rumah sakit, petugas ambulans, dll.  
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Para profesional kesehatan yang terlatih berperan penting dalam meningkatkan 

manajemen kesehatan dan mengoptimalkan koordinasi selama wabah. Rencana 

komunikasi juga merupakan kunci untuk menghindari informasi palsu terkait penyakit. 

Selanjutnya, perencanaan komprehensif dalam fase kesiapan harus disertakan mobilisasi 

sumber daya, fasilitas kesehatan, dan manajemen kasus untuk mengendalikan wabah 

penyakit. Selama wabah, komunikasi yang efektif dibutuhkan antara masyarakat lokal, 

pemimpin, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan. Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO) dan CDC telah mengembangkan prinsip-prinsip dasar untuk komunikasi 

risiko dan kebutuhan untuk menjaga kepercayaan publik selama wabah. Oleh karena itu, 

komunikator dan pembuat kebijakan kesehatan harus memahami kompleksitas situasi 

pandemi dan membuat strategi ulang rencana untuk populasi yang terkena dampak. 

Penduduk setempat masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat untuk 

menanggapi pandemi dan memastikan pertolongan dan dukungan segera diberikan. 

Mereka juga dapat mengoordinasikan sumber daya darurat untuk mendukung kebutuhan 

bio-psiko-sosio-spiritual di tingkat lokal. Salah satu pengobatan medis untuk pasien 

COVID-19 adalah isolasi pasien.
10 

Sebagai dampak dari pandemi, masyarakat dapat mengalami gejala psikologis 

seperti ketakutan, kecemasan, dan kesedihan mengarah pada prasangka terhadap orang-

orang di komunitas dan stigma. Stigma yang terkait dengan COVID-19 adalah juga 

dikenal sebagai xenophobia, ketakutan tentang COVID-19. Stigma diidentifikasi 

sebagai salah satu faktor penyebab ketimpangan dipelayanan kesehatan dan 

menciptakan beban penyakit global. Ketakutan akan COVID-19 menular, dan menyebar 

melalui percakapan sehari-hari tentang situasi pandemi. Sistem kesehatan mental 

masyarakat dapat ditingkatkan jika kebijakan untuk mengatasi masalah ini 

diberlakukan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kebijakan kesehatan, stigma, dan 

masalah kesehatan mental sebagai dampak COVID-19 harus diperhatikan dan ditangani 

dengan baik.
7,10 

Selanjutnya, budaya masyarakat mempengaruhi respons psikologis terhadap 

pandemi dan kesediaan mereka untuk mematuhi protokol kesehatan. Di sisi lain, faktor 

sosial, ekonomi dan budaya merupakan faktor penentu kesehatan selama pandemi. 

Selain itu, WHO memberikan panduan khusus untuk komunitas, pemimpin, 
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komunikator kesehatan, dan media massa untuk mengatasi masalah kesehatan mental 

termasuk stigma terkait COVID-19.
10 

Tabel 49. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

No. Akar Masalah Rancangan Solusi 
Pemangku 

Kepentingan 
Grading 

1. Kekhawatiran 

pasien tertular 

COVID-19 di RS 

Melakukan edukasi 

tentang pencegahan 

penularan COVID-19 

saat berobat di RS dan 

melalui media sosial
4,19 

a. Direktur RS 

b. Akademisi 

c. Media 

d. Pemerintah 

1 

2. Kekhawatiran 

dokter tertular 

COVID-19 di RS 

Edukasi dari kolegium 

dokter 

Melengkapi APD 

a. Kolegium Dokter 

b. Akademisi 

c. Direktur RS 

2 

3. Tenaga kesehatan 

RS tidak patuh 

terhadap protokol 

kesehatan COVID-

19 

Edukasi dari RS 

Menyiapkan peraturan 

RS yang disesuaikan 

dengan peraturan 

pemerintah
13 

a. Direktur RS 

b. Akademisi 

2 

4. RS tidak 

menyediakan ruang 

khusus dalam 

penanganan pasien 

COVID-19 

Membangun fasilitas 

khusus dalam 

penanganan pasien 

COVID-19
 17 

Direktur RS 2 

5. RS tidak melakukan 

skrining rutin PCR 

COVID-19 

terhadap tenaga 

kesehatan RS 

Melakukan skrining 

dengan biaya yang 

terjangkau dibantu oleh 

pemerintah 

a. Direktur RS 

b. Pemerintah 

c. Swasta 

1 

6. Pemerintah tidak 

menyediakan RS 

khusus perawatan 

COVID-19 

Membangun RS khusus 

untuk perawatan pasien 

COVID-19
 17 

a. Pemerintah 

b. Swasta 

1 
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No. Akar Masalah Rancangan Solusi 
Pemangku 

Kepentingan 
Grading 

7. Pemerintah tidak 

tepat waktu dalam 

pembayaran klaim 

perawatan pasien 

COVID-19 di RS 

Pembayaran dapat 

melalui 3 wilayah, 

Indonesia Barat, 

Tengah, dan Timur 

Pemerintah 1 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 yang dimulai dari negara China telah mengubah tatanan 

kehidupan manusia di seluruh dunia. COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada 

tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus 

yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas 

COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia 

Tenggara. 

Selain itu, pandemi ini juga menyebabkan ketakutan pada masyarakat untuk 

mendatangi pusat layanan kesehatan. Pada pasien yang harus mendapatkan layanan 

kesehatan secara rutin dan temasuk dalam populasi berisiko, harus dilakukan 

penyesuaian layanan. Penundaan pengobatan yang dapat dilakukan atau melanjutkan 

pengobatan dengan peningkatan kewaspadaan akan transmisi COVID-19 merupakan 

opsi yang dapat dilakukan dan dipertimbangkan secara matang oleh klinisi. Hal utama 

yang harus dilakukan adalah pemberian edukasi terhadap pasien dalam menentukan 

rencana tata laksana yang dapat dilakukan selanjutnya. 

Telah terjadi penurunan kunjungan pasien di RS Santa Elisabeth Batam yaitu 

penurunan jumlah kunjungan pasien 40% (5.000 pasien menjadi 3.000 pasien) untuk 

kunjungan poliklinik dan 20% (2.500 pasien menjadi 2.000 pasien) untuk pasien operasi 

pada bulan Juli dan Agustus 2020. Berbagai faktor yang menyebabkan masalah 

penurunan jumlah kunjungan pasien di era pandemi COVID-19, diantaranya faktor 

pasien, tenaga kesehatan, rumah sakit dan pemerintah, serta berbagai akibat yang akan 

terjadi bila terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien yang secara langsung 

mengganggu finansial rumah sakit dan dapat mengakibatkan gangguan operasional 

rumah sakit sehingga menyebabkan pelayanan kesehatan masyarakat terganggu. 
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Untuk menangani masalah penurunan jumlah kunjungan pasien, diperlukan 

gabungan dari 5 kekuatan, yang dikenal dengan penanganan secara pentahelix yaitu 

pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi dan media.
11

  

 

Rencana Tindak Lanjut 

Langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah dengan hasil 

analisis stakeholder, maka yang diprioritaskan adalah grading 2 diikuti dengan grading 

1. Indikator keberhasilan rencana tindak lanjut yaitu data referensi RS Santa Elisabeth 

Batam, adanya kunjungan 5.000 pasien untuk kunjungan poliklinik dan 2.500 untuk 

pasien operasi tiap bulan. Rencana tindak lanjut adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan edukasi tentang keselamatan kerja di RS dan melengkapi APD oleh 

kolegium dokter, akademisi dan direktur RS.
19,20

 

2. Melakukan edukasi tentang pentingnya protokol kesehatan COVID-19 di 

lingkungan kerja RS dan membuat peraturan tentang protokol kesehatan COVID-19 

di RS oleh direktur RS dan akademisi
4,19,20

 

3. Membangun fasilitas khusus dalam penanganan pasien COVID-19 oleh direktur 

RS
17

 

4. Edukasi terhadap masyarakat tentang keamanan saat berobat di RS, melalui brosur, 

leaflet, media sosial, iklan TV, spanduk, webinar oleh pemerintah, akademisi, IDI 

dan media.
4,19

 

5. Melakukan skrining rutin PCR terhadap seluruh tenaga medis di RS dengan biaya 

yang terjangkau dengan bekerjasama dengan pemerintah maupun swasta melalui 

MOU. 

6. Membangun rumah sakit khusus untuk penanganan pasien COVID-19 oleh 

pemerintah dan dibantu oleh swasta.
17

 

7. Mempercepat pembayaran klaim kepada rumah sakit yang telah menangani pasien 

COVID-19, mencegah dispute klaim dan mungkin dengan memperpendek 

administrasi dan pembagian wilayah di Indonesia.
12
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UPAYA PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN RUMAH SAKIT 

GIGI MULUT SELAMA PANDEMI COVID – 19 

Oleh: 

drg. Leni Burhan 

 

Latar Belakang  

Pada awal 2020, dunia dikejutkan dengan mewabahnya pneumonia baru yang 

bermula dari Wuhan, China yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 

negara. Wabah ini diberi nama coronavirus disease 2019 (COVID-19) yang disebabkan 

oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS CoV-2). Sejak kasus 

pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap harinya dan 

memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020.
1 

Di Indonesia sendiri kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi pada tanggal 2 

Maret 2020 dan pada tanggal 10 April 2020 penyebarannya telah meluas di 34 provinsi 

di Indonesia. Sampai tanggal 30 Oktober 2020, kasus COVID-19 di Indonesia sudah 

mencapai angka 406.945 kasus, dengan jumlah kesembuhan mencapai 334.295 kasus 

dan angka pasien yang meninggal sebanyak 13.782 kasus.
 
Tingkat mortalitas COVID-

19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.
2 

Berdasarkan Segitiga Epidemiologi, terdapat tiga faktor yang saling terkait dan 

bersinergi satu sama lain dalam proses terjadinya penyakit, yaitu : faktor agen (SARS 

CoV-2), faktor pejamu (host), dan faktor lingkungan. Apabila terjadi 

ketidakseimbangan dari ketiga faktor tersebut, misalnya ketika salah satu keadaan 

seperti imunitas pejamu (host) rentan/ dalam kondisi yang tidak baik, lingkungan yang 

cuaca berubah-ubah, atau jumlah sumber penyakit (agen) bertambah, maka akan 

menyebabkan ketidakseimbangan kesehatan sehingga menyebabkan sakit.
3 

Demam dan batuk adalah gejala utama dari COVID-19. Infeksi SARS CoV-2 

umumnya menyebabkan penyakit pernapasan ringan hingga berat dan kematian, 

sedangkan sebagian orang yang terinfeksi virus ini tidak menunjukkan gejala.
4
Gejala 

sedang maupun berat dapat secara cepat menjadi keadaan yang lebih buruk seperti gagal 

pernafasan akut, sindroma distres pernafasan akut, asidosis metabolik, koagulopati, dan 

syok sepsis.
5 
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 Host dengan riwayat penyakit penyerta (komorbid) seperti hipertensi, diabetes, 

dan, jantung memiliki resiko lebih tinggi untuk terinfeksi dan harus dipantau secara 

ketat. Infeksi COVID-19 yang berat dapat mengakibatkan kerusakan ginjal dan 

memerlukan perawatan di rumah sakit. Pasien Penyakit Ginjal Kronis (PGK) terutama 

yang menjalani dialisis atau transplantasi ginjal merupakan kelompok dengan daya 

tahan tubuh yang rendah oleh karena itu rentan terkena COVID-19. Pasien transplantasi 

harus sangat hati hati dan disiplin dalam pencegahan infeksi, tetap tinggal di rumah, 

mengurangi kontak, menggunakan masker dan tetap melanjutkan terapi rutinnya.
1,6 

Kelompok geriatri juga sangat rentan karena geriatri memiliki kondisi 

immunosenescence (penurunan imunitas pada usia lanjut) sehingga penting untuk 

melakukan pencegahan agar terhindar dari COVID-19. Pencegahan dapat dilakukan 

dengan physical distancing, penggunaan masker dan upaya lainnya. Dalam 

pelaksanaannya, perlu diperhatikan pula kesejahteraan dan kesehatan mental dari 

kelompok geriatri tersebut.
6
 

Saat ini, penyebaran SARS CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber 

transmisi utama sehingga penyebaran virus ini menjadi lebih agresif.
1
 Pada dasarnya 

terdapat 3 cara penularan/ transmisi virus corona, yaitu:  

1. Transmisi fomit  

Sekresi saluran pernapasan atau droplet yang dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi 

dapat mengontaminasi permukaan dan benda, sehingga terbentuk fomit (permukaan 

yang terkontaminasi). Karena itu, transmisi dapat terjadi secara tidak langsung 

melalui lingkungan sekitar atau benda-benda terkontaminasi virus dari orang 

terinfeksi yang dilanjutkan dengan sentuhan pada mulut, hidung, atau mata. Orang 

yang berkontak dengan permukaan yang mungkin infeksius sering kali juga 

berkontak erat dengan orang yang infeksius, sehingga transmisi droplet saluran 

napas dan transmisi fomit sulit dibedakan.
7
 

2. Transmisi kontak dan droplet  

Transmisi SARS CoV-2 juga dapat terjadi melalui kontak langsung, atau kontak erat 

dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi air liur atau droplet saluran napas yang 

keluar saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau menyanyi. Droplet 

saluran napas memiliki ukuran diameter > 5-10 μm, sedangkan droplet yang 

berukuran diameter ≤ 5 μm disebut sebagai droplet nuclei atau aerosol.
4,5,8
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3. Transmisi melalui udara  

Transmisi melalui udara didefinisikan sebagai penyebaran agen infeksius yang 

diakibatkan oleh penyebaran droplet nuclei (aerosol) yang tetap infeksius saat 

melayang di udara dan bergerak hingga jarak yang jauh. Transmisi SARS CoV-2 

melalui udara dapat terjadi selama pelaksanaan prosedur medis yang menghasilkan 

aerosol (prosedur yang menghasilkan aerosol). Aerosol sendiri berarti partikel cair 

atau padat yang tersuspensi dalam udara atau gas dan berukuran cukup kecil 

sehingga dapat bertahan di udara karena laju pengendapan yang rendah.
9,10

 Sesuai 

hukum Stokes, partikel berukuran besar lebih cepat mengendap di tanah dibanding 

partikel yang lebih kecil pada ketinggian sama. Aktivitas seperti batuk, bersin, 

berbicara, dapat mengakibatkan terbentuknya partikel droplet ini dalam berbagai 

ukuran.
10,11

 

 

Rumusan Masalah 

Jumlah kasus yang terus meningkat dan moda transmisi penularan virus SARS 

CoV-2 menimbulkan polemik baru bagi institusi pelayanan kesehatan seperti rumah 

sakit, khususnya bagi rumah sakit gigi dan mulut dimana tindakan kedokteran gigi dapat 

menimbulkan terjadinya aerosol dari saliva ataupun darah dari rongga mulut pasien, 

terutama pada saat penggunaan ultrasonic scaler, high speed handpiece, dan three way 

syringe. Aerosol yang dihasilkan dengan berbagai macam mikroorganisme yang 

terkandung di dalamnya dapat terhirup dan masuk ke dalam saluran pernafasan pasien 

maupun dokter gigi dan perawat gigi.
12,13 

Kekhawatiran ini tidak hanya menghampiri tenaga kesehatan baik dokter 

maupun perawat di lingkungan rumah sakit namun juga bagi masyarakat yang 

memerlukan perawatan gigi. Banyak masyarakat yang sangat khawatir tertular apabila 

datang berobat ke rumah sakit maupun melakukan perawatan kesehatan gigi. 

Pemberitaan di media dan himbauan dari organisasi profesi pun menyarankan untuk 

menunda perawatan gigi apabila tidak dalam keadaan sakit atau darurat.
14

 Hal ini tentu 

saja berpengaruh terhadap jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit terutama rumah 

sakit gigi dan mulut. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti 

pengaruh pandemi COVID-19 terhadap jumlah kunjungan pasien rumah sakit gigi dan 
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mulut, dan upaya-upaya apa saja yang perlu dilakukan untuk tetap mempertahankan 

serta meningkatkan jumlah kunjungan dan kepuasan pasien dalam menerima pelayanan 

di rumah sakit gigi dan mulut dimasa pandemi maupun setelahnya?  

 

Problem Tree 

 

Gambar 51. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Tantangan bagi dunia kesehatan dan perumahsakitan dalam memberikan 

pelayanan dan bertahan ditengah pandemi COVID-19 menghasilkan kebijakan setiap 

rumah sakit guna menciptakan sarana pelayanan kesehatan yang aman dan minimal 

resiko infeksi demi melindungi setiap pasien/ keluarga pasien, serta seluruh tenaga 

kesehatan dan non kesehatan di lingkungan rumah sakit. Beberapa kebijakan telah 

diterapkan oleh pemerintah ditujukan kepada pemilik/ pengelola rumah sakit untuk 

mencegah dan mengendalikan penularan, serta memutus mata rantai penularan. 

Setiap individu memiliki perilakunya sendiri yang berbeda dengan individu lain. 

Menurut teori Green terdapat beberapa faktor penentu sebuah tindakan atau perilaku :
15 

1. Faktor pendorong (predisposing factor), merupakan faktor yang menjadi dasar 

motivasi atau niat seseorang melakukan sesuatu. Faktor pendorong meliputi 

pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan, nilai dan persepsi, tradisi, dan unsur 

lain yang terdapat dalam diri individu maupun masyarakat. Faktor ini berkaitan 

dengan kemauan pasien untuk datang mencari pengobatan ke rumah sakit dan juga 

kemauan tenaga kesehatan dokter gigi untuk memberi pelayanan serta pelayanan 

seperti apa yang diberikan di situasi pandemi saat ini.  

2. Faktor pemungkin (enabling factor), merupakan faktor-faktor yang memungkinkan 

atau yang memfasilitasi perilaku atau tindakan. Faktor pemungkin meliputi sarana 

dan prasarana kesehatan. Faktor ini berkaitan dengan sejauh mana ketersediaan Alat 

Pelindung Diri (APD) serta tata ruang tindakan yang memfasilitasi pertukaran 

sirkulasi udara secara baik sehingga mampu memberi rasa aman bagi tenaga 

kesehatan maupun pasien.  

3. Faktor pendorong (reinforcing factor), merupakan faktor-faktor yang mendorong 

atau memperkuat terjadinya perilaku seseorang yang dikarenakan adanya tokoh 

masyarakat atau petugas kesehatan. Pemberitaan di media maupun himbauan-

himbauan pemerintah dan organisasi profesi mampu menjadi salah satu faktor 

pendorong yang mempengaruhi kekhawatiran tenaga kesehatan maupun masyarakat 

dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut.  

Di masa pandemi COVID-19 saat ini pelayanan kesehatan tetap dapat dijalankan 

dengan mengutamakan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang bertugas. 

Pelayanan kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru akan sangat berbeda dengan 
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keadaan sebelum COVID-19. Meski demikian masih terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit khususnya di rumah sakit gigi 

dan mulut. Jumlah kunjungan pasien erat kaitannnya dengan kualitas pelayanan 

kesehatan. Sower et al mengembangkan dimensi KQCAH (Key Quality Characteristics 

Assesment for Hospitals) scale untuk mengukur kepuasan dan persepsi pasien terhadap 

kualitas pelayanan rumah sakit. Dimensi mutu untuk mengukur kepuasan tersebut 

dijelaskan sebagai berikut :
16 17

 

1. Appropriateness, merupakan kelayakan suatu rumah sakit yang tampak nyata. 

2. Availability, dinilai dari ketersediaan perawatan atau pelayanan yang disediakan 

untuk kebutuhan pasien yang membutuhkannya serta kebutuhan informasi yang 

diterima pasien.  

3. Continuity, merupakan keberlanjutan layanan dari waktu ke waktu yang diberikan 

kepada pasien sehubungan dengan layanan lain.  

4. Effectiveness, merupakan keberhasilan dari pelayanan atau perawatan tertentu untuk 

mencapai hasil yang diinginkan pasien.  

5. Efficiency, merupakan kesinambungan antara hasil perawatan dan sumber daya yang 

digunakan untuk memberikan perawatan pada pasien.  

6. Respect and Caring, merupakan perilaku dan tindakan pemberi pelayanan 

(provider) dalam menyediakan dan memberikan pelayanan atau perawatan kepada 

pasien dengan penuh rasa hormat dan sopan untuk memenuhi hak pasien sebagai 

manusia.  

7. Safety, merupakan keamanan pengobatan dan perawatan dari efek samping, infeksi, 

cedera atau dampak negatif lainnya.  

8. Timeliness, merupakan ketepatan waktu petugas kesehatan dalam memberikan 

perawatan atau pelayanan kepada pasien.  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Adaptasi kebiasaan baru diartikan sebagai perubahan perilaku untuk tetap 

menjalankan aktivitas normal. Dalam kaitannya dengan situasi pandemi COVID-19, 

masa adaptasi kebiasaan baru dapat didefinisikan sebagai suatu tatanan baru yang 

memungkinkan masyarakat hidup “berdampingan” dengan COVID-19, yakni 

masyarakat dapat melakukan kegiatan seperti biasa namun dengan mengikuti protokol 
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kesehatan yang ada (menerapkan pola hidup bersih sehat, menjaga jarak dan 

mengurangi kontak fisik dengan orang lain) untuk menghindari penularan dan 

penyebaran virus.
18

 

Diperlukan koordinasi nasional dalam satu komando melawan COVID-19, 

melalui kolaborasi pentahelix berbasis komunitas untuk melakukan edukasi, sosialisasi 

dan mitigasi. Pandemi ini berdampak pada setiap sektor kehidupan, baik ekonomi, 

kesehatan, sosial serta ketenagakerjaan, namun semua sektor tersebut harus tetap 

berjalan, meski di awali secara perlahan. 

 

Tabel 50. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

Pasien/ 

Masyarakat 

Khawatir 

tertular di RS 

 

 

 

 

 

 

 

Hoaks pasien di 

RS di positifkan 

 

 

 

Kurang edukasi 

dan motivasi 

KesGiLut 

 

 

- Meningkatkan 

kesadaran dan 

pengetahuan 

masyarakat 

mengenai COVID-

19  

- Promosi bahwa 

perawatan gigi dan 

ke RS adalah aman 

- Edukasi dan 

pemberitaan 

prosedur 

penanganan pasien 

di RS 

- Melakukan promotif 

dan preventif/ 

edukasi perawatan 

kesehatan gigi   

 

Tokoh masyarakat 

Ormas 

Puskesmas 

Dinas Kesehatan 

 

 

Marketing RS 

Manajemen RS 

 

Tokoh masyarakat 

Dinas Kesehatan 

Manajemen RS 

Media 

 

Puskesmas 

Dinas Kesehatan 

Tim Promkes RS 

Tenaga 

Kesehatan 

Khawatir 

tertular 

- Penerapan protokol 

kesehatan secara 

baik 

- Pelatihan dan 

pengawasan 

pemakaian dan 

pelepasan APD 

secara tepat 

Pemilik RS 

Direksi RS 

Manajemen RS 

Tim PPI RS 

Tenaga Kesehatan RS 

Komite Medis 

Dinas Kesehatan 
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Prinsip utama pengaturan Rumah Sakit pada masa adaptasi kebiasaan baru untuk 

menyesuaikan layanan rutinnya adalah:
18 

1. Memberikan layanan pada pasien COVID-19 dan non COVID-19 dengan 

menerapkan prosedur skrining, triase dan tata laksana kasus.  

2. Melakukan antisipasi penularan terhadap tenaga kesehatan dan pengguna layanan 

dengan penerapan prosedur Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), penerapan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di unit kerja dan pemenuhan Alat Pelindung 

Diri (APD). 

3. Menerapkan protokol pencegahan COVID-19 yaitu: harus mengenakan masker bagi 

petugas, pengunjung dan pasien, menjaga jarak antar orang >1m dan rajin mencuci 

tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 s/d 60 detik atau dengan hand 

sanitizer selama 20 s/d 30 detik.   

4. Melaksanakan kembali pelayanan yang tertunda selama masa pandemik COVID-19. 

 

Untuk dapat memenuhi prinsip-prinsip tersebut, Rumah Sakit dianjurkan:  

1. Membuat pembagian dan pengaturan zona risiko COVID-19 dan pembatasan akses 

masuk di Rumah Sakit.  

2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi layanan kesehatan  

- Menyediakan 

layanan konsultasi 

online 

- Pemberian nutrisi 

dan vitamin rutin 

- Konseling kesehatan 

mental untuk para 

nakes  

- Penyesuaian pola 

kerja nakes sesuai 

dengan peraturan/ 

rekomendasi terbaru 

- Monitoring & 

evaluasi berkala 

terkait 

keseimbangan pola 

kerja nakes dan 

pelayanan pasien 
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3. Sistem pendaftaran melalui telepon atau secara online untuk membatasi jumlah 

orang yang berada di Rumah Sakit dalam waktu yang bersamaan. Pada aplikasi 

daftar online pasien juga dapat diminta mengisi kajian mandiri COVID-19 untuk 

memudahkan dan mempersingkat proses skrining ketika mengunjungi Rumah Sakit.  

4. Layanan telemedicine/ teledentistry untuk mengurangi jumlah orang yang berada di 

Rumah Sakit.  

5. Rekam medik elektronik  

6. Sistem pembayaran secara online/ melalui uang elektronik. 

7. Mengembangkan sistem “drug dispencing” dimana pasien yang telah menerima 

layanan telemedicine tidak perlu datang ke Rumah Sakit hanya untuk mengambil 

obat. Rumah Sakit dapat mengembangkan layanan pengantaran obat atau 

bekerjasama dengan penyedia jasa lain untuk mengantarkan obat kepada pasien. 

Dalam penerapan layanan antar obat harus memperhatikan prosedur pelayanan 

farmasi di Rumah Sakit. 

Masyarakat/ pasien diharapkan juga mengikuti himbauan dan peraturan yang 

ada di lingkungan sekitar rumah sakit dan poliklinik, dengan cara :  

1. Lakukan pendaftaran/ registrasi melalui telepon atau daring (bila tersedia fasilitas 

tersebut).  

2. Konsultasi dengan dokter/ perawat melalui fasilitas telemedicine (bila 

memungkinkan).  

3. Selalu menggunakan masker  

4. Siapkan hand sanitizer sendiri  

5. Jangan menyentuh muka terutama bagian mulut, hidung dan mata  

6. Mendatangi bagian pelayanan Rumah Sakit sesuai jadwal perjanjian  

7. Diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 s/d 60 detik 

atau dengan hand sanitizer selama 20 s/d 30 detik sesampainya dilingkungan rumah 

sakit.  

8. Jaga jarak dengan pasien lain >1 m termasuk dalam menaiki tangga dan akses lift.  

9. Tetap menjalankan protokol kesehatan meski sudah diluar lingkungan rumah sakit. 

 



 

866 

 

 

Tenaga kesehatan juga wajib menjalankan protokol kesehatan, terutama saat 

melakukan fungsinya sebagai pemberi layanan kesehatan di rumah sakit agar dapat 

saling menjaga satu sama lain, baik pasien maupun rekan kerja, dengan selalu :  

1. Memastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat dan jika sakit segera berobat ke 

fasyankes  

2. Lapor ke pimpinan apabila sakit dan istirahat di rumah sampai sembuh  

3. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris lainnya ke Rumah Sakit.  

4. Selalu pakai masker  

5. Siapkan hand sanitizer sendiri  

6. Gunakan sarana transportasi paling aman dan jaga jarak dengan pasien lain  

7. Masuk melalui pintu petugas yang terpisah dengan pintu pasien/ pengunjung  

8. Bagi petugas yang akan melakukan kontak dengan pasien ganti pakaian pribadi 

dengan pakaian Rumah Sakit dan tinggalkan di loker/ bagian penitipan barang  

9. Diwajibkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40 s/d 60 detik 

atau dengan hand sanitizer selama 20 s/d 30 detik.  

10. Selalu menggunakan masker bedah saat bekerja  

11. Selalu mengikuti protokol pemasangan dan pelepasan APD secara  baik dan benar 

Selain itu dalam area kerja yang lebih sempit lagi khususnya di instalasi rawat 

jalan perawatan kesehatan gigi dan rongga mulut, dapat diterapkan beberapa poin 

berikut: 

1. Cek suhu tubuh secara rutin bagi dokter, perawat dan pasien yang datang 

2. Setiap orang yang memasuki area klinik wajib memakai masker 

3. Menyiapkan tempat cuci tangan, sabun dan air mengalir sebelum memasuki area 

klinik 

4. Menyiapkan hand sanitizer di setiap ruangan 

5. Membuat tanda-tanda protokol kesehatan pada area umum  

6. Memasang poster-poster edukasi lawan COVID-19 di area ruang tunggu 

7. Menyarankan pasien untuk terlebih dahulu berkonsultasi secara online melalui 

telepon atau pesan teks, kemudian apabila memerlukan tindakan langsung maka 

diatur jadwal kunjungan pasien untuk membatasi jumlah individu di ruang tunggu, 

kecuali pasien emergency. 

8. Membatasi pengantar pasien yang memasuki klinik maupun ruang perawatan 
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9. Melakukan screening pasien secara langsung maupun online saat membuat jadwal 

kunjungan berupa kuesioner screening pasien. 

10. Melakukan disinfeksi rutin di area – area rawan seperti gagang pintu dan lainnya 

11. Setiap petugas memakai alat pelindung diri level 1, level 2, atau level 3 sesuai 

dengan tingkat resiko kemungkinan terpapar. 

12. Sebelum tindakan ruangan sudah didisinfeksi dengan larutan disinfektan, kemudian 

di sterilisasi dengan lampu UVC selama minimal 15 menit, sehingga setiap 

pergantian pasien ruangan dalam keadaan steril 

13. Setiap alat yang digunakan sudah melalui proses sterilisasi dan masing-masing 

tersimpan dalam sterilisation pouch 

14. Sebelum dan sesudah perawatan, pasien berkumur dengan povidon iodine 1% 

15. Mengatur sirkulasi udara di ruang perawatan dan ruang tunggu. 

 

Analisis Stakeholder 

Stakeholder adalah orang-orang atau kelompok-kelompok, atau lembag-lembaga 

yang kemungkinan besar terkena pengaruh dari suatu kegiatan program/ proyek, baik 

pengaruh positif maupun negatif, atau sebaliknya yang mungkin memberikan pengaruh 

terhadap hasil keluaran program/ proyek.  

 Stakeholder analisis adalah teknik analisis untuk mengklasifikasi stakeholder. 

Analisis stakeholder akan sangat bermanfaat bagi suatu proyek penelitian untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dan kepedulian berbagai pemangku 

kepentingan, terutama bila proyek-proyek ini bertujuan mempengaruhi kebijakan. 

Dalam menjembatani penelitian dan kebijakan, analisis ini berguna untuk : 

- mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam melakukan penelitian, mereka 

yang membuat atau melaksanakan kebijakan, dan berbagai pihak perantara diantara 

kedua pihak tersebut.  

- membantu dalam menentukan cara menarik perhatian pemangku kepentingan agar 

dampak penelitian terhadap kebijakan dapat dimaksimalkan.  

- ketika hasil penelitian sudah diperoleh dan tim peneliti ingin menggunakan bukti-

bukti dari hasil penelitiannya untuk mendapat dampak kebijakan.  

- mempertimbangkan siapa yang perlu mengetahui tentang hasil penelitian, apa posisi 

dan minat mereka dan bagaimana penelitian seharusnya dipaparkan dan dikemas 

agar menarik.  
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Proses Analisis Stakeholder 

Langkah pertama adalah menjelaskan tujuan penelitian atau perubahan 

kebijakan yang sedang dibahas (problem tree analysis).
19

 Berikutnya, kenali semua 

pemangku kepentingan atau kelompok kepentingan yang terkait dengan tujuan, proyek, 

masalah atau isu. Pemangku kepentingan bisa terdiri dari organisasi, kelompok, 

departemen, struktur, jaringan atau individu. 

Kemudian, tempatkan para pemangku kepentingan di dalam matriks yang 

berbeda menurut kepentingan dan kekuasaan mereka. “Kepentingan” menunjukkan 

sejauh mana mereka kemungkinan besar akan terpengaruh oleh proyek penelitian atau 

perubahan kebijakan, dan seberapa besar kepentingan atau kepedulian mereka terhadap 

atau tentang proyek penelitian atau perubahan kebijakan. “Kekuasaan” mengukur 

pengaruh yang mereka miliki atas proyek atau kebijakan, atau seberapa jauh mereka 

dapat mendukung tercapainya atau menghambat perubahan yang diinginkan.  

Pemangku kepentingan yang mempunyai kekuasaan dan kepentingan yang sama 

dengan penelitian adalah seseorang atau organisasi yang perlu dilibatkan dan diajak 

bersama. Bila berusaha untuk melakukan perubahan kebijakan, mereka adalah target 

dalam semua kampanye. Yang berada di paling atas dalam daftar “kekuasaan” akan 

menjadi “pembuat keputusan”, biasanya dari kelompok pemerintah. Kelompok di 

bawahnya adalah mereka yang pendapatnya diperhitungkan – “pemimpin opini”.  

Pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan besar tetapi hanya memegang 

sedikit kekuasaan perlu selalu diberi informasi, tetapi bila digerakkan, mereka dapat 

membentuk basis dari suatu kelompok kepentingan atau koalisi yang dapat melakukn 

lobby untuk perubahan. Mereka yang mempunyai kekuasaan besar tetapi minat atau 

kepentingannya rendah maka harus selalu dijaga agar tetap merasa puas dan sebaiknya 

diangkat sebagai pendukung demi terjadinya perubahan kebijakan.  

Langkah terakhir adalah mengembangkan sebuah strategi untuk mencari cara 

terbaik yang berhubungan dengan berbagai pemangku kepentingan sebuah proyek, 

bagaimana “membingkai” atau menyampaikan pesan atau informasi sehingga 

bermanfaat bagi mereka, dan bagaimana mempertahankan hubungan dengan mereka. 

Kenali siapa yang akan melakukan kontak dengan mereka dan bagaimana, pesan apa 

yang akan dikomunikasikan dan bagaimana akan menindak-lanjutinya.  
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Kesimpulan 

 Pandemi COVID-19 di Indonesia adalah masalah bagi seluruh masyarakat dan 

pemerintah. Semua sektor kehidupan terpengaruh oleh penyebaran virus SARS CoV2. 

Baik sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan serta pertahanan dan keamanan. Untuk 

memerangi dan menganggulangi pandemi ini diperlukan peran serta setiap lapisan 

masyarakat untuk selalu mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam 

satu komando, sekecil apapun peran yang diambil akan sangat berguna untuk memutus 

mata rantai penularan virus ini. Sebagai warga masyarakat diharapkan untuk selalu 

mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada.  

Rumah sakit sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat, diminta untuk selalu 

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, tepat dan aman. Area-area yang 

berbeda dalam rumah sakit memiliki potensi penyebaran yang berbeda pula. Ruang 

perawatan dan tindakan kesehatan gigi dan mulut berisiko menjadi salah satu tempat 

penularan virus. Kekhawatiran masyarakat untuk tertular di rumah sakit masih sangat 

tinggi ditambah dengan pengetahuan dan informasi yang didapat tidak selalu dari 

sumber yang tepat.  

Tenaga medis dan non medis di rumah sakit juga mengalami kekhawatiran yang 

sama, tenaga medis yang mempunyai penyakit kormobid jauh lebih berisiko untuk 

terpapar COVID-19. Ketidakpatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan 

3M akan mempersulit pengendalian penyebaran COVID-19, jumlah pasien yang 

ditangani pun akan terus bertambah. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksiapan fisik 

dan mental tenaga medis dan juga menimbulkan keterbatasan alat perlindungan diri bagi 

tenaga medis.  

Sarana dan prasarana diinstalasi rawat jalan, terutama perputaran sirkulasi udara 

di ruang perawatan masih menjadi kekhawatiran tersendiri bagi tenaga kesehatan, 

khususnya dokter gigi dan perawat gigi dalam menangani pasien yang memerlukan 

tindakan aerosol. 
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Rencana Tindak Lanjut 

Perlu dilakukan penelaahan dan penyesuaian lebih lanjut dalam hal mutu 

pelayanan dan manajemen administratif dan teknis pelayanan di area rumah sakit guna 

mendapatkan kepercayaan pasien untuk datang berobat ke rumah sakit. Sehingga rumah 

sakit menjadi tempat yang aman untuk berobat, seperti : 

1. Penyediaan kelengkapan APD sesuai standard dan kebutuhan dan mekanisme PPI 

yang sesuai dengan pedoman yang ada 

2. Pengaturan alur administratif, zonasi, dan tata ruang dengan sirkulasi udara sesuai 

ketentuan 

3. Penyediaan fasilitas telemedicine/ teledentistry 

4. Melakukan tindakan promotif dan preventif bagi pasien dan masyarakat melalui 

poster-poster di sekitar lingkungan rumah sakit 

5. Melakukan promosi bahwa rumah sakit adalah tempat yang aman untuk berobat  
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Latar Belakang  

Pandemi COVID-19 sudah hampir 1 tahun melanda dunia.  Penyakit ini adalah 

jenis pneumonia yang disebabkan oleh virus corona baru yang disebut SARS-CoV-2 

(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Virus ini satu keluarga dengan 

virus SARS dan MERS.  WHO pertama kali mengetahui virus baru ini pada 31 

Desember 2019, yang berasal dari sekelompok kasus 'virus pneumonia' di Wuhan, 

Provinsi Hubei, Republik Rakyat China.  Di sinilah pertama kali virus itu berasal yang 

dengan cepat menyebar ke 190 negara dan teritori di dunia.   

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan ketakutan masyarakat dunia karena 

menyebar dengan sangat cepat tanpa bisa ditebak arah penyebarannya.  Kita tidak bisa 

melihat virusnya, yang bisa dilihat adalah korban-korban yang berjatuhan.  Banyak 

negara yang telah menetapkan pembatasan sosial hingga lockdown untuk melindungi 

wilayahnya.  Di bidang ekonomi pun terdampak besar, beberapa negara dilaporkan 

mengalami resesi ekonomi.   

Meskipun sudah banyak yang dilakukan untuk menekan penyebarannya tetapi 

sampai saat ini jumlah penderita dan angka kematian semakin meningkat. Dari data 

mingguan WHO dikatakan bahwa insiden global kasus baru hampir 4 juta kasus 

dilaporkan dalam tujuh hari terakhir, masih sama dengan minggu sebelumnya.  

Sementara kematian baru sedikit meningkat menjadi lebih dari 73.000.  Hingga 7 

Desember 2020 telah ada lebih dari 65,8 juta kasus dan lebih dari 1,5 juta kematian 

dilaporkan sejak dimulainya pandemi.
1 

 Menurut data dari situs Satgas COVID-19 per 09 Desember 2020 di Indonesia, 

kasus konfirmasi mencapai 592.900 orang, sembuh 487.445 orang (82,2% dari kasus 

terkonfirmasi), meninggal 18.171 orang (3,33% dari kasus terkonfirmasi).  Penambahan 

harian mencapai 6.058 kasus dan cenderung terus bertambah akhir-akhir ini.
2,3
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 Jika dibandingkan dengan negara lain, pertambahan kasus terkonfirmasi di 

Indonesia berada pada level 12,16%, lebih rendah dari rata-rata dunia sebesar 27,16%.  

Jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara Indonesia lebih rendah dari 

Malaysia (27,4%), dan Myanmar (22,39%).  Sedangkan dibandingkan dengan negara-

negara di benua Eropa dan Amerika, kasus aktif di Indonesia lebih rendah, yaitu 

dibandingkan Perancis (90,55%), Belgia (91,47%), Swiss (60,64%), Jerman (35,95%) 

Amerika Serikat (34,78%).  Yang menjadi catatan penting di sini adalah masih 

tingginya angka kematian yaitu 3,33%, lebih tinggi dari rata-rata angka kematin dunia 

sebesar 2,47%.
1,2,3

 

 Sejak diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia di Depok pada 2 

Maret 2020, pemerintah segera membentuk tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan 

COVID-19, yang kemudian berganti nama menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-

19 dan berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.  Tugasnya antara 

lain merumuskan kebijakan, pemantauan perkembangan penanganan COVID-19 dan 

perekonomian nasional, ketersediaan peralatan, pengembangan vaksin, dan program 

perekonomian yang sifatnya multiyear. 

Di China, sebulan setelah merebaknya infeksi Coronavirus, Kota Wuhan segera 

diisolasi ketat.  Sementara itu Korea Selatan berupaya menerapkan cara yang lebih 

inovatif yaitu membuka stasiun pemeriksaan corona melalui layanan drive-through.  

Kemenkes Korea Selatan juga membuat aplikasi yang wajib digunakan warga terutama 

turis asing, untuk menuliskan semacam diari terkait aktivitas harian selama berada di 

Korsel. 

Singapura pernah menduduki negara Asia Tenggara dengan kasus COVID-19 

terbanyak, namun angka kematiannya nihil.  Pemerintah Singapura dinilai cepat tanggap 

mengedukasi warganya dan melakukan tracing guna menelusuri jejak aktivitas setiap 

pasien corona dengan warga lainnya.  Di Iran pemerintahnya tetap menerapkan 

kebijakan “isolasi individu”.  Di Vietnam pemerintahnya sukses menerapkan sikap 

proaktif dan konsisten yaitu perintah isolasi seluruh penduduk di rumah masing-masing.  

Sementara itu India, Amerika dan Brazil perlahan kini mulai menjalani kehidupan 

normal setelah angka penyebaran COVID-19 di negara mereka semakin menurun. 

Untuk Indonesia, pada awal pandemi Indonesia belum memiliki aturan khusus 

terhadap kedatangan warga asing terutama dari negara terpapar Coronavirus. 
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Pemerintah hanya memperketat pintu masuk bandara di daerah-daerah.  Kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat akan bahaya COVID-19 yang masih rendah menjadi penyebab 

banyaknya penambahan kasus akhir-akhir ini. 

Dampak COVID-19 sangat besar terutama di sektor sosial, ekonomi, dan 

kesehatan.  Akibat pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis 

yang kemudian beraimbas pada perekonomian.  Kinerja ekonomi yang lemah ini turut 

berdampak pula pada situasi ketenagakerjaan Indonesia yang meningkatkan jumlah 

pengangguran. 

Sektor kesehatan mengalami kesulitan menghadapi serangkaian akibat pandemi 

COVID-19 ini.  Selain penyakit ini masih dianggap ‘baru’, kesiapan saranan dan 

prasarana pun belum memadai, rumah sakit dan tenaga kesehatan kewalahan 

menampung dan menangani pasien COVID-19.  Di sisi lain penanganan pandemi 

COVID-19 secara tidak langsung mengesampingkan penanganan masalah kesehatan 

lain.  Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang masih tinggi, pencegahan 

stunting, penanganan penyakit menular dan tidak menular, Germas dan tata kelola di 

bidang kesehatan sedikit banyak mengalami penundaan. 

Survei WHO menunjukkan layanan kesehatan bagi masyarakat yang 

membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan selain kasus COVID-19 menjadi terganggu 

akibat virus Corona.  Lebih dari setengah (53%) dari 155 negara yang disurvei 

menyatakan akses dan layanan masyarakat untuk pengobatan hipertensi menjadi 

tertunda.  Dampak serupa juga tampak pada 49% untuk pengobatan diabetes dan 

komplikasi yang berhubungan dengan diabetes, 42% untuk pengobatan kanker, dan 

31% untuk keadaan darurat kardiovaskular.  Bahkan program pencegahan seperti 

skrining (kanker payudara dan serviks) juga ikut terganggu di lebih dari 50% negara.
4
 

Menurut data survei di Inggris, pada awal pandemi di akhir April 2020 terjadi 

penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan hingga 60%
 5

,sementara di Amerika 

angkanya sekitar 20%. 
6
 

Survei di Indonesia sendiri ditemukan bahwa memang ada 46,3% penurunan 

dari total jumlah kunjungan. Penurunan ini terutama terlihat pada anak-anak usia lanjut 

0-9 (71%), perempuan (46%), pasien terdaftar (49%), dan rawat jalan (48%).
7
 

Pengurangan kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan menyebabkan banyak 

masyarakat beralih ke telemedicine, secara global 58% negara-negara di dunia kini 



 

877 

 

 

beralih ke telemedicine (konsultasi melalui telepon atau sarana online) untuk 

menggantikan konsultasi langsung; di negara berpenghasilan rendah prosentasenya 

sekitar 42%.
4 

 

Rumusan Masalah 

Pandemi COVID-19 telah banyak menimbulkan dampak di berbagai belahan 

dunia, tak terkecuali dalam bidang kesehatan.  Diantara sekian banyak permasalahan 

kesehatan yang masih belum teratasi, masalah penyakit menular, penyakit tidak menular 

yang semakin meningkat, pemenuhan target di bidang kesehatan, COVID-19 tampak 

menjadi penghambat dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas akibat penyakit. 

Rumah sakit sebagai bagian dari sarana pelayanan kesehatan menjadi tumpuan 

bagi masyarakat untuk mendapatkan pertolongan terkait medis.  Jika sebelum pandemi 

masyarakat bisa dengan nyaman berkunjung ke rumah sakit, lain halnya selama 

pandemi terjadi penurunan angka kunjungan pasien yang signifikan.  Penurunan angka 

kunjungan pasien ini mengkhawatirkan mengingat banyak pasien yang harus kontrol 

rutin ke rumah sakit terkait penyakitnya, jika pasien menghentikan terapinya maka akan 

terjadi kekambuhan bahkan lebih parah.  Banyak pula pasien yang harus mendapatkan 

pertolongan medis darurat menunda mencari pertolongan ke rumah sakit.  Selain itu 

banyak dari orang tua dari anak-anak yang membutuhkan imunisasi akan menunda 

kunjungannya ke pelayanan kesehatan imbas dari pandemi COVID-19. 

Maka berdasarkan penjabaran di atas penulis tertarik untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi berkurangnya kunjungan pasien ke rumah sakit selama 

pandemi COVID-19, apa saja dampak yang mungkin bisa terjadi dan solusi apa saja 

yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari berkurangnya 

kunjungan pasien ke rumah sakit selama pandemi COVID-19? 
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Problem Tree 

 

 

Gambar 52. Problem tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Pohon masalah (problem tree) merupakan sebuah pendekatan/ metode yang 

digunakan untuk identifikasi penyebab suatu masalah.  Analisis pohon masalah 

dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih terstruktur mengenai komponen 

sebab akibat yang berkaitan dengan masalah yang telah diprioritaskan. 

Banyak istilah yang digunakan untuk pengertian analisis pohon masalah.  Miller 

menggunakan istilah issues trees.  Lebih lanjut, Miller menyatakan issues trees 
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merupakan pendekatan yang membantu merinci suatu masalah ke dalam komponen-

komponen penyebab utama dalam rangka menciptakan rencana kerja proyek. Silverman 

menggunakan istilah tree diagram dan menyatakan diagram sistematik atau diagram 

pohon dirancang untuk mengurutkan hubungan sebab-akibat.  

Modul Pola Kerja Terpadu menggunakan istilah pohon masalah yang 

merupakan bagian dari analisis pohon. Analisis pohon adalah suatu langkah pemecahan 

masalah dengan mencari hubungan sebab dari suatu akibat.  Kemudian Modul Pola 

Kerja Terpadu tersebut menguraikan pohon masalah sebagai suatu teknik untuk 

mengidentifikasi semua masalah dalam suatu situasi tertentu dan memperagakan 

informasi ini sebagai rangkaian hubungan sebab akibat. Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas, terdapat beberapa poin penting mengenai pengertian analisis pohon 

masalah:  

1. Analisis pohon masalah merupakan suatu alat/ teknik/ pendekatan untuk 

mengidentifikasi dan menganalis suatu masalah.  

2. Analisis pohon masalah menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat dari 

beberapa faktor yang saling terkait. 

3. Alat atau teknik analisis pohon masalah umumnya digunakan pada tahap 

perencanaan. 

Langkah-langkah yang harus diambil dalam mengembangkan pohon masalah: 

1. Pertama, menetapkan masalah inti. Ini melibatkan pemangku kepentingan.  Masalah 

inti adalah pernyataan tujuan sederhana dari proses fisik yang menyebabkan 

kesulitan 

2. Kedua, mengidentifikasi penyebab langsung dan efek langsung. 

3. Ketiga, mengidentifikasi penyabab tidak langsung atau pemicu 

Dalam problem tree di atas yang menjadi masalah utama adalah faktor-faktor 

yang mempengaruhi turunnya angka kunjungan pasien ke rumah sakit selama pandemi 

COVID-19, dilihat dari beberapa sisi: 

1. Dari pasien sendiri yang takut mengunjungi rumah sakit karena khawatir akan 

tertular COVID-19.
6
  Menurut pemikiran pasien, rumah sakit yang tadinya menjadi 

tempat yang aman dan bersih berubah menjadi reservoir penyakit dan berbahaya.  

Hal ini terjadi baik pada pasien poliklinik maupun emergency, pasien dengan 

penyakit menular maupun tidak menular.
6
  Banyaknya pemberitaan di media tentang 
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korban terinfeksi maupun meninggal akibat COVID-19 juga menyebabkan 

pemikiran negatif terhadap fasilitas kesehatan.  Sering juga pasien termakan hoax 

dari pemberitaan di media sosial. 

Sebelum pergi ke tempat pelayanan kesehatan pasien pasti akan bertanya-tanya 

dalam hati, menimbang apakah nanti akan ada pemisahan dan penjarakan dengan 

pasien lain? Apakah nanti di rumah sakit akan ada fasilitas kebersihan diri? 

Bagaimana dengan toiletnya? Bagaimana dengan antrian? Bagaimana jika 

membawa bayi atau anak untuk imunisasi? Kekhawatiran inilah yang dapat 

menyebabkan pasien mengurungkan niat ke fasilitas kesehatan. 

2. Dari sisi rumah sakit, mungkin selama ini rumah sakit kurang melakukan promosi 

tentang fasilitas pelayanan yang ada sehingga masyarakat tidak bersemangat untuk 

memanfaatkan layanan yang ada.  Inovasi rumah sakit sangat dibutuhkan untuk 

menarik kembali konsumen potensial.
8,9

 

3. Pembatasan praktek dokter sebagai langkah antisipasi kolegium untuk mencegah 

jatuh lebih banyak korban dari tenaga kesehatan sendiri juga menjadi penyebab 

berkurangnya angka kunjungan pasien ke rumah sakit.
13,14

  Pembatasan jam praktek 

bagi dokter-dokter spesialis di rumah sakit memaksa pasien dengan penyakit kronik 

me-rescedule jadwal kontrolnya, disamping itu kebijakan BPJS Kesehatan yang 

membolehkan pasien PRB untuk ambil obat di klinik maupun apotik yang ditunjuk.  

Pembatasan jam kerja dan pengaturan kembali shift kerja di rumah sakit 

dimaksudkan agar tenaga kesehatan tidak terlalu lelah sehingga bisa menyebabkan 

penurunan imunitas tubuh.  Hal ini diutamakan pada dokter-dokter yang berusia 

lebih dari 60 tahun dan dengan komorbid seperti hipertensi, diabetes, penyakit paru 

kronik, penyakit jantung dan lain-lain.
13

 

4. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diatur dalam PP Nomor 21 

Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan 

Penanganan COVID-19.
6,10,15

Memang benar, anjuran pemerintah untuk tetap berada 

di rumah bisa mengurangi transmisi virus dari manusia ke manusia sebab bukan 

tidak mungkin jika berada di tempat publik secara tidak sengaja, langsung atau tidak 

langsung dapat bersentuhan dengan orang lain yang mungkin membawa virus.  

Apalagi diketahui COVID-19 merupakan airborne disease yang bisa menyebar 

melalui droplet dalam jarak sampai 4 meter.  Hal ini bisa diatasi dengan 
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memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada masyarakat tentang 

bagaimana cara menjaga diri dari bahaya lingkungan. 

5. Faktor lain yang mungkin menjadi penyebab adalah rujukan dari klinik atau fasilitas 

kesehatan tingkat pertama yang berkurang.  Sebab saat pandemi banyak dari klinik 

yang membatasi jam prakteknya maupun yang hanya membuka layanan telehealth 

melalui pesan Whatsapp.
5,13

 Adapun anjuran untuk tidak ke rumah sakit jika kondisi 

tidak gawat darurat menjadi pertimbangan pasien untuk menahan kunjungan ke 

fasilitas kesehatan.
6,19

 

6. Untuk efek dari penurunan angka kunjungan pasien ke rumah sakit selama pandemi 

COVID-19 antara lain penurunan cakupan imunisasi.  Orang tua takut membawa 

anaknya ke fasilitas kesehatan untuk diimunisasi.
11,12

 Beberapa fasilitas kesehatan 

pun mengurangi jam prakteknya karena banyak tenaga kesehatan yang 

diperbantukan untuk mengatasi pandemi.  Penurunan angka cakupan imunisasi 

mengakibatkan anak-anak rentan infeksi. 

7. Efek penurunan jumlah pasien juga terasa pada berkurangnya cash flow rumah sakit, 

hal ini bisa mengakibatkan finansial rumah sakit terganggu yang akan mengancam 

keberlangsungan hidup rumah sakit.
10 

Tak sedikit rumah sakit mengambil kebijakan 

mengurangi jumlah pekerjanya sebagai efisiensi pekerja dan efisiensi biaya 

operasional.
14

 Efisiensi jumlah pekerja bisa jadi menambah jam kerja karyawan 

yang masih bertahan. 

8. Penurunan jumlah kunjungan pasien dapat mengakibatkan rumah sakit melakukan 

efisiensi pekerja.  Selain karena untuk mengurangi beban operasional juga karena 

bertambahnya absensi karyawan.
14

 Hal ini tentu saja berdampak pada bertambahnya 

beban kerja karyawan.
16

 

9. Kemudian efek pada penurunan skrining terhadap penyakit-penyakit kronis 

misalnya skrining terhadap kanker payudara dan kanker serviks di hampir 80 

negara.
4
  Selain skrining terhadap penyakit kanker dikhawatirkan pula penyakit-

penyakit kronis yang memerlukan penanganan lebih dini atau penyakit yang 

membutuhkan kontrol rutin harus terdampak akibat COVID-19.  Penyakit 

hipertensi, diabetes mellitus, infark miokard akut, TBC, HIV, asma dikhawatirkan 

akan meningkat morbiditas dan mortalitasnya. 
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10. Pasien-pasien dengan penyakit kronik yang biasanya kontrol rutin akan 

menjarangkan kunjungannya ke rumah sakit.
4,16,17

 Mungkin beberapa dari mereka 

memanfaatkan telemedicine untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit, tetapi 

tetap saja dari data yang didapatkan terlihat bahwa penyakit-penyakit seperti 

hipertensi, diabetes dan komplikasinya, kanker dan kedaruratan jantung meningkat 

morbiditasnya. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Dari inti masalah yang dihadapi saat ini tentu saja pihak harus segera mengambil 

tindakan.  Rumah sakit harus memikirkan inovasi baru dalam menyiasati dampak 

pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan rumah sakit.  Ketahanan rumah sakit 

dan kemampuan serta fleksibilitas rumah sakit diuji dalam menghadapi bencana ini.  

yang bisa dilakukan antara lain: 

1. Rumah sakit melakukan reformasi terkait tata kelola rumah sakit seperti ICP 

2. Rumah sakit tidak hanya focus terhadap kuratif dan rehabilitatif tetapi juga promosi 

kesehatan terkait COVID-19 dan penyakit-penyakit lainnya 

3. Membuat layanan unggulan rumah sakit.  Penataan kembali layanan rumah sakit 

menyesuaikan kondisi new normal, strategi branding mulai dari identifikasi 

layanan-layanan yang menguntungkan rumah sakit, layanan apotik, mendorong 

sarana promosi kreatif dengan media sosial, serta menghubungi pasien yang loyal 

dan sering berkunjung ke rumah sakit 

4. Rumah sakit mengedukasi dan memberikan informasi yang benar kepada 

masyarakat melalui media sosial agar masyarakat tidak takut ke rumah sakit, 

bagaimana cara melakukan self-triage, apa yang harus dilakukan ketika keadaan 

darurat dan kapan harus pergi ke unit emergency 

5. Koordinasi aktif dengan pemerintah daerah dan stakeholder baik dari pemerintah 

pusat, pemerintah daerah dan dinas kesehatan terkait serta lembaga swadaya 

masyarakat 

6. Peningkatan kualitas SDM rumah sakit untuk meningkatkan kreatifitas, inisiatif dan 

motivasi 

7. Review manajemen strategis 
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8. Melakukan koordinasi dengan BPJS terkait pembiayaan pasien COVID-19 dan non- 

COVID-19, mempermudah pengklaiman, dan kerja sama mengatasi klaim dispute 

9. Pemerintah menambah rumah sakit rujukan COVID-19 dan menambah tempat tidur 

baik untuk pasien COVID-19 maupun non-COVID-19 

10. Pemanfaatan telemedicine di lingkungan rumah sakit. Telemedicine bisa sebagai alat 

konsultasi jarak jauh maupun sebagai layanan peresepan ulang  

11. Program screening terhadap peserta health insurance, baik dari perusahaan maupun 

masyarakat pada umumnya 

 

Tabel 51. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Masalah Potensi Solusi Stakeholders 

Pasien takut ke 

rumah sakit 

- Edukasi melalui media sosial, website 

rumah sakit bahwa rumah sakit aman 

dikunjungi 

- Memperlihatkan kondisi rumah sakit 

yang aman, pemisahan pasien infeksi 

saluran napas dengan infeksi non 

saluran napas 

- Memperlihatkan kondisi rumah sakit 

yang bersih, pemisahan jarak dan 

tersedia fasilitas sanitasi yang memadai 

- Cleaning service 

- Bagian IT 

- Staf rumah sakit 

- Manajemen rumah 

sakit 

Promsi rumah sakit 

kurang 

- Mendorong sarana promosi kreatif 

dengan media sosial serta 

menghubungi pasien yang loyal dan 

sering berkunjung ke rumah sakit 

- Promosi rumah sakit melalui pasien 

dan keluarga pasien yang datang ke 

rumah sakit 

- Penyebaran leaflet, pemasangan 

banner di lingkungan rumah sakit 

- Promosi melalui kegiatan webinar 

- Bagian IT 

- Staf rumah sakit 

- Admission 

- Manajemen rumah 

sakit 
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Masalah Potensi Solusi Stakeholders 

Inovasi rumah sakit 

kurang 

- Membuat layanan unggulan rumah 

sakit, strategi branding mulai dari 

identifikasi layanan-layanan yang 

menguntungkan rumah sakit, layanan 

apotik,  

- Inovasi rumah sakit untuk telemedicine 

- Layanan pengambilan resep melalui 

go-send untuk mengurangi waktu 

tunggu di rumah sakit 

- Seluruh staf rumah 

sakit 

- Bagian IT, promkes 

- Dinas kesehatan 

Anjuran tidak ke 

rumah sakit jika 

tidak emergency 

- Tetap mem-follow up pasien kontrol 

rutin, dan edukasi kepada keluarga jika 

keadaan emergency 

- Layanan home care bagi pasien yang 

ingin dilayani di rumah 

- Staf rumah sakit 

- Manajemen rumah 

sakit 

Pembatasan praktek 

dokter 

- Menjadwalkan kembali praktek dokter 

- Pemasangan partisi/ barrier di meja 

konsultasi dokter-pasien 

- Dokter dan tenaga kesehatan memakai 

APD yang sesuai 

- Manajemen rumah 

sakit 

Rujukan FKTP 

berkurang 

- Tetap melayani pasien yang datang ke 

rumah sakit 

- Pelayanan emergency tetap buka 24 

jam 

- Staf rumah sakit 

- Dinas Kesehatan 

- BPJS Kesehatan 

Pembatasan sosial - Tetap menjaga jarak aman jika di luar 

rumah 

- Memakai masker jika ke luar rumah 

atau ke rumah sakit 

- Menggunakan fasilitas telemedicine 

jika masih memungkinkan 

 

- Masyarakat melalui 

kesadaran individu 

- Rumah sakit 

- Dinas kesehatan 

- Pemerintah Daerah 

- Pemerintah Pusat 
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Masalah Potensi Solusi Stakeholders 

Beban finansial 

rumah sakit 

bertambah 

- Menjadwalkan ulang pembayaran 

pihak ketiga 

- Menghitung ulang unit pembiayaan 

rumah sakit yang menyebabkan 

peningkatan beban operasional 

- Melakukan efisiensi dan integrasi 

dalam proses bisnis internal, transaksi 

non-tunai 

- Manajemen rumah 

sakit 

- Accounting 

- Kasir 

- BPJS Kesehatan 

- Pemerintah Daerah 

- Pemerintah Pusat 

 

 

Analisis stakeholder diperlukan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki 

kepentingan/ peran secara langsung maupun tidak langsung terhadap program yang 

akan dilaksanakan. Analisis stakeholder atau disebut juga analisis peran, peran pihak-

pihak yang terkait.  

Stakeholder (pemangku kepentingan) adalah individu maupun organisasi yang 

secara umum dibedakan dalam 4 (empat) kelompok utama, yaitu:  

1. Penerima manfaat/ kelompok sasaran  

2. Pelaksana  

3. Pengambil keputusan  

4. Pendana  

Berdasarkan kepentingannya, stakeholder dikelompokkan menjadi stakeholder 

primer dan stakeholder sekukder.  Menurut Townsley, stakeholder primer adalah pihak 

yang memiliki kepentingan langsung dalam sumber daya, baik sebagai mata 

pencaharian atau pihak yang terlibat langsung dalam eksploitasi.  Sementara 

stakeholder sekunder adalah pihak yang memiliki kepentingan tidak langsung, atau 

pihak yang tergantung pada Sebagian kekayaan yang dihasilkan oleh sumber daya. 

Dari segi kekuatannya, kekuatan stakeholder bergantung pada pengaruh yang 

dimiliki, baik individu maupun kelompok.  Kekuatan dimaknai sebagai kekuatan nyata 

suatu pemangku kepentingan untuk melakukan tekanan dan tuntutan, baik secara sosial, 

politis maupun hukum.  Analisis kepentingan dan kekuatan stakeholder dapat dibuat 

pemetaan stakeholder berupa matriks yang menghubungkan antara keduanya.  
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Pemetaan stakeholder akan membantu pengelola bagaimana melibatkan stakeholder 

tersebut daslam pencapaian tujuan.   

Dalam matriks yang dikembangkan oleh Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK) 5
th

 edition digambarkan ada 4 jenis stakeholder berdasar prioritas 

kekuatan dan kepentingannya: 

1. Kekuatan tinggi, kepentingan tinggi: orang-orang yang benar-benar harus dilibatkan 

dalam perencanaan dan implementasi strategi 

2. Kekuatan tinggi, kepentingan rendah: orang-orang yang dilibatkan dalam 

perencanaan implementasi strategi namun dalam porsi yang tidak terlalu banyak 

3. Kekuatan rendah, kepentingan tinggi: orang-orang yang perlu dipertahankan dengan 

memberikan cukup banyak informasi karena akan sangat membantu dalam proses 

implementasi strategi 

4. Kekuatan rendah, kepentingan rendah: orang-orang yang cukup dipantau dengan 

komunikasi secara wajar  

Setiap stakeholder memiliki pengaruh dan kekuasaan, semakin besar pengaruh 

yang dimiliki seorang stakeholder, maka akan semakin penting untuk memperhitungkan 

keterlibatan mereka dalam program. Oleh sebab itu dapat ditentukan stakeholder yang 

perlu dijadikan prioritas dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.  

1. Identify Stakeholder, dilakukan dengan cara mendata ulang stakeholder dan mencari 

stakeholder baru yang bisa terpengaruhi oleh perubahan yang akan kita buat. 

2. Develop Stakeholder Map, yaitu mengevaluasi kembali stakeholder map dan 

melakukan identifikasi stakeholder baik yang memberikan kesan positif maupun 

negatif. Identifikasi stakeholder ini merupakan kunci yang dapat mensukseskan 

implementasi proyek Anda.  

3. Develop Stakeholder Management Plan, mengidentifikasi sumber penolakan dan 

membuat rencana aksi untuk mengatasinya. 

Untuk menilai stakeholder yang perlu dilibatkan dalam mengatasi masalah yang 

dihadapi tentang penurunan angka kunjungan pasien ke rumah sakit, dapat 

dikelompokkan berdasar prioritas kekuatan dan kepentingannya, yaitu: 

1. Kekuatan tinggi, kepentingan tinggi, orang-orang yang benar-benar harus dilibatkan 

dalam perencanaan dan implementasi strategi 
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a. Rumah sakit 

b. Organisasi profesi 

c. Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (rumah sakit dan faskes tingkat primer) 

d. BPJS Kesehatan 

e. Dinas Kesehatan 

f. Pemerintah Daerah 

g. Pemerintah Pusat 

2. Kekuatan tinggi, kepentingan rendah: orang-orang yang dilibatkan dalam 

perencanaan implementasi strategi namun dalam porsi yang tidak terlalu banyak 

a. Tenaga kesehatan 

b. LSM 

c. Media massa 

3. Kekuatan rendah, kepentingan tinggi: orang-orang yang perlu dipertahankan dengan 

memberikan cukup banyak informasi karena akan sangat membantu dalam proses 

implementasi strategi 

a. Pasien 

b. Perusahaan pemakai jasa layanan rumah sakit 

c. Asuransi kesehatan lainnya 

4. Kekuatan rendah, kepentingan rendah: orang-orang yang cukup dipantau dengan 

komunikasi secara wajar : masyarakat pada umumnya 

Menangani wabah pandemi COVID-19 harus dilakukan oleh semua pihak. 

Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri mengatasi semuanya.  Pemerintah harus mengajak 

semua pihak untuk ikut bergotong-royong mengatasi situasi ini.  Akademisi, media, 

dunia usaha, komunitas perlu didorong untuk ikut serta mengatasi krisis dan wabah 

pandemi dan masuk ke dalam era normal baru.  Sinergi ini disebut pentahelix. Tugas 

utamanya adalah bersama-sama membangun negeri lewat tanggung jawab masing-

masing pihak secara proporsional.  Kerja sama seluruh pihak, penting diwujudkan demi 

memutus mata rantai penyebaran COVID-19 secara ekstrim. 

Masyarakat juga merupakan aktor penting, dengan memberdayakan masyarakat, 

mendidik masyarakat tentang pentingnya adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan 

sehari-hari untuk mencegah penularan infeksi. Diprediksi pula virus COVID-19 ini 
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tidak akan hilang dari muka bumi, belum lagi infeksi-infeksi lainnya yang bisa 

diminimalisir penularannya dengan perilaku adaptasi kebiasaan baru 

Selain itu tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama, memangku adat perlu 

dilibatkan sebagai kontrol terhadap perilaku masyarakat. Dimana kita masih menganut 

budaya ketimuran yang memandang tokoh atau orang yang dituakan di masyarakat 

sebagai role model.   

Kendala dalam proses ini salah satunya adalah kepatuhan. Pemerintah 

diharapkan lebih banyak lagi memberikan edukasi ke masyarakat dan menggambarkan 

situasi yang terjadi secara nyata. Pemberian sanksi kepada perilaku melanggar terhadap 

arahan (adaptasi kebiasaan baru) juga perlu dilakukan agar masyarakat semakin 

menyadari kepentingannya dan diharapkan akan mematuhinya. Kepatuhan 

membersamai usaha melepaskan diri dari COVID-19. 

 

Kesimpulan 

Saat ini pandemi COVID-19 sedang menguji ketahanan sistem pelayanan 

kesehatan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kemampuan dalam merespons secara 

cepat dan tepat menjadi kunci agar kita dapat melalui krisis ini dengan baik. 

Penurunan angka kunjungan pasien ke rumah sakit merupakan salah satu 

dampak dari pandemi COVID-19 yang mau harus dihadapi.  Menangani pandemi 

COVID-19 berarti menangani dari akar masalah sampai penyebab yang mungkin 

timbul.  Karena efek yang ditimbulkan COVID-19 ini sangat luas baik dari segi 

ekonomi, sosial, kesehatan, dan politik.  Kerja sama yang baik antar berbagai pihak 

sangat diperlukan.  Pemerintah melalui Satgas COVID-19 yang di dalamnya terdiri dari 

semua elemen akan mempermudah koordinasi menghadapi musuh yang tidak terlihat 

(virus).  Keterlibatan pemerintah, akademisi, masyarakat, dunia usaha dan media 

(pentahelix) menjadi kesatuan yang diharapkan mampu menghadapi perang melawan 

COVID-19. 

Rumah sakit sebagai fasilitas layanan kesehatan harus bergerak dan berinovasi 

menghadapi pandemi COVID-19.  Sifat fleksibilitas, ketahanan dan kemampuan kinerja 

rumah sakit sedang diuji untuk dapat bangkit dan keluar dari situasi yang ditimbulkan 

akibat COVID-19. 
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Masyarakat pun perlu diberi edukasi dan penyuluhan intensif mengenai perlunya 

adaptasi kebiasaan baru dengan menerapkan protokol 3M.  Bahkan meskipun pandemi 

sudah berlalu.  Tidak menutup kemungkinan pula akan ada pandemi-pandemi lain yang 

muncul. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Rumah sakit selaku pemberi pelayanan kesehatan perlu segera mengambil 

langkah praktis selanjutnya. Langkah segera untuk membentengi diri dari dampak yang 

sudah, sedang dan yang akan mungkin melanda rumah sakit sendiri. 

Rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan dalam mengatasi dampak penurunan 

jumlah kunjungan pasien ke rumah sakit adalah :  

1. Membentuk tim gerak cepat untuk mengatasi krisis 

2. Menilai dampak pandemi COVID-19 dengan melakukan penilaian dampak strategi 

bisnis untuk mengidentifikasi dan memetakan layanan dan fungsi penting 

berdasarkan ketergantungan operasional 

3. Mempersiapkan respon yang proporsional 

4. Melakukan perencanaan skenario dengan mempertimbangkan gangguan potensial 

bisnis yang disebabkan oleh banyaknya absensi karyawan, pembatasan sosial, dan 

gangguan rantai pasokan, dan mengembangkan pedoman respons yang akan 

diaktifkan berdasarkan peristiwa pemicu tertentu.  

5. Menjaga rencana, kebijakan, dan prosedur aktif dalam peninjauan, dan memastikan 

hal tersebut adaptif dan fleksibel untuk memastikan rumah sakit tetap siap dan 

mampu melindungi orang-orangnya, reputasinya, strategi, dan organisasinya 

6. Sebagai penyedia layanan kesehatan rumah sakit dapat lebih berinovasi dan jika 

memungkinkan harus memisahkan layanan pasien dengan penyakit saluran 

pernapasan dan non-pernapasan 

7. Mendorong pemerintah membuat kebijakan yang diharapkan bisa segera mengatasi 

situasi akibat pandemi COVID-19 

8. Komunikasi intensif dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain melalui 

komunikasi yang baik perlu dilakukan 

9. Mengikuti dialog, webinar maupun seminar online diharapkan mampu menjadi 

masukan bagi stakeholder. 



 

890 

 

 

10. Penerapan protokol 3M di rumah sakit harus bisa menjadi contoh di masyarkat.  

Penyediaan tempat cuci tangan, penjarakan tempat duduk pasien di ruang tunggu 

dan mewajibkan pasien dan keluarga memakai masker jika berkunjung ke area 

rumah sakit. 
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MENURUNNYA 

KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP KE RUMAH SAKIT SWASTA  

TIPE C NON RUJUKAN COVID-19 PADA MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Mutia Muliawati 

 

Latar Belakang 

Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan untuk semua sektor di dunia 

sejalan dengan sasaran dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang paling di 

soroti saat ini adalah mengenai kesehatan pada point ketiga yaitu good health and well 

being. Era pandemi COVID-19 membuat kesehatan menjadi pusat perhatian seluruh 

dunia dan juga dengan Misi Kementerian Kesehatan Indonesia yaitu meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan 

masyarakat madani.¹ 

Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus SARS Cov-2 yang 

menyerang sistem pernapasan dan radang paru. Virus ini pertama kali ditemukan di 

Wuhan China pada November 2019, virusnya berbentuk Corona atau mahkota jika 

dilihat dengan mikroskop oleh karena itu nama Corona Virus 2019 digunakan untuk 

nama penyakit ini dan selanjutnya disingkat menjadi COVID-19.² 

Virus COVID-19 penyebarannya melalui droplet, membuat penyebaran virus ini 

begitu cepat dan tidak disadari. Masuknya virus ke tubuh manusia memiliki masa 

inkubasi 14 hari, karena itulah setiap pasien COVID-19 diisolasi dan orang yang kontak 

dengan pasien COVID-19 dikarantina 14 hari. Penyebaran virus COVID-19 melalui 

droplet dan jalan masuk melalui mata, hidung dan mulut membuat pandemi ini 

terus menambah angka kesakitan dan angka kematian, karena dengan cara 

penularan tersebuat dan gaya hidup yang kurang memperhatikan kebersihan tentu 

saja membuat virus COVID-19 sangat mudah masuk ke tubuh. Tanda  dan  gejala  

umum  infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, 

batuk dan sesak napas. Pada kasus COVID-19 yang berat terutama pada penderita 

penyakit komorbid, dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal 

ginjal, dan bahkan  kematian.  
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Jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 pada 24 November 2020, terdata 

58,900,547 kasus konfirmasi COVID-19, termasuk 1,393,305 kasus meninggal.
6 

Di 

Indonesia data pada 25 November 2020, terdapat kasus positif 511.836, sembuh 

429.807 dan meninggal 16.225. Di Indonesia sendiri kasus pertama COVID-19 

terkonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dan pada tanggal 10 April 2020 

penyebarannya telah meluas di 34 provinsi di Indonesia. Sampai tanggal 30 

Oktober2020, kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai angka 406.945 kasus, 

dengan jumlah kesembuhan mencapai 334.295 kasus dan angka pasien yang 

meninggal sebanyak 13.782 kasus. Berdasarkan data WHO 14% dari seluruh kasus 

COVID-19 adalah petugas kesehatan di seluruh dunia. Data BPPSDMK 11 September 

2020, 105 tenaga kesehatan meninggal dalam penanganan COVID-19. Data pada Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI) 5 Oktober 2020,  136 dokter meninggal dan data pada PPNI 5 

Oktober 2020, 1.710 perawat terinfeksi COVID-19. Paradigma gunung es sering di 

ibaratkan untuk pandemi ini, karena seperti tergambar di ilustrasi di atas cases atau 

kasus positif digambarkan di puncak gunung yang terlihat tetapi kasus mungkin di 

bawah gunung tersebut sangat banyak dan jauh kebih besar dari kasus positif yang 

terlihat, hanya saja kasus mungkin belum atau tidak terlihat hal ini jugalan yang 

membuat pandemi ini sulit berakhir. Semakin bertambahnya kasus baru COVID-19 

sangat berkaitan erat juga dengan PHBS pada masyarakat. 

Presiden Indonesia membentuk Satuan tugas penanganan COVID-19 untuk 

menghadapi pandemi COVID-19 dengan target meraka untuk menekan kasus, 

peningkatan testing, tracing, reagen, PCR dan APD, perubahan perilaku, 

interoperabilitas data, sosialisasi masif dan melindungi masayarakat yang rentan dengan 

1 tujuan yaitu mengurangi angka positif baru agar pandemi ini segera berakhir. Delapan 

target Satgas Penanganan COVID-19, yaitu:   

1. Tekan kasus, menekan kasus aktif. 

2. Peningkatan testing, meningkatkan dan pemerataan testing 30 ribu orang/ hari. 

3. PE dan tracing, meningkatkan penyelidikan Epidemiologi dan contact tracing. 

4. Reagen, PCR & APD, meningkatkan ketersediaan reagen, PCR dan APD 

Perubahan perilaku, meningkatkan perubahan perilaku kepatuhan protokol 

kesehatan. 
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5. Interoperabilitas data, meningkatkan  interoperabilitas info data kesehatan, ekonomi 

dan sosial. 

6. Sosialisasi masif, sosialisasi secara masif menggunakan semua sumber daya 

nasional. 

7. Lindungi yang rentan, melindungi kelompok rentan (lansia, penderita penyakit 

komorbid) termasuk tenaga kesehatan.
 17

 

 

Rumusan Masalah 

Pandemi COVID-19 telah membuat banyak perubahan, baik dalam bidang klinis 

maupun ekonomi, tenaga medis, dokter praktik dari semua spesialisasi di seluruh 

negara.
8
 Implikasi klinis adalah yang utama terkena dampak COVID-19. RS dalam 

sistem perawatan kesehatan, rawat jalan d an rawat inap harus mengubah cara kerja 

secara signifikan termasuk dengan penggunakan media sosial dan telemedicine.
3 

Semakin berkembangnya zaman tentu masyarakat akan semakin banyak yang 

peduli dengan kesehatan dan berobat ke fasilitas kesehatan salah satunya ke Rumah 

Sakit, tetapi dengan adanya Pandemi COVID-19 terjadi penurunan jumlah pasien ke 

RS, RS yang kita bahas disini adalah RS non rujukan COVID-19, pada kesempatan ini 

saya memfokuskan bahasan di RS swasta tipe C non rujukan COVID-19. 

Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan yang diselenggarakan secara 

terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam suatu organisasi untuk memelihara 

dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta 

memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat (UU RI No. 

36 Tahun 2009).
13 

Rumah  sakit adalah bagian penting dari terciptanya angka kesehatan yang baik 

di Indonesia karena Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan 

kuratif dan rehabilitatif secara terpadu dengan upaya promotif dan preventif. Dengan 

adanya penurunan jumlah pasien rawat inap tentu membuat Rumah Sakit mendapat 

dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. 

Perubahan dalam jumlah kunjungan gawat darurat (UGD) signifikan kurang dari 

empat minggu sebelum pandemi COVID-19 (p = 0,008). Kunjungan UGD menurun 

setiap minggu. Sejumlah faktor kemungkinan berkontribusi terhadap penurunan 

substansial dalam kunjungan, penting untuk meningkatkan kesadaran pasien tentang 
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kondisi akut yang lebih mematikan dan memerlukan perawatandengan dirawat inap 

daripada takut akan COVID-19.
4
  

Data Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Januari sampai dengan bulan 

Oktober 2020, pada bulan Januari 494 pasien, bulan Februari 414, bulan Maret 392, 

bulan April 387, bulan mei 306, bulan Juni 351, bulan Juli 265, bulan Agustus 270, 

bulan September 267, dan bulan Oktober 276, Dari awal tahun pada bulan Januari dan 

Februari Kasus COVID-19 belum ada, Maret sebagai bulan awal adanya kasus COVID-

19, April-Juni bulan masa COVID-19, dan bulan Juli-Oktober bulan dengan 

menerapkan adaptasi kebiasaan baru.  

Rumah Sakit tentunya telah berusaha untuk mengendalikan risiko transmisi 

infeksi seperti dengan menerapkan eliminasi, substitusi, pengendalian teknik, 

pengendalian administratif dan penggunaan APD, tetapi tetap saja masih banyak 

masyarakat yang takut berobat ke RS dan menyebabkan penurunan jumlah pasien 

terutama pasien rawat inap ke RS non rujukan COVID-19.
10

 

Hierarki pengendalian risiko transmisi infeksi dari yang efektif hingga paling 

efektif adalah dengan tahap eliminasi, menghilangkan sumber bahaya secara fisik, 

Substitusi, mengganti sumber bahaya, Pengendalian Teknik, mengisolasi orang-orang 

dari sumber bahaya, pengendalian administratif, merubah kebiasaan kerja, dan APD, 

melindungi tenaga medis dengan penggunaan APD. 
11

 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat 

dirumuskan masalah terkait penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi penurunan kunjungan pasien rawat inap ke Rumah Sakit swasta tipe C 

non rujukan COVID-19 pada masa pandemi COVID-19? 
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Problem Tree 

Problem tree untuk faktor yang mempengaruhi menurunnya kunjungan pasien 

rawat inap di RS swasta tipe C non rujukan COVID-19 di masa pandemi COVID-19 

pada Gambar 53. 

 

 

Gambar 53. Problem tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Menurunnya kunjungan pasien rawat inap ke Rumah Sakit swasta tipe C non 

rujukan COVID-19 pada masa pandemi COVID-19 terjadi karena adanya banyak faktor 

yang mempengaruhi orang takut mengunjungi RS  masyarakat takut tertular COVID-19 

di RS sehingga lebih banyak memilih berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, 

klinik, dokter praktek pribadi dan via online. Masyarakat takut didiagnosis oleh dokter 

di RS mereka menderita penyakit COVID-19 yang menurut sebagian masyarakat 

merupakan penyakit aib bahkan memalukan. Masyarakat tidak mematuhi protokol 

kesehatan sehingga memperkuat meraka takut tertular COVID-19 di RS, padahal 

dengan menggunakan protokol kesehatan yang baik dan benar akan sangat membantu 

meraka terhindar dari virus yang dapat ditularkan baik dari karyawan RS termasuk 
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tenag kasehatan maupun antar pengunjung RS.Pemahaman masyarakat mengenai RS 

Rujukan dan RS non rujukan pun masih banyak yang belum paham, padahal di RS non 

rujukan COVID-19 mereka sangat kecil kemungkinan tertular, karena pasien COVID-

19 tentunya dirawat di RS rujukan COVID-19 saja. Faktor lain mereka takut tertular 

COVID-19 karena banyak masyarakat yang mempunyai penyakit komorbid, yaitu 

penyakit yang telah lama diderita yang dapat memperparah pasien COVID-19 dan 

menurunkan imunitas tubuh sehingga membuat tubuh mudah tertular.  

Kenyamanan pasien ke dan di RS tentunya harus diperhatikan oleh pemilik RS 

dan juga manajemen RS karena kenyamanan dapat menjadi penarik pasien untuk 

mengunjungi dan menjadi nilai tambah untuk RS sendiri. 

Jarak antara RS dan RS lain dekat sehingga masyarakat dapat memilih dengan 

mudah RS mana yang akan mereka kunjungi dan tentunya dengan menggunakan 

banyak perbandingan dan nilai lebih dari masing-masing RS. RS yang memiliki nilai 

lebih atau kelebihan akan sangat menguntungkan karena dapat menarik minat pasien. 

Kenyamanan pasien tentunya dari awal pasien masuk hingga pasien pulang, bagaimana 

lamanya mengantri untuk pendaftaran, lamanya menunggu dokter dan ketepatan dokter 

datang sesuai jam praktek yang ada, mutu dokter dari memeriksa hingga memberikan 

pelayanan yang baik sampai dengan pasien mendapat obat dan pulang ke rumah adalah 

semua hal yang menjadi fokus management RS untuk menciptakan tatakelola yang baik. 

Layanan di RS belum standar membuat pasien enggan atau malas menjadi pasien 

di RS tersebut, baiknya RS mempunyai pelayanan atau alat penunjang yang standar dan 

membuat pasien mendapat pelayanan yang tepat dan optimal. Setiap pasien yang 

berkunjung ke RS harus menerapkan protokol kesehatan, demikian juga untuk pasien 

yang akan dirawat inap di RS persyaratan pasien dapat dirawat inap di RS tersebut 

membuat pasien malas untuk rawat inap seperti rapid test dan rontgen  thorax terlebih 

dahulu untuk persyaratan dirawat inap sebagai langkah dari screening COVID-19, 2 

pemeriksaan inilah yang pada umumnya dijadikan RS sebagian syarat pemeriksan yang 

harus dilakukan sebelum pasien masuk ke rawat inap. Pasien dengan kondisi klinik baik 

belum tentu hasil rapid test dan foto thoraxnya baik pula, banyak pasien dengan kondisi 

klinis baik atau tanpa keluhan apapun ketika di rapid test  hasilnya reaktif ataupun 

ketika di foto thorax terdapat temuan lain gambaran pneumonia. Kondisi ini, salah satu 

dari rapid test dan foto thorax yang abnormal inilah yang membuat pasien malas 
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berobat ke RS karena biaya yang mahal dan tambahan biaya dan juga pasien takut 

didiagnosis COVID-19, melakukan prosedur inipun tentunya memerlukan waktu yang 

terkadang cukup lama, dan alurnya pun terkadang berubah-ubah, tentunya hal ini 

membuat angka pasien menurun. 

Pengeluaran yang dikeluarkan RS pada masa pandemi akan terus  meningkat 

karena sejak awal adanya pandemi pemerintah telah menggaungkan protokol kesehatan 

untuk semua warga Indonesia dan juga WHO telah menetapkan untuk seluruh dunia, 

memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin, 

untuk menerapkan protokol kesehatan ini tentunya RS harus membuat fasilitas sarana 

dan prasarana yang memadai, misalnya untuk memakai masker RS harus memfasilitasi 

semua karyawannya dan memastikan untuk memakai masker medis yang sesuai standar, 

untuk menjaga jarak, untuk RS yang mempunyai fasilitas kursi terbatas tentunya harus 

menambah anggaran untuk memenuhi kebutuhan  kursi karena kursi yang ada dapat 

dipakai dengan syarat pasien atau keluarga harus duduk dengan jarak 1 kursi yang 

dikosongkan, jadi misalkan kapasitas kursi tunggu untuk 40 orang, di era seperti 

sekarang ini hanya disediakan untuk 15-25 pasien saja, tentunya usaha memenuhi 

kebutuhan APD dan saran prasarana sesuai protokol kesehatan ini membuat anggaran 

pengeluaran RS meningkat. Pemasukan rumah sakit turun antara 30-50%. Pendapatan 

yang menurun berdampak pada arus kas (cash flow) rumah sakit. Arus kas yang 

terganggu menjadikan BOR (beban operasional rumah sakit) meningkat. Apabila 

kondisi ini terus berlangsung, rumah sakit akan terancam collapse dan pelayanan 

terhenti. Situasi ini tidak hanya terjadi pada rumah sakit yang berada di Indonesia. 

Semua rumah sakit di dunia menghadapi persoalan yang sama.
15 

Kurangnya sosialisasi bahwa di RS telah menerapkan protokol kesehatan juga 

dapat membuat masyarakat mau berkunjung ke RS, sosialisasikan bahwa RS non 

rujukan COVID-19 cukup aman untuk dikunjungi, tentunya dukungan dan 

pmberitahuan oleh stakeholder juga sangat diperlukan termasuk dengan media sosial 

dan tokoh masyarakat dan artis. Dokter dan dokter spesialis yang berpraktek pun 

mengalami penurunan, karena tidak sedikit dari meraka yang memilih tidak praktek, 

mempunyai penyakit komorbid dan faktor usia yang sudah lanjut biasanya menjadi 

penyebab terbanyak. Hal-hal diatas merupakan masalah yang dihadapi sebagian besar 

RS di Indonesia saat ini.
7 



 

900 

 

 

Segitiga epidemiologi digunakan untuk menganalisis penyakit infeksi. Segitiga ini 

terdiri dari agen (agent), penjamu (host), & lingkungan (environment). Pada kondisi 

normal, ketiga komponen tersebut berimbang. Perubahan pada satu (atau lebih) 

komponen dapat menaikkan atau menurunkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Pada 

kasus COVID-19, agen infeksiusnya adalah SARS-CoV-2. Penjamunya adalah 

manusia. Karakteristik Agen (SARS-CoV-2) belum terlalu detail diketahui (khususnya 

terkait kemampuan virus bermutasi, obat anti-virus, & vaksin. Karakteristik Penjamu 

(Manusia) yg dpt mempengaruhi pajanan, kerentanan, & respons terhadap agen (SARS-

CoV-2) adalah usia (lansia), status fisiologis (higienitas yg kurang baik), status 

imunologis (penurunan sistem kekebalan tubuh), penyakit lain yg sdh ada sebelumnya 

(DM, hipertensi, penyakit kardiovaskular, pneumonia), & perilaku manusia (kurang 

olah raga, merokok, diet tdk sehat) karakteristik lingkungan (factor ekstrinsik) yg 

mempengaruhi keberadaan agen dan kerentanan terhadap agen adalah: lingkungan fisik 

(sanitasi lingkungan buruk), kepadatan penduduk, modus komunikasi (fenomena dlm 

lingkungan yg mempertemukan penjamu dengan agen). Berdasarkan segitiga 

epidemiologi, solusi untuk mengendalikan kasus COVID-19 adalah dengan 

memodifikasi agen (agent), penjamu (host), dan lingkungan (environment). 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

Teori Lawrence Green menjelaskan seseorang maupun masyarakat ditentukan 

oleh pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi dari seseorang maupun masyarakat yang 

bersangkutan  

Pendekatan antara penerima layanan dan pemberi menurut teori dasar 

dari Lawrence Green menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang dipengaruhi 

oleh tiga faktor yakni :  

1. Faktor predisposisi (umur, pekerjaan, pendidikan, pengetahuan dan sikap),  

2. Faktor pemungkin (jarak ke fasilitas kesehatan),  

3. Faktor penguat (dukungan keluarga dan tokoh masyarakat)
 5

 

Rumah sakit merupakan institusi yang terdiri dari beberapa sistem baik sistem 

besar sampai kecil yang saling berintegrasi dalam melaksanakan layanan perorangan 

yang komprehensif dengan mengacu kepada kendali mutu dan biaya. Pelayanan 

kesehatan kepada pelanggan harus mengikuti tatakelola klinis rumah sakit dan 
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tatakelola organisasi rumah sakit untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan 

pelanggannya yang dikenal dengan patient-centered care. 

Mutu adalah sifat atau nilai yang dimiliki oleh suatu produk atau layanan. 

Komponen atau unsur organisasai pelayanan kesehatansebagai suatu sistem. Ada 10 

faktor kualitas layanan kesehatan yaitu:  

1. Kehandalan (reliability) tenaga kesehatan dalam memberikan layanan 

2. Daya Tanggap(responsiveness) 

3. Kemampuan (Kompetence) 

4. Kemudahan (Access) 

5. Keranahan (Courtesy)  

6. Komunikasi efektif (Communication) 

7. Dapat dipercaya dan jujur (Credibility) 

8. Ada jaminan keamanan (Security) 

9. Usaha mengetahui kebutuhan pasien (Understanding) 

10. Fasilitas fisik yang sesuai standar (Tangibles) 

 

Stakeholder mapping sebagai sebuah proses kolaboratif yang mencakup penelitian, 

debat, dan diskusi yang bertujuan menarik kesimpulan dari beragam pandangan untuk 

menentukan daftar utama stakeholder dari spektrum stakeholder secara menyeluruh. (1) 

Identifying; untuk memahami bahwa tidak ada “daftar magis” yang telah berisi daftar 

stakeholder perusahaan, (2) Analyzing; manajemen melakukan analisis lebih lanjut 

untuk memahami relevansinya, mengerti hubungan timbal baliknya antara perusahaan 

dengan stakeholder dan  memberikan prioritas berdasarkan kepentingan stakeholder, (3) 

Mapping; pemetaan stakeholder merupakan perangkat visualisasi dan analisis yang 

berguna untuk menentukan stakeholder mana yang paling berpengaruh bagi perusahaan, 

(4) Prioritizing; perusahaan perlu menganalisis dan mendalami stakeholder lebih lanjut 

untuk menentukan apakah stakeholder benar-benar penting untuk tujuan dan 

keberlangsungan perusahaan.
22 

Tahapan-tahapan dalam stakeholder mapping antara lain: 

1. Mengidentifikasi stakeholder-stakeholder kunci antara lain: 

a. Siapa saja penerima manfaat yang potensial dari kegiatan ini 

b. Siapa saja yang mungkin menerima dampak buruk dari kegiatan ini 
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c. Apakah kelompok-kelompok yang rentan telah diidentifikasi 

d. Apakah kelompok-kelompok pendukung dan kelompok-kelompok lawan 

juga telah diidentifikasi 

2. Lakukan assessment terhadap kepentingan-kepentingan para stakeholder dan 

dampak-dampak potensial yang muncul dari kepentingan-kepentingan ini: 

a. Apa saja harapan yang muncul dari para stakeholder terhadap program ini 

b. Keuntungan apa saja yang mungkin akan diperoleh para stakeholder 

c. Sumber daya-sumber daya apa saja yang bisa atau bahkan mungkin sangat 

ingin dimobilisasi oleh para stakeholder. 

3. Lakukan assessment pengaruh dan kepentingan: 

a. Kekuasaan dan statusnya (politik, sosial, dan ekonomi) 

b. Derajat/ level lembaga/ organisasinya 

c. Penguasaan terhadap sumber-sumber daya yang strategis 

d. Pengaruh-pengaruh informal (seperti hubungan personal) 

e. Relasi kekuasaan dengan stakeholder lainnya. 

Ada dua hal penting yaitu, stakeholder yang mempunyai pengaruh 

(influence) dan stakeholder yang sangat berkepentingan/mempunyai arti 

penting (importance). 

4. Membuat satu kerangka untuk menentukan strategi pelibatan stakeholder: 

a. Ketertarikan, pengaruh, dan kepentingan dari setiap kelompok 

b. Upaya-upaya khusus diperlukan untuk melibatkan stakeholder yang 

penting namun tidak mempunyai pengaruh.
1
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Tabel 52. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Rumusan Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

1. Masyarakat takut tertular 

COVID-19 di RS  

- Masyarakat takut  

didiagnosis COVID-19 

di RS 

- Masyarakat tidak 

mematuhi protokol 

kesehatan saat berada di 

RS 

- Masyarakat berpikir 

banyak pasien COVID-

19 yang dirawat di RS 

non rujukan COVID-19 

-  Banyak masyarakat 

mempunyai penyakit 

komorbid. 

1. Sosialisasi ke 

masyarakat bahwa 

RS telah 

menerapkan 

protokol 

kesehatan melalui 

iklan, poster dan 

media sosial 

2. Membuat spanduk 

dan pengumuman 

untuk mematuhi 

protokol 

kesehatan. 

3. Sosisaliasi 

perbedaan RS 

rujukan COVID-

19 dan non 

rujukan COVID-

19. 

1. Managemen 

RS  

2. Humas RS 

3. Kepala 

instalasi rawat 

jalan RS 

4. Kepala 

instalasi rawat 

inap RS 

5. Dirut RS 

6. Media cetak 

dan elektronik 

7. Dinas 

Kominfo 

 

2. Kenyamanan pasien ke dan 

di RS berkurang 

· Jarak antara RS dan RS 

lain dekat 

· Ketepatan waktu dokter 

praktek 

1. Mencari nilai 

lebih layanan di 

RS untuk menjadi 

layanan unggulan 

2. Membuat iklan 

profil RS 

3. Membuat jadwal 

praktek dokter 

4. Komitmen 

dengan dokter 

agar dapat 

berpraktek tepat 

waktu 

 

 

1. Manajemen RS 

2. Humas RS 

3. Media 

elektronik, 

media cetak 

dan media 

sosial 

4. Tim dokter RS 

5. Tokoh 

masyarakat 

6. Artis 
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No Rumusan Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

3 Layanan belum standar 

· Masyarakat enggan 

mengikuti prosedur 

rawat inap di RS 

· Prosedur rawat inap 

lama dan mahal 

· Alur skrining 

berubah-ubah 

 

1. Memperbaiki 

tatakelola RS 

untuk membuat 

semua layanan 

menjadi standar 

2. Sosialisasi 

pentingnya 

skrining sebelum 

di rawat inap 

3. Mengevaluasi 

kembali alur dan 

biaya untuk 

skrining. 

4. Advokasi ke 

pemerintah  

1. Pemerintah 

pusat 

2. Pemerintah 

daerah 

setempat 

3. Manajemen 

4. Humas 

5. Kepala 

instalasi rawat 

inap 

  

 

4. Kurangnya sosialiasi bahwa 

di RS telah menerapkan 

protokol kesehatan dengan 

baik dan benar 

· Kurang sosialisasi 

bahwa RS non 

rujukan COVID-19 

aman dikunjung 

terutama untuk kasus 

gawat darurat 

· Dukungan 

stakeholder untuk 

promosi dan edukasi 

1. Sosialisasi  giat 

ke masyarakat 

bahwa RS 

rujukan non 

COVID-19 telah 

menerapkan 

protokol yang 

baik dan benar, 

aman untuk  

dikunjungi dan 

standar skrining 

disesuaikan 

dengan kondisi di 

RS 

1. Manajemen 

RS 

2. Humas 

3. Tokoh 

masyarakat 

4. Artis 

5. Media 

elektronik, 

media massa 

dan media 

sosial. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya kunjungan 

pasien rawat inap ke Rumah Sakit swasta tipe C non rujukan COVID-19 pada masa 

pandemi COVID-19 yaitu masyarakat takut tertular COVID-19, kenyamanan pasien ke 

dan di RS berkurang, layanan belum standar, dan kurangnya sosialiasi bahwa di RS 

telah menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. 
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Setelah kita analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya 

kunjungan pasien rawat inap ke Rumah Sakit swasta tipe C non rujukan COVID-19 

pada masa pandemi COVID-19 tentunya kita membutuhkan stakeholder untuk 

merealisasikan rencana tindak lanjut yang telah kita buat. Dengan pendekatan 

pentahelix kita dapat mewujudkan solusi yang ada, pentahelix adalah ‘penta’ adalah 

lima dan ‘helix’ adalah jalinan, jadi untuk melakukan sebuah perubahan dibutuhnya 

kerjasama antara unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha, 

dan media agar terciptanya tujuan bersama. Dengan kerjasama yang baik dari semua 

pihak maka akan tercapai tujuan kita, pada hal ini untuk meningkat kunjungan pasien 

rawat inap. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Menggiatkan sosialisasi ke masyarakat agar patuh menerapkan protokol kesehatan 

untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19. 

2. Membuat inovasi untuk menarik minat pasien datang ke RS. 

3. Memperbaiki tatakelola RS agar mutu dan pelayanan menjadi lebih baik. 

4. Bekerjasama dengan stakeholder untuk sosialisasi RS aman dikunjungi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Kementrian Kesehatan RI. Visi dan Misi, www.kemkes.go.id. 

2. World Health Organization (WHO). Sustainable Development Goals. Uniter 

Nations https://sdgs.un.org/goals 

3. Clinical and economic strategies in outpatient medical care during the COVID-

19 pandemic, David Anthony Provenzano, B Todd Sitzman, Samuel Ambrose 

Florentino, Glenn A Buterbaugh, https://health-medical-economics.imedpub.com 

4. The impact of the COVID-19 pandemic on emergency department visits and 

patient safety in the United States, By John D. Birkmeyer, Amber Barnato, Nancy 

Birkmeyer, Robert Bessler, and Jonathan Skinner https://www.healthaffairs.org 

5.  Notoadmodjo, 2014. Teori dan pengukuran Pengetahuan, sikap, dan perilaku 

manusia 

6. World Health Organization  (WHO). Comfirmed Cases of Corona Virus Disease 

(COVID-19)  https://covid19.who.int 

http://www.kemkes.go.id/
https://sdgs.un.org/goals
https://health-medical-economics.imedpub.com/
https://www.healthaffairs.org/
https://covid19.who.int/?gclid=CjwKCAiAnvj9BRA4EiwAuUMDf3q_aOBPVszgrn-gI1jqDQjl88zwBLjRXl7XTf_rVkGIRypXrCNLnhoCPiQQAvD_BwE


 

906 

 

 

7. Prof. Hamzah B. Uno, 2015 , Buku teori kinerja dan pengukurannnya, Indonesia 

8. The Financial Impact of COVID-19 on California Hospitals, Glenn Melnick and 

Susan Maerki, https://Financial-Impact-COVID-19-CAHospitals 

9. Novel Corona Virus Desease, etiology, 

https://www.who.int/emergencies/diseases/ novel-coronavirus-2019 

10. The Impact Of The COVID-19 Pandemic On Hospital Admissions In The United 

States By John D. Birkmeyer, Amber Barnato, Nancy 11.Birkmeyer, Robert 

Bessler, and Jonathan Skinner , https://www .impact of Covid-19 in hospital 

11. Bloom, Benjamin. S., ed. 1956. Taxonomy of Educational Objectives: The 

Classification of Educational Goals; Handbook I, Cognitive Domain 

12. Donabedian, A. 1982. Exploitating In Quality Assesment and Monitoring. The 

Definition of Quality and Approaches to its Asessment. Health Administration 

Press, Ann Arbor, Michigan Vol I 

13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

Diunduh 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan. pdf. 

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah 

Sakit. Diunduh https://kesmas.kemkes.go.id/perpu/konten/uu/uu-nomor-44-tahun-

2009- ttg-rs. 

15. Universitas Gadjah Mada. Ika. 2020. Pandemi Covid-19 Pengaruhi Keuangan 

Rumah Sakit. Diunduh https://ugm.ac.id/id/berita/19619-pandemi-covid- 19-

pengaruhi-keuangan-rumah-sakit. 

16. Morris, J., dan Baddache, F. 2012. Back to Basics : How to Make Stakeholder 

Engagement Meaningful for Your Company. Europe: BSR Report. Indonesia 

Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. 

17. Kementerian Kesehatan Indonesia 2020. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 

Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi ke-5.Jakarta : Kementrian Kesehatan 

Indonesia.Diunduh https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-pencegahan-dan- 

pengendalian-coronavirus-disease-covid-19-revisi-ke-5. 

 

 

 

https://financial-impact-covid-19-cahospitals/
https://www.who.int/emergencies/diseases/%20novel-coronavirus-2019
file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Impact%20of%20Covid-19%20in%20hospital%20admission.pdf
https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.%20pdf
https://kesmas.kemkes.go.id/perpu/konten/uu/uu-nomor-44-tahun-2009-ttg-rs
https://kesmas.kemkes.go.id/perpu/konten/uu/uu-nomor-44-tahun-2009-ttg-rs
https://kesmas.kemkes.go.id/perpu/konten/uu/uu-nomor-44-tahun-2009-ttg-rs
https://ugm.ac.id/id/berita/19619-pandemi-covid-19-pengaruhi-keuangan-rumah-sakit
https://ugm.ac.id/id/berita/19619-pandemi-covid-19-pengaruhi-keuangan-rumah-sakit
https://ugm.ac.id/id/berita/19619-pandemi-covid-19-pengaruhi-keuangan-rumah-sakit
https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-coronavirus-disease-covid-19-revisi-ke-5
https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-coronavirus-disease-covid-19-revisi-ke-5
https://covid19.go.id/p/protokol/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-coronavirus-disease-covid-19-revisi-ke-5


 

907 

 

 

ANALISIS PENURUNAN KUNJUNGAN PASIEN MELALUI PENDEKATAN 

TEORI GREEN DI RUMAH SAKIT NON-RUJUKAN COVID-19  

SRIWIJAYA PALEMBANG 

Oleh: 

Naufal Hilmi Marzuq, SE 

 

Latar Belakang 

Pada awal tahun 2020 ini umat manusia di seluruh dunia dihadapkan pada 

pandemi virus Corona (COVID-19) yang membuat kepanikan dimana-mana. Ratusan 

ribu manusia terinfeksi dan ribuan lainnya meninggal dunia.
1
 Berdasarkan data dari 

WHO tanggal 24 November 2020 sebanyak 220 negara sudah terkonfirmasi COVID. 

Kasus terkonfirmasi sebanyak 58.900.547 dengan kematian sebanyak 1.393.305. Kasus 

terbanyak masih tetap berasal dari negara Amerika dengan kasus 25.015.372 jiwa, 

disusul dengan Eropa sebanyak 17.246.589. Negara Eastern Mediterranean berada di 

posisi ketiga sebanyak 3.864.060 jiwa, dilanjutkan dengan negara Afrika sebanyak 

1.457.599 kasus dan pada peringkat kelima Pasifik Barat sebanyak 846.079 kasus.
1
 Di 

Indonesia sendiri COVID-19 tercatat yang positif sebesar 611.631 kasus dengan 

kematian sudah mencapai sebanyak 18.653 jiwa.
2
 Kasus COVID-19 pertama kali 

dilaporkan di Palembang pada bulan Maret 2020. Data Dinas Kesehatan Palembang 

pada tanggal 25 November 2020 menujukan bahwa suspek COVID-19 pada masyarakat 

sebanyak 15.550 kasus.
3
 

Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan virus SARSCov-2 yang 

menyerang sistem pernapasan dan radang paru. Virus ini pertama kali ditemukan di 

Wuhan China pada November 2019, virus nya berbentuk Corona atau mahkota jika 

dilihat dengan mikroskop oleh karena itu nama Corona Virus 2019 digunakan untuk 

nama penyakit ini dan selanjutnya disingkat menjadi COVID-19.
 4 

Masuknya virus ke tubuh manusia memiliki masa inkubasi 14 hari, karena itulah 

setiap pasien COVID-19 diisolasi dan orang yang kontak dengan pasien COVID-19 

dikarantina 14 hari. Penyebaran virus COVID-19 melalui droplet dan jalan masuk 

melalui mata, hidung dan mulut membuat pandemi ini terus menambah angka kesakitan 

dan angka kematian. Cara penularan tersebut dan gaya hidup yang kurang 

memperhatikan kebersihan  membuat virus COVID-19 mudah masuk ke tubuh.
 3 

CHAPTER 6 
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Di Indonesia sendiri pemerintah telah memberikan himbauan-himbauan kepada 

masyarakat dalam mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Tetapi pada 

kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengindahkan himbauan  

ini.
2 

Dalam hal pelayanan rumah sakit, pelayanan operasi malah dilakukan penundaan 

untuk jenis intervensi elektif, bahkan pusat bedah rawat jalan harus menghentikan 

operasi. Hingga menyebabkan volume pasien yang menurun dan menyebabkan 

indikator keuangan rumah sakit yang memburuk. Layanan tindakan dan pembedahan 

banyak mengalami penundaan. Pemberhentian semua layanan kesehatan akan 

mengakibatkan penumpukan kebutuhan layanan kesehatan yang tidak dapat terpenuhi 

pada saat itu. Tindakan seperti pemeriksaan Medical Check-Up (MCU), imunisasi, dan 

layanan kesehatan yang tidak bersifat kondisi darurat banyak mengalami penundaan.
5 

Menurut teori Green kesehatan individu dan masyarakat dipengaruhi oleh faktor 

perilaku dan faktor non perilaku. Teori perilaku Green menyebutkan bahwa setiap 

individu memiliki perilakunya sendiri yang berbeda dengan orang lain. Ada beberapa 

faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan perilaku :
 

1. Faktor predisposisi adalah faktor yang menjadi dasar dari motivasi atau niat 

seseorang melakukan sesuatu. 

2. Faktor pemungkin adalah faktor-faktor yang memungkinkan atau yang 

memfasilitasi perilaku atau tindakan. 

3. Faktor penguat adalah faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya 

perilaku seseorang.
6
 

 

Pada kasus COVID-19 ini banyak masyarakat yang positif disebabkan oleh faktor 

lingkungan dan faktor kurangnya kesadaran akan kesehatan. Ini bisa kita lihat dari 

segita epidemiologi yang dimana faktor environment atau lingkungan sangat 

mempengaruhi penyebaran COVID-19.
6
 Dari faktor-faktor rumah sakit tersebut 

perilaku kesadaran masyarat akan kesehatan yang terbentuk di era pandemi menjadi 

tantang besar bagi sistem kesehatan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan 

pesat kasus positif yang terjadi di Indonesia, yang saat ini sudah mencapai 291.000 jiwa, 

diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan perilaku 

kesehatan. Dengan peningkatan  jumlah kasus positif ini, maka rumah sakit swasta 

dilibatkan dalam penanganan kasus COVID-19 ini.  
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Presiden Indonesia membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 untuk 

menghadapi pandemi COVID-19 dengan target menekan kasus,  peningkatan testing, 

tracing, reagen, PCR dan APD, perubahan perilaku,  interoperabilitas data, sosialisasi 

masif dan melindungi masyarakat yang rentan  dengan satu tujuan yaitu mengurangi 

angka positif baru agar pandemi ini segera berakhir. 
1 

 

Rumusan Masalah 

Rumah Sakit Sriwijaya Palembang sebagai rumah sakit non rujukan COVID-19  

dan sebagai rumah sakit kelas C tentu saja turut merasakan imbas penurunan jumlah 

kunjungan. Menurut data yang diambil di rumah sakit Sriwijaya Palembang, 

menunjukan bahwa pada bulan Januari 2020 jumlah kunjungan pasien sebanyak 6.523 

pasien sedangkan pada masa COVID-19 di bulan Juni angka kunjungan pasien ke 

rumah sakit tersebut menjadi sangat menurun menjadi hanya sebesar 1.808 pasien.
7 

 Pada masa pandemi ini juga terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien pada 

laboratorium. Pada bulan Maret tahun 2020 jumlah kunjungan pasien laboratorium 

sebesar 1102 pasien,  pada bulan April 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis 

menjadi 487 pasien. Kemudian pada bulan Mei jumlah kunjungan adalah sebanyak 585 

pasien dan data memperlihatkan bahwa jumlah kunjungan bulan Juni meningkat sedikit 

menjadi sebanyak 862 pasien. Jumlah kunjungan pasien pada laboratorium mulai turun 

pada bulan April hingga Juni 2020. Ada hal yang menarik dimana pada bulan Juli, 

jumlah kunjungan laboratorium meningkat kembali dengan jumlah 1034 pasien, hampir 

mendekati jumlah kunjungan pasien sebelum pandemi. Mulai pada bulan Agustus 2020 

terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien laboratorium sebesar 1487 pasien, 

kemudian bulan September sebanyak 1574 pasien, bulan Oktober sejumlah 1211 pasien 

dan November 2020 sejumlah 1322 pasien.
 7 

Rumah sakit tentunya telah berusaha untuk mengendalikan risiko 

transmisi  infeksi seperti dengan menerapkan eliminasi, substitusi, pengendalian 

teknik,  pengendalian administratif dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), tetapi 

tetap saja masih banyak  masyarakat yang takut berobat ke rumah sakit dan 

menyebabkan penurunan jumlah pasien  terutama pasien rawat inap ke rumah sakit non 

rujukan COVID-19.
7
 

2 
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Hierarki pengendalian risiko transmisi infeksi dari yang efektif hingga  paling 

efektif adalah dengan tahap eliminasi, menghilangkan sumber bahaya  secara fisik, 

substitusi, mengganti sumber bahaya, pengendalian teknik,  mengisolasi orang-orang 

dari sumber bahaya, pengendalian di bagian administratif,  merubah kebiasaan kerja, 

dan APD, melindungi tenaga medis dengan penggunaan  APD. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis apa 

saja faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan angka kunjungan pasien di 

rumah sakit non rujukan COVID melalui pendekatan teori Green serta berusaha 

mengemukakan solusi untuk mengatasinya.  

 

Problem Tree 

 

1. Teori Lawreen Green 

2. Teori Kinerja 

3. Teori Strategi Pemasaran 

4. Teori Bloom 

5. Teori Donabenidian. 

6. David Anthony, Clinical  And 

Economic Strategies 

 

7. John D Birkmeyer, The Impact of Covid 

8. Morris J, How To Make Stakeholder Engagement 

Meaniful 

9. Ika , Expoloitating In Quality Assement 

10. Notoadmojo, Pengukuran Pengetahuan,Sikap dan 

Perilaku 

 

Gambar 54. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree  

Menurunnya kunjungan pasien ke rumah sakit Sriwijaya Palembang yang 

merupakan rumah sakit non rujukan COVID-19 pada masa pandemi ini terjadi karena 

banyak faktor yang mempengaruhi. Masyarakat takut mengunjungi rumah sakit dan 

lebih banyak memilih berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, klinik, praktek 

dokter pribadi dan via telemedicine. Setiap pasien yang berkunjung ke rumah sakit 

harus menerapkan protokol kesehatan, demikian juga untuk pasien yang akan dirawat 

inap. Pengeluaran yang di keluarkan dari pihak rumah sakit pada masa pandemi akan 

terus meningkat mulai dari beban operasional flat maupun dari beban protokol 

kesehatan seperi fasilitas cuci tangan, APD, dan masker yang sesuai standar. Dokter 

umum maupun dokter spesialis yang berpraktekpun mengalami penurunan kinerja, 

karena tidak sedikit dari mereka yang tidak memilih untuk berpraktek dari faktor usia 

dan faktor komorbid. Kenyamanan pasien ke dan di rumah sakit tentunya harus 

diperhatikan oleh pemilik rumah sakit dan juga manajemen rumah sakit karena 

kenyamanan dapat menjadi penarik pasien untuk mengunjungi dan menjadi nilai tambah 

untuk rumah sakit sendiri.  

Jarak antara satu rumah sakit dengan rumah sakit lain yang dekat sehingga 

masyarakat dapat memilih dengan mudah rumah sakit mana yang akan mereka kunjungi 

dan tentunya dengan menggunakan banyak perbandingan dan nilai lebih dari masing-

masing rumah sakit. Rumah sakit yang memiliki nilai  lebih atau kelebihan akan sangat 

menguntungkan karena dapat menarik minat pasien.  Kenyamanan pasien tentunya dari 

awal pasien masuk hingga pasien pulang,  bagaimana lamanya mengantri untuk 

pendaftaran, lamanya menunggu dokter dan  ketepatan dokter datang sesuai jam praktek 

yang ada, mutu dokter dari memeriksa hingga memberikan pelayanan yang baik sampai 

dengan pasien mendapat obat dan  pulang kerumah adalah semua hal yang menjadi 

fokus manajemen rumah sakit untuk  menciptakan tatakelola yang baik.  

Layanan di rumah sakit belum standar membuat pasien enggan atau malas 

menjadi pasien di rumah sakit terumah sakit ebut, baiknya rumah sakit mempunyai 

pelayanan atau alat penunjang yang standar dan membuat pasien mendapat pelayanan 

yang tepat dan optimal. Setiap pasien yang berkunjung ke rumah sakit harus 

menerapkan protokol kesehatan, demikian juga untuk pasien yang akan dirawat inap di 

rumah sakit harus menjalani proses skrining terlebih dahulu seperti rapid test dan 
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rontgen thorax. Dua jenis pemeriksaan inilah yang pada umumnya dijadikan rumah 

sakit sebagian syarat pemeriksan yang harus dilakukan sebelum pasien masuk ke rawat 

inap. Pasien dengan kondisi klinik baik belum tentu hasil rapid test dan foto thoraxnya 

baik pula, banyak pasien dengan kondisi klinis baik atau tanpa keluhan apapun ketika di 

rapid test hasilnya reaktif atau pun ketika di foto thorax terdapat temuan lain gambaran 

pneumonia. Kondisi seperti ini yang membuat pasien malas berobat ke rumah sakit 

karena biaya yang mahal dan tambahan biaya dan juga pasien takut didiagnosis 

COVID-19, melakukan prosedur inipun tentunya memerlukan waktu yang terkadang 

cukup lama, dan alurnya pun terkadang berubah-ubah, tentunya hal ini membuat angka 

pasien menurun.  

Pengeluaran yang dikeluarkan rumah sakit pada masa pandemi akan terus 

meningkat karena sejak awal adanya pandemi pemerintah telah menggaungkan protokol 

kesehatan untuk semua warga Indonesia. WHO telah menetapkan untuk seluruh dunia, 

memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. 

Untuk menerapkan protokol kesehatan ini tentunya rumah sakit harus membuat fasilitas 

sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya untuk memakai masker rumah sakit 

harus memfasilitasi semua karyawannya dan memastikan untuk memakai masker medis 

yang sesuai standar. Untuk menjaga jarak, untuk rumah sakit yang tidak mempunyai 

fasilitas tentunya harus menambah anggaran untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit 

terdapat syarat pasien atau keluarga harus duduk dengan jarak satu meter. Contohnya 

rumah sakit dengan kapasitas ruang tunggu untuk 40 orang, di era seperti sekarang ini 

hanya disediakan untuk 15-25 pasien saja, tentunya usaha memenuhi kebutuhan APD 

dan sarana prasarana sesuai protokol kesehatan ini membuat anggaran pengeluaran 

rumah sakit meningkat.  

Pemasukan rumah sakit turun antara 30-50%. Pendapatan yang menurun 

berdampak pada arus kas (cash flow) rumah sakit. Arus kas yang terganggu menjadikan 

BOR (beban operasional rumah sakit) meningkat. Apabila kondisi ini terus berlangsung, 

rumah sakit akan terancam collapse dan pelayanan terhenti. Situasi ini tidak hanya 

terjadi pada rumah sakit yang berada di Indonesia. Semua rumah sakit di dunia 

menghadapi persoalan perumahsakitan yang sama. Petugas kesehatan, yang berada di 

garis depan dalam pelayanan menghadapai pandemi COVID-19, mereka mempunyai 

resiko terpaparnya virus corona yang memberikan dampak kesehatan fisik dan mental. 

7

C
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Ketika seorang tenaga kesehatan terpapar virus corona, maka tenaga Kesehatan tersebut 

harus melakukan isolasi mandiri atau dilakukan perawatan dirumah sakit dalam waktu 

yang cukup lama, yang mengakibatkan pengurangan jam kerja. Adanya pengurangan 

jam kerja bagi seorang tenaga kesehatan akan mengakibatkan pengurangan jam praktek 

yang akan berdampak pada kualitas pemberian layanan kesehatan.  

Hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan 

pemberian pelayanan di rumah sakit. Penurunan jumlah kunjungan pasien ini akan 

menyebabkan menurunnya pemasukan dari rumah sakit. Penurunan bisa terjadi pada 

pasien yang mendapatkan jaminan Kesehatan dari pihak ketiga ataupun pada pasien 

yang tidak menggunakan jaminan dari pihak ketiga. 

Hal-hal diatas merupakan masalah yang dihadapi sebagian rumah sakit di 

Indonesia saat ini, sesuai dengan teori perilaku yang berhubungan dengan 

perumahsakitan epsi seseorang untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku seseorang dengan teori Lawrence Green yang terdiri faktor predisposisi, faktor 

pemungkin, dan faktor penguat. 

Dalam Theory of Planned Behaviour (TPB) menjelaskan bahwa sikap terhadap 

perilaku, norma subyektif dan perumah sakit epsi pengendalian diri akan memunculkan 

sebuah niat untuk melakukan perilaku. Actual Behavioral Control (kontrol perilaku 

nyata) akan terjadi apabila seseorang ingin melakukan niat yang dimiliki.
6 

Maka teori 

ini secara mendasar merumuskan kombinasi antara sikap pribadi, norma yang dirasakan 

orang lain, dan motivasi untuk mematuhi segala prediktor perilaku. Teori ini didasarkan 

pada nilai harapan yang mendalilkan bahwa sikap ditimbulkan oleh keyakinan tentang 

perilaku yang dapat menyebabkan konsekuensi tertentu. Dalam konteks ini, sikap, 

keyakinan, perilaku dan konsekuensi logika-rasa terhadap bahaya COVID-19 perlu 

disinergikan berumah sakit ama antara pemerintah selaku komunikator dan masyarakat 

selaku komunikan.
  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Dalam menentukan siapa stakeholder yang akan dipilih perlu melalui langkah-

langkah dalam melakukan analisis stakeholder. 

1. Langkah I, identifikasilah stakeholder-stakeholder kunci antara lain :  

a. Siapa saja penerima manfaat yang potensial dari kegiatan ini 
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b. Siapa saja yang mungkin menerima dampak buruk dari kegiatan ini 

c. Apakah kelompok-kelompok yang rentan telah diidentifikasi 

d. Apakah kelompok-kelompok pendukung dan kelompok-kelompok lawan juga 

telah diidentifikasi.
 8
 

2. Langkah II, lakukan assessment terhadap kepentingan-kepentingan para stakeholder 

dan dampak-dampak potensial yang muncul dari kepentingan- kepentingan ini : 

a. Apa saja harapan  yang muncul dari para stakeholder terhadap program ini 

b. Keuntungan apa saja yang mungkin akan diperoleh para stakeholder 

c. Sumber daya-sumber daya apa saja yang bisa atau bahkan mungkin sangat ingin 

dimobilisasi oleh para stakeholder. 
8
 

3. Langkah III, lakukan assessment terhadap pengaruh dan kepentingan stakeholder 

ini: 

a. Untuk setiap kelompok stakeholder lakukan lakukan assessment terhadap: 

- Kekuasaan dan statusnya (politik, sosial, dan ekonomi) 

- Derajat/ level lembaga/ organisasinya 

- Penguasaan terhadap sumber-sumber daya yang strategis 

- Pengaruh-pengaruh informal 

- Relasi kekuasaan dengan stakeholder lainnya  

b. Ada dua hal penting yaitu stakeholder yang mempunyai pengaruh (influence) 

dan stakeholder sangat berkepentingan/ mempunyai arti penting (importance).
 8

 

4. Langkah IV, buatlah satu kerangka untuk menentukan strategi pelibatan 

stakeholder. Rencana pelibatan stakeholder ini didasarkan pada: 

a. Ketertarikan, pengaruh, dan kepentingan dari setiap kelompok stakeholder 

b. Upaya-upaya khusus yang diperlukan untuk melibatkan stakeholder-stakeholder 

yang penting/ yang berkepentingan namun tidak mempunyai pengaruh. 

c. Bentuk-bentuk partisipasi yang memadai pada keseluruhan siklus program/ 

proyek.
8
 

 

Pendekatan antara penerima layanan dan pemberi layanan menurut teori perilaku 

Lawrence Green mengenai kesehatan seseorang atau masyarakat dipengaruhi oleh dua 

faktor pokok yaitu: 

1. Faktor perilaku (behaviour causes) dipengaruhi oleh tiga faktor yakni: 
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a. Faktor Predisposisi (predisposing facto rumah sakit) yang terwujud dalam 

kepercayaan, keyakinan, nilai - nilai dan sebagainya.  

b. Faktor Pendukung (enabling factor rumah sakit) yang terwujud dalam 

lingkungan fisik, tersedianya atau tidak tersedianya fasilitas - fasilitas atau 

sarana dan prasarana di rumah sakit.  

c. Faktor Pendorong (reinforcing factor rumah sakit) yang terwujud dalam sikap 

dan perilaku petugas yang meruapakan kelompok referensi dari perilaku 

masyrakat. 

2.  Faktor diluar perilaku (non- behavior causes). 
8
 

Upaya pencegahan (preventif) yang dikemukakan oleh Leavel and Clark 

bertujuan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat. Dalam era pandemi ini, pengendalian wabah COVID-19 sangat 

diperlukan sehingga akan membantu pemberantasan wabah COVID-19. Lima 

upaya pencegahan Leavell dan Clark (5 levels of prevention) ini meliputi promosi 

kesehatan yang meliputi pendidikan kesehatan kepada masyarakat, pemberian 

makanan sehat bagi masyarakat juga perbaikan higiene dan sanitasi lingkungan. 

Dalam five level prevention ini yang menduduki tempat kedua adalah perlindungan 

khusus. Perlindungan khusus disini diberikan pada orang atau sekelompok orang 

yang berisiko, dalam hal ini bisa semua masyarakat, baik tenaga kesehatan maupun 

bukan tenaga kesehatan yang beresiko mengalami penularan dari virus Corona ini. 

Penurunan risiko dilakukan dengan melakukan isolasi mandiri bagi masyarakat 

yang terinfeksi, kemudian penggunaan alat pelindung diri bagi yang mempunyai 

risiko terkena paparan virus Corona. Five level of prevention yang ketiga adalah 

diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis dini dilakukan 

sebagai langkah pertama pada seseorang yang jatuh dan mencegah penyakitnya 

menjadi bertambah berat. Poin keempat adalah pembatasan kecacatan, sedangkan 

yang kelima adalah upaya rehabilitasi.
8
 

Secara internal, dalam proses pencegahan ini rumah sakit bertanggung-

jawab dalam pencegahan dan penanggulangan infeksi. Peningkatan peran yang 

lebih aktif dapat dilakukan oleh tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah 

sakit (PPIRS), dapat dimulai dengan menetapkan alur pasien yang aman dan efektif 

(yang mencakup skrining COVID-19, triase,dan rujukan tersasar) tetap penting dan 
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harus dilakukan di semua tingkat layanan hingga penggunaan APD yang sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan.
8 

Solusi yang harus diupayakan selain 

pencegahan terhadap penularan virus corona adalah mengupayakan adaptasi 

layanan rumah sakit yang merupakan adaptasi kebiasaan baru dari masyarakat. 

Adaptasi layanan rumah sakit bisa dilakukan dengan melakukan identifikasi 

layanan unggulan yang sangat diperlukan dalam masyarakat selama masa pandemi 

ini, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap layanan unggulan yang akan 

ditetapkan. Dalam hal ini layanan unggulan bisa berupa penambahan fasilitas 

layanan laboratorium seperti pemeriksaan screening COVID-19 yang saat ini 

sangat dibutuhkan masyarakat, lebih memaksimalkan lagi pelayanan medical check 

up maupun pelayanan apotek, juga memaksimalkan layanan telekonsultasi.
 

Solusi yang lain dilakukan dengan membuka jalur komunikasi dengan 

pihak ketiga. Dalam hal ini bisa berupaya memaksimalkan kerjasama dengan 

lembaga penjaminan kesehatan baik yang dimiliki pemerintah maupun pihak 

swasta. 

 

Tabel 53. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 Causes Solution Stakeholder 

1 - Masyarakat 

berpikir semua 

rumah sakit 

menangani pasien 

COVID-19 

- Takut tertular 

COVID-19 bila 

berobat ke rumah 

sakit 

- Masyarakat takut 

diagnosis positif 

COVID-19 

 

- Sosialisasi mengenai 

penularan COVID-19 

- Bentuk Tim  satgas 

rumah sakit  

- Memasang poster 

protokol  kesehatan 

- Mengedukasi pasien 

dengan baik agar pesan 

ke rumah sakit  

tersampaikan. 

- Implementasi protokol 

kesehatan di rumah sakit  

 

- Direktur rumah 

sakit  

- Direksi rumah 

sakit  

- Organisasi 

Profesi 

- Oraganisasi 

Kemasyarakatan 

- Media cetak dan 

Elektronik 

- Manajemen 

rumah sakit 
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- Tim PIE 

(Penyakit 

Infeksi 

Emergency) 

rumah sakit  

- PPI 

(Pencegahan 

Pengendalian 

Infeksi) rumah 

sakit  

2 - Alur Skrining 

pasien belum 

konsisten 

pelaksanaanya 

- Mutu dan kualitas 

layanan belum 

sesuai standar 

- Jarak antar rumah 

sakit non rujukan 

dekat 

- Sosialisasi lebih giat 

dengan iklan, poster dan 

media sosial 

- Penyampaian informasi 

melalui multimedia dan 

media sosial agar dapat 

terjangkau masyarakat 

luas tentang COVID-19 

- Pertegas penerapan 

regulasi pemerintah 

tentang Undang-Undang 

Informasi Transaksi 

Elektronik (UU ITE) 

- Pelatihan service 

excellent 

- Perbaikan tata kelola 

rumah sakit  

- Direksi rumah 

sakit  

- Manajemen 

rumah sakit 

- Humas 

- Komite Mutu 

 

3 - Dukungan 

stakeholder 

internal kurang 

- Belum 

optimalnya 

ketepatan jadwal 

- Dukungan spiritual, 

material dan moril 

- Mengadakan rapat dan 

penyesuaian jam kerja, 

beban kerja 

- Direksi rumah 

sakit  

- Humas rumah 

sakit  
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Kesimpulan  

Sejak ditemukan pada bulan Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi di 

Indonesia pada bulan Maret 2020, kasus infeksi COVID-19 terus mengalami 

peningkatan, tidak terkecuali pada tenaga kesehatan di rumah sakit. Kurangnya 

kesadaran akan kesehatan di era pandemi COVID-19 ini memberikan tantangan 

tersendiri dalam hal penyelamatan jiwa pasien namun tetap harus dapat mengendalikan 

transmisi penularan COVID-19. Tenaga kesehatan merupakan sumber daya terpenting 

dalam masa pandemi, sehingga melindungi tenaga kesehatan dari transmisi dan infeksi 

adalah fokus agar dunia dapat melawan COVID-19. 

Rumah sakit Sriwijaya Palembang mengalami penurunan jumlah kunjungan  

pada masa COVID-19, terutama pada bulan Juni sebanyak 1808 pasien. Faktor yang 

berpengaruh terhadap kunjungan pasien yaitu faktor  perilaku yang terdiri dari faktor 

predisposisi berupa kepercayaan, keyakinan serta nilai-nilai. Faktor pendukung seperti 

tersedia atau tidaknya fasilitas, faktor pendorong seperti sikap dan perilaku petugas dari 

perilaku masyakarat. Ada pula faktor diluar perilaku pasien itu sendiri. Untuk 

mengatasinya rumah sakit Sriwijaya melakukan sosialisasi mengenai COVID-19 

dengan lebih giat menggunakan iklan, poster dan media sosial, membentuk tim satuan 

tugas rumah sakit, memasang poster protokol kesehatan, mengedukasi pasien dengan 

baik agar pesan tersampaikan, serta implementasi protokol kesehatan di rumah sakit. 

Tidak lupa juga dilakukan perbaikan tata kelola rumah sakit dan memenuhi kebutuhan 

APD secara lengkap serta dengan melakukan penyesuaian jam kerja dan beban kerja. 

 

Rencana Tindak Lanjut  

Tindak lanjut berdasarkan pada pengendalian penularan COVID-19 di rumah 

sakit Sriwijaya Palembang yang dapat diwujudkan berupa: 

praktek dokter 

spesialis 

- Kurang sosialisasi 

bahwa rumah 

sakit non rujukan 

tidak merawat 

pasien COVID-19 

- Memenuhi kebutuhan 

APD lengkap 

- Memperbaiki tata kelola 

rumah sakit lebih baik 

lagi 

- Manajemen 

rumah sakit  

- Kepala Instalasi 

- Tim Dokter 

14

CV
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1. Mempersiapkan pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pandemi COVID-19 

agar masyarakat memahami pandemi ini untuk bisa mencegah penularannya, dengan 

berkoordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas ataupun kantor kelurahan/ 

kecamatan setempat. 

2. Melakukan identifikasi peluang layanan untuk pengembangan inovasi layanan 

unggulan di rumah sakit/ klinik yang sesuai dengan kondisi pandemi. 

3. Membangun kesan ‘Rumah Sakit Aman’ untuk menghilangkan stigma masyarakat 

yang takut untuk berkunjung ke rumah sakit, dengan memisahkan layanan pasien  

infeksi dan pasien non infeksi, menghindari penumpukan pasien di satu waktu dan 

satu tempat. 

4. Melakukan evaluasi dalam rencana mobilisasi karyawan yang bertugas di bagian 

yang kurang efektif ke bagian layanan unggulan baru yang akan dikembangkan. 

5. Menambah kerjasama dengan provider penjaminan biaya kesehatan. 

6. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau sekolah dalam pengembangan 

imunisasi pada anak. 

 

Diharapkan dengan proses pengendalian penularan COVID secara ketat di 

rumah sakit Sriwijaya Palembang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap safety rumah sakit. Kesungguhan dan kerjasama yang baik antara pemilik dan 

pengelola rumah sakit untuk terus mewujudkan layanan yang aman juga sangat 

diperlukan untuk membantu mewujudkan hal tersebut. Pendekatan kesehatan 

masyarakat secara luas yang mengimplementasikan kolaborasi model “pentahelix” 

dengan keikutsertaan pemerintah, komunitas masyarakat, akademisi, dunia swasta, dan 

media diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk tetap 

memanfaatkan layanan rumah sakit non rujukan COVID-19 karena pelayanan esensial 

sejatinya tetap merupakan masalah utama yang akan terus menerus dihadapi oleh 

masyarakat.  
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ANALISIS HUBUNGAN PENURUNAN KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP 

TERHADAP CASH FLOW RUMAH SAKIT YOSHUA LUBUK PAKAM 

DI MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Nico Aurelius Tarigan 

 

Latar Belakang 

Rumah sakit (RS) sebuah tempat, tetapi juga sebuah fasilitas, sebuah institusi, 

sebuah organisasi.
1,2 

Ada semacam atmosfer khusus bila kita bicara tentang rumah sakit. 

Untuk mengatur rumah sakit dengan baik maka seseorang harus dapat 

mendefinisikannya dengan tepat pula. Definisi yang paling klasik hanya menyatakan 

bahwa rumah sakit adalah institusi (atau fasilitas) yang menyediakan pelayanan pasien 

rawat inap.
2 

Ditambah dengan beberapa penjelasan lain, American Hospital Association 

ditahun 1978 menyatakan bahwa rumah sakit adalah suatu institusi yang fungsi 

utamanya adalah memberikan pelayanan kepada pasien diagnostik dan terapeutik untuk 

berbagai penyakit dan masalah kesehatan batin yang bersifat bedah maupun non bedah.
3
  

Di sisi lain rumah sakit perlu melakukan suatu upaya untuk tetap bertahan dan 

berkembang mengingat besarnya biaya operasional rumah sakit yang sangat tinggi 

disertai meningkatkan kompetisi kualitas pelayanan jasa rumah sakit. Adapun upaya 

yang harus dilakukan rumah sakit adalah dengan meningkatkan pendapatan dari pasien, 

karena pasien merupakan sumber pendapatan dari rumah sakit baik secara langsung (out 

of pocket) maupun secara tidak langsung melalui asuransi kesehatan. Oleh sebab itu 

rumah sakit perlu untuk mempertahankan dan meningkatkan kunjungan pasien dengan 

menampilkan dan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

Di masa pandemi COVID-19 melanda dunia, khususnya di Indonesia dalam 

sembilan bulan ini, data terakhir 6 desember 2020, sudah menembus angka kasus 

terkonfirmasi sebanyak 575.796 orang
4
, dengan angka kasus positif yang masih 

fluktuatif diatas 4000 kasus/ harinya, tentu saja menyebabkan dampak bagi seluruh 

sektor/ bidang hampir seluruh industri terkena dampaknya. Tak terkecuali industri 

kesehatan, khususnya rumah sakit. Hingga saat ini pun, data kasus tenaga kesehatan 

yang terpapar COVID-19 maupun yang meninggal masih terus bertambah. Berdasarkan 

data PB IDI per- 20 November 2020, mencatat jumlah dokter yang meninggal akibat 

CHAPTER 6 
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COVID-19 sebanyak 168 orang.
5 

Berdasarkan data BPPSDMK per- 11 September 

2020, terdapat 105 tenaga kesehatan meninggal dalam penanganan COVID-19.
6
 Lalu, 

berdasarkan data Dinkes Sumatera Utara per- 24 November 2020 terdapat 16.341 

kasus.
5 

Di sisi lain, industri rumah sakit pun harus menghadapi berbagai tantangan 

untuk tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan, baik pada penderita COVID-19 

maupun pasien umum. Data diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus COVID-19 setiap 

harinya terus meningkat. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran masyarakat 

mengenai masalah kesehatan yang akan timbul. Coronavirus dapat menginfeksi semua 

orang disegala usia dengan gejala dan progresivitas penyakit yang berbeda-beda. 

Berdasarakan survei epidemiologi sebanyaak 1,93% yang mengalami gejala pneumonia, 

11,4% menunjukkan gejala ringan, dan 86% tidak menunjukkan gejala namun menular. 

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan dan pengendalian 

COVID-19. Pemerintah Indonesia telah membetuk tim satuan tugas pencegahan dan 

pengendalian COVID-19.
7
 Ketua Satgas COVID-19 menyampaikan trias epidemiologi

8
 

yang dapat digunakan untuk menganalisis terjadinya suatu penyakit infeksi yaitu host, 

environment, dan virulensi patogen. Diharapkan dengan terjadinya pengendalian 

terhadap faktor epidemiologi ini dapat mencegah terjadinya penularan infeksi COVID-

19. 

Faktor host dapat dikontrol dengan cara membedakan apakah individu termasuk 

dalam golongan dengan atau tanpa risiko. Golongan dengan risiko adalah individu yang 

memiliki komorbid, sehingga harus dilakukan kontrol terhadap penyakit. Sedangkan 

pada invidu tanpa risiko akan lebih fokus untuk menjaga sistem imunitas dan gaya 

hidup sehat. Agen dapat dikontrol dengan mengenali karakteristiknya, sehingga dapat 

diketahui hal-hal apa saja yang harus dicegah agar virus tidak bisa bertransmisi. Faktor 

yang ketiga adalah faktor lingkungan. 

Dengan mengendalikan lingkungan dan menciptakan lingkungan yang tidak 

mendukung virus tersebut, maka kejadian penyakit  sulit terjadi. Upaya untuk 

mengontrol lingkungan supaya infeksi virus COVID-19 tidak terjadi yaitu dengan cara 

melakukan protokol kesehatan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, 

dan Menjaga jarak). 

Dalam sebuah survei yang dilakukan MarkPlus pada 110 responden 

mengungkapkan adanya perubahan perilaku konsumen dalam mendapatkan pelayanan 
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kesehatan dengan fasiltas atau institusi kesehatan selama pandemi terjadi. Jika sebelum 

pandemi, setidaknya mengunjungi institusi kesehatan setidaknya satu kali dalam satu 

tahun sebanyak 31,8 persen. Namun, pada masa pandemi, kunjungan ke institusi 

kesehatan, seperti klinik dan rumah sakit turun drastis.
9
 

Bahkan, dalam survei terungkap bahwa sebanyak 71,8 persen memilih untuk 

tidak mengunjungi fasiltas kesehatan. Bahkan, selama pandemi responden pun memilih 

untuk menggunakan pelayanan kesehatan digital untuk melakukan konsultasi mereka. 

Ditambah lagi dengan himbauan daripada pemerintah untuk tidak datang ke rumah sakit 

apabila tidak menghadapi penyakit yang berat.
9
 

Rumah Sakit Yoshua adalah rumah sakit swasta tipe C
10

. RS Yoshua pada saat 

ini bukan merupakan RS rujukan pasien COVID-19.  Namun, Rumah sakit Yoshua 

Lubuk Pakam tidak luput menghadapi masalah ini. Dari data kunjungan pasien rawat 

inap mulai januari sampai dengan bulan oktober terdapat penurunan kunjungan pasien 

rawat inap. Jumlah kunjungan pasien rawat inap hanya mencapai kisaran 189 pasien 

(Mei 2020) hingga 294 pasien (Februari 2020). Dengan jumlah kunjungan pasien 

seperti ini, mengakibatkan berkurangnya pemasukan rumah sakit. Hal ini diperparah 

dengan semakin bertambahnya beban rumah sakit dalam masa pandemi sehingga 

mengakibatkan cash flow rumah sakit pun terganggu.
17

 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis hubungan 

penurunan kunjungan pasien rawat inap terhadap cash flow di Rumah Sakit Yoshua 

Lubuk Pakam di Masa Pandemi COVID-19. 

 

Rumusan Masalah 

Rumah sakit merupakan suatu industri jasa yang padat karya, modal dan 

teknologi yang memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien sesuai dengan 

standar yang ada, sehingga setiap rumah sakit perlu berusaha menjaga serta 

meningkatkan mutu pelayanannya.
1
 Mutu pelayanan rumah sakit merupakan hal yang 

sangat penting. Upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan, dapat menggunakan 

konsep service quality. Inti dari service quality yaitu memberikan kepuasan kepada 

customer, baik itu kualitas pelayanan maupun kualitas produk.  Dalam menjaga hal ini, 

diperlukan manajemen yang baik dalam pengendalian cash flow rumah sakit. Namun 

sejak dimulainya pandemi COVID-19, Rumah Sakit Yoshua mengalami penurunan 
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jumlah kunjungan pasien rawat inap. Hal ini mengakibatkan penurunan daripada income 

rumah sakit. Dan beban rumah sakit juga bertambah walaupun bukan RS rujukan 

COVID-19 dimana rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagian dari sistem 

kesehatan yang bertanggung-jawab sebagai garda terdepan dalam pengendalian virus 

COVID-19 terdapat kebutuhan tambahan pengeluaran rumah sakit yang meningkat 

seperti penyediaan APD di semua level pelayanan, tata kelola organisasi, tata kelola 

klinis, pembiayaan, risiko tertular dan menularkan yang bisa terjadi di lingkungan 

rumah sakit.
11

  

Pandemi COVID-19 juga memaksa rumah sakit untuk dapat beradaptasi secara 

tanggap namun tetap memberikan pelayanan yang optimal. Tuntutan tersebut membuat 

rumah sakit harus mengimplementasikan beberapa area perubahan demi menyesuaikan 

dengan situasi yang terjadi saat ini, beberapa diantaranya adalah area pelayanan, 

rujukan, infrastruktur, teknologi, pemasaran, dan pembiayaan. 

Berdasarkan uraian dan data diatas, maka penulis ingin mengetahui bagaimana 

hubungan penurunan kunjungan pasien terhadap cash flow di Instalasi Rawat Inap RS 

Yoshua Lubuk Pakam di masa pandemi COVID-19? 
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Problem Tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjabaran Problem Tree 

Problem tree digunakan untuk mengetahui akar permasalahan (sebab atau 

causes), pokok permasalahan (main problem atau issue) dan dampak atau akibatnya 

(impact), berdasarkan teori-teori yang ada misalnya health belief model, teori 

Donabedian, dan teori Malcolm Baldrige. Melalui pemakaian problem tree ini, kita 

dapat menguraikan masalah secara holistik atau menyeluruh, yakni dengan melihat 

suatu masalah secara sistem yang saling berkaitan, dengan mencari akar permasalahan 

secara detil, manakah penyebab yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan 

maupun dengan akibat. Sehingga adanya gambaran hubungan sebab-akibat yang jelas 

dalam problem tree ini, dapat menunjukkan kepada kita bagaimana caranya dan 

bagaimana seharusnya menyelesaikan suatu masalah, sehingga diharapkan kita mampu 

menyusun solusi terbaiknya. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 dampak yang 

dirasakan terutama oleh rumah sakit Yoshua sebagai fasilitas kesehatan yaitu penurunan 

kunjungan pasien rawat inap rumah sakit yang berdampak pada cashflow rumah sakit. 

Gambar 55. Problem tree 
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Penulis mengambil permasalahan utama adalah angka kunjungan pasien rawat inap 

yang menurun yang memberikan dampak cashflow rumah sakit terganggu. 

Telah disinggung selama masa pandemi COVID-19, jumlah kunjungan pasien 

rawat inap menurun drastis. Pada problem tree terlihat bahwa penurunan angka 

kunjungan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor: 

1. Himbauan dari pemerintah untuk dirumah saja dan makin dikuatkan dengan PSBB 

yang diberlakukan pada masa awal pandemi. Hal ini mengakibatkan program 

marketing tidak berjalan. 

2. Ketidaksiapan RS dalam menghadapi pandemi 

Ketidaktersediaan Alat Pelindung Diri (APD) membuat para nakes enggan untuk 

berpraktek dan melakukan visitasi ke pasien ranap. Ditambah pembatasan jumlah 

pasien dan jam praktek, sehingga pasien banyak yang beralih ke RS lain. 

3. Pasien takut ke rumah sakit 

Pasien menganggap rumah sakit adalah wilayah yang tidak aman, dengan begitu 

banyaknya kasus kematian daripada nakes. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi 

diri mereka. Proses edukasi melalui program marketing pun jadi terhambat akibat 

pemberlakuan PSBB. Pasien lebih memilih telekonsultasi dan self healing di rumah. 

 

Dampak yang muncul akibat dari penurunan jumlah kunjungan pasien ranap 

adalah income yang turun, dari data yang terverifikasi pada bulan Oktober terdapat 

penurunan kunjungan pasien ranap lebih kurang 40% bila dibandingkan pada bulan 

Januari 2020.
20

 Kekhawatiran pasien untuk ke rumah sakit menyebabkan pasien-pasien 

yang memiliki penyakit kronik tidak melakukan kontrol rutin, sehingga paien-pasien 

akan melakukan kunjungan apabila dirasa sudah gawat. Hal ini menyebabkan kasus 

pasien menjadi semakin sulit. Kasus-kasus sulit ini membutuhkan perawatan dan 

pengobatan yang lebih banyak serta penambahan Length of Stay (LOS) yang tinggi.  

Adanya tuntutan perubahan-perubahan yang dilakukan membuat rumah sakit 

juga harus mengeluarkan biaya lagi seperti merenovasi ruang isolasi yang akan 

digunakan untuk pasien suspect COVID-19, membeli perlengkapan APD untuk tenaga 

medis, desinfektasi ruangan berkala, belum lagi dengan pemeriksaan rapid test secara 

berkala terhadap nakes dan staf RS dan juga pemeriksaan tambahan rapid test terhadap 

pasien rawat inap yang belum dapat terklaim. 
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Apabila RS Yoshua memiliki kesiapan anggaran dalam menghadapi situasi tentu 

hal ini tidak menjadi lebih berat, tetapi apabila hal ini tidak terselesaikan maka akan 

menganggu cash flow daripada rumah sakit, dan bila terus berlanjut, RS akan 

mengalami defisit keuangan yang mengakibatkan efisiensi operasional RS dengan 

melakukan pemotongan gaji karyawan, pemberhentian kerja karyawan, yang akan 

menimbulkan dampak menurunnya kualitas pelayanan di RS. Hal ini menyebabkan 

masyarakat semakin enggan ke RS hingga mengakibatkan gangguan dalam cashflow RS 

yang lebih dalam dan dapat menimbulkan collaps-nya RS tersebut. Dampak ini akan 

menjadi lebih besar apabila rumah sakit tidak segera menanggulangi dengan melakukan 

inovasi dan solusi yang baik. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Rumah sakit mempunyai beberapa sumber pendapatan. Dan pendapatan terbesar 

rumah sakit berasal dari pelayanan rawat inapnya. Hingga saat ini masa pandemi 

COVID-19 masih terus berlangsung Hal ini mengakibatkan rumah sakit mengalami 

gangguan arus kas bahkan cash flow rumah sakit juga terganggu karena ditambah beban 

operasional baru dalam masa pandemi COVID-19. 

Pandemi COVID-19 merupakan sebuah disrupsi yang harus dihadapi oleh 

rumah sakit. Rumah sakit harus agile dalam membuat solusi, sehingga permasalahan 

dapat terselesaikan dengan baik. Teori disrupsi banyak dipergunakan untuk menjelaskan 

sebuah perubahan, tidak hanya sekedar perubahan, tetapi perubahan besar yang 

mengubah tatanan.  

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan pasien rawat 

inap merupakan isu yang harus segera diselesaikan dan juga RS harus mempunyai 

inovasi dalam mengontrol cashflow rumah sakit yang terganggu akibat situasi ini. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pendekatan pentahelix dengan merangkul sejumlah 

stakeholder, yaitu pemerintah, pihak RS, dan juga masyarakat, agar sebab masalah 

dapat diselesaikan. Rumusan masalah, potensi solusi, dan stakeholder yang berperan 

dalam solusi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

 



 

928 

 

 

Tabel 54. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Masalah Solusi Stakeholder 

- Masyarakat takut 

tertular COVID-19 

- Masyarakat takut ke 

RS karena banyak 

nakes tertular 

COVID-19 

- Biaya Rawat Inap 

menjadi lebih mahal 

untuk pasien umum 

- Prosedur untuk 

pasien rawat inap 

menjadi lebih lama 

dan panjang 

- Sosialisasi mengenai penularan 

COVID-19 

- Bentuk TIM satgas RS 

- Memasang poster protokol 

kesehatan 

- Mengedukasi pasien dengan 

baik agar pesan tersampaikan 

- Penyesuaian biaya 

pelayanan dan fasilitas 

- Implementasi protokol 

kesehatan di RS, 

- Menetapkan Protap Screening 

menjadi lebih efisien  

- Dirut RS 

- Direksi RS 

- Tim Humas RS 

- Organisasi Profesi 

- Organisasi 

Kemasyarakatan 

- Media cetak dan 

elektronik 

- Dinas Kominfo 

- Manajemen RS 

- Tim PIE RS 

- PPI RS 

- Ketidaksiapan RS 

dalam 

memperlengkapi 

fasilitas 

penanganan 

COVID-19 

- RS Yoshua bukan 

RS rujukan pasien 

COVID-19 

- Dokter takut visit 

pasien rawat inap 

- Pengurangan jam 

praktik 

- Mempersiapkan APD dalam 

pencegahan COVID-19 

- Pelatihan service excellent 

- Perbaikan tata kelola rumah 

sakit 

- Meningkat kepatuhan 

penggunaan ICP 

 

- Owner 

- Dirut RS 

- Manajemen RS 

- Pelaksanaan 

PSBB 

- Imbauan 

#dirumahaja 

- Pelaksanaan 

marketing tidak 

berjalan 

- Sikap tegas dalam penerapan 

protokol kesehatan dapat 

dijalankan 

- Pertegas regulasi himbauan 

yang benar 

- Program Marketing sesuai 

protokol kesehatan 

- Pemerintah Daerah 

- Dinkes 

- Humas/ Marketing RS 
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Masalah Solusi Stakeholder 

Cashflow RS 

terganggu 

- Efisiensi operasional, seperti 

listrik, air 

- Mempriotaskan masalah utama 

untuk diselesaikan 

- strategi branding mulai dari 

identifikasi layanan-layanan 

yang menguntungkan di rumah 

sakit, layanan apotik 

- mendorong sarana promosi 

kreatif dengan medsos, serta 

menghubungi/ mengedukasi 

pasien yang loyal dan sering 

berkunjung ke rumah sakit. 

- menjadwal ulang pembayaran 

pihak ketiga, 

- menghitung ulang unit 

pembiayaan rumah sakit yang 

menyebabkan peningkatan 

beban operasional dimasukkan 

ke dalam klaim pasien  

- Perubahan RKA yang sesuai 

dengan kondisi situasi 

- Owner 

- Direksi RS 

- Manajemen RS 

- Humas RS 

- Dokter RS 

- Tim Anggaran RS 

- Faskes/pasien 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 sejak terjadi sudah menyebabkan dampak yang luar biasa. 

Rumah sakit Yoshua walau bukan sebagai RS rujukan COVID-19 juga mendapatkan 

dampaknya. Dengan penurunan kunjungan pasien rawat inap ke RS akan berujung 

terhadap cashflow yang terganggu karena timbulnya beban operasional yang baru di 

masa pandemi. Rumah sakit harus memiliki langkah strategis yang baru, sehingga dapat 

menopang kelangsungan pelayanan. Langkah-langkah strategis ini selain melibatkan 

rumah sakit itu sendiri juga melibatkan pasien dan pemerintah. Kebijakan mengenai 

penanganan COVID-19, dan langkah strategis rumah sakit dalam usaha peningkatan 

kunjungan pasien rawat inap dan efisiensi dana operasional rumah sakit, membutuhkan 

waktu yang segera, agar cash flow rumah sakit dapat terjaga dan tidak menimbulkan 

dampak yang lebih besar. 
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Rencana Tindak Lanjut 

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan, antara lain: 

1. Langkah inovatif oleh bagian kehumasan rumah sakit dengan perannya sebagai 

media promotif rumah sakit. 

2. Strategi branding layanan unggulan RS Yoshua. 

3. Edukasi terhadap masyarakat terutama pasien loyal, bahwa RS Yoshua menegakkan 

protokol kesehatan. 

4. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). 

5. Menjadwal ulang pembayaran pihak ketiga, menghitung ulang unit pembiayaan 

rumah sakit yang menyebabkan peningkatan beban operasional.   

6. Efisiensi dana operasional dengan penghematan listrik, air dan bagian yang 

menyangkut operasional RS. 

7. Advokasi kepada Dinkes setempat, pemerintah daerah terhadap kebijakan pusat. 

8. Mendukung Pendekatan Pentahelix dalam Menegakkan Protokol Kesehatan 

COVID-19. 
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ANALISIS PENURUNAN JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN  

DI KLINIK UTAMA RAWAT INAP PADA ERA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Rita Kumalasari, Sp.KFR 

 

Latar Belakang 

WHO (World Health Organization) sebagai organisasi kesehatan dunia telah 

menetapkan infeksi virus corona sebagai pandemi global yang saat ini melanda hampir 

di seluruh negara, dan menjangkiti lebih dari 61.980.680 orang dengan angka kematian 

yang mencapai 1.448.307 orang pada 27 November 2020.
1 

Sedangkan dari data satuan tugas penanganan COVID-19 jumlah penderita di 

Indonesia pada tanggal 10 November 2020 mencapai 444.348 kasus terkonfirmasi 

positif, dengan jumlah kasus meninggal 14.761 orang, dan jumlah kesembuhan sebesar 

375.741 orang.
  

Hampir seluruh wilayah di Indonesia terdampak akibat meluasnya 

pandemi ini dengan jumlah penderita yang terus meningkat di setiap harinya. dan 

jumlah kematian pun juga terus bertambah, dengan angka kematian sebesar 3,6 persen.
2 

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, sudah menjadi permasalahan yang 

serius di hampir semua negara di seluruh dunia. Dampaknya yang dahsyat memberikan 

efek ke seluruh bidang kehidupan. Dampak yang berat dapat dirasakan di bidang sosial 

ekonomi, begitu juga dampak di bidang kesehatan.
 
Tak terkecuali rumah sakit yang 

merupakan institusi yang padat karya, modal dan tehnologi sebagai salah satu penyedia 

layanan kesehatan untuk masyarakat juga mengalami dampak akibat wabah ini. 

Masyarakat sangat ketakutan terhadap penularan virus corona, sehingga mengakibatkan 

kekhawatiran dari masyarakat untuk mendatangi fasilitas kesehatan.
3
 

Sistem kesehatan hampir di semua negara di seluruh dunia menghadapi 

permasalahan akibat terjadinya COVID-19.  Begitupun di Indonesia, jumlah penderita 

COVID-19  terus meningkat, namun hal ini berbanding terbalik dengan jumlah 

kunjungan pasien di rumah sakit yang menurun, baik kunjungan dalam fasilitas layanan 

rawat jalan, rawat inap maupun layanan tindakan dan pembedahan. 
 

Dari jurnal dalam satu penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat  

menyebutkan bahwa penerimaan rumah sakit di Amerika Serikat mengalami penurunan 

yang drastis akibat terjadinya pandemi COVID-19. Penelitian tersebut dilakukan pada 

CHAPTER 6 



 

934 

 

 

sekitar satu juta penerimaan medis dari kelompok besar rumah sakit yang mewakili 

secara nasional, ditemukan bahwa terjadi penurunan penerimaan non COVID-19 dari 

bulan Februari hingga April 2020. Penerimaan rumah sakit dari non COVID-19 secara 

substansial terjadi penurunan sekitar 32 persen. Pada tahun 2020, terdapat penurunan 

tajam dibandingkan sebelumnya dalam total penerimaan medis dan non COVID-19 di 

rumah sakit dan mencapai titik terendah pada bulan April, dengan kemudian terjadi 

kenaikan kembali pada bulan Juni/Juli namun masih terjadi penurunan hingga 16 

persen.
4 

Dari data penerimaan rumah sakit yang diambil, mewakili 1.056.951 penerimaan 

dari 201 rumah sakit di 36 negara bagian di Amerika Serikat. Total penerimaan non 

COVID-19 mengalami penurunan mulai dari awal minggu pertama pada bulan Maret 

2020, yang terus menurun hingga terjadi penurunan paling besar pada bulan April 

minggu ke-1 dan ke-2, kemudian mulai terjadi peningkatan jumlah pasien kembali pada 

Mei 2020. Namun jika dibandingkan pada bulan Mei tahun 2019, masih terjadi 

penurunan sebesar 30 persen. Penurunan penerimaan rumah sakit jika berdasarkan 

diagnosis, terjadi penurunan paling besar pada penyakit paru obstruktif kronik/ asma 

(68,6 persen), penyakit pneumoni non COVID-19 (53,6 persen) dan serangan iskemik 

(50,9 persen). Sedangkan penurunan paling rendah pada Pankreatitis (23,7 persen), 

stroke (24,7 persen) dan gangguan status mental (27,1 persen)
4 

Pandemi COVID-19 berimbas pada rumah sakit non rujukan COVID-19, yang 

menyebabkan penurunan kunjungan pasien sehingga mengakibatkan penurunan tingkat 

okupansi. Menurunnya penerimaan rumah sakit yang terjadi akan menyebabkan 

menurunnya arus kas (cash flow) rumah sakit. Terganggunya arus kas menjadikan 

beban operasional rumah sakit meningkat, yang jika terus berlanjut akan mengganggu 

keberlangsungan  rumah sakit.
4 

Di Indonesia, fasilitas kesehatan primer berperan penting dalam pengendalian 

dan pencegahan penyakit. Perubahan dalam perilaku pencarian layanan kesehatan 

selama pandemi COVID-19, terutama layanan primer, dapat berdampak pada status 

kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Pada suatu studi epidemiologi komparatif 

yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan perilaku dalam pencarian 

perawatan kesehatan pada fasilitas kesehatan primer pada rangkaian perawatan 

pelayanan primer selama periode awal pandemi.
5 
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Penelitian ini membandingkan jumlah kunjungan mingguan ke fasilitas 

kesehatan primer di Klaten, dari minggu pertama tahun 2018 - sampai minggu ke 25 

tahun 2020. Didapatkan hasil periode terendah adalah dari minggu ke 14 - 21, 2020, 

yang diidentifikasi sebagai periode awal pandemi. Pada perbandingan periode awal 

pandemi dengan periode perbandingan pada masa yang sama pada tahun sebelumnya, 

didapatkan hasil bahwa ada penurunan 46,3% dari total jumlah kunjungan. 
5 

Penurunan jumlah kunjungan pasien terutama terlihat pada pasien anak usia 0-9 

(71%), perempuan (46%), dan pasien rawat jalan (48%). Hampir semua kategori 

diagnosis mengalami penurunan, namun pasien dengan hipertensi terjadi penurunan 

yang lebih mencolok. Kondisi penurunan jumlah kunjungan pasien pada fasilitas 

Kesehatan primer dapat berdampak negatif pada status kesehatan masyarakat, karena 

fasilitas Kesehatan primer berperan penting dalam pengendalian dan pencegahan 

penyakit. Penanggulangan yang tepat diperlukan untuk mengontrol kondisi pandemi 

yang sedang berlangsung.
5 

Pandemi COVID -19 ini juga memberikan dampak yang signifikan pada sistem 

perawatan. Termasuk dalam praktek penanganan nyeri. Pasien-pasien dengan nyeri 

kronis mengalami permasalahan dalam penanganan nyerinya saat era pandemi ini. 

Sekitar 40 persen orang dewasa di Amerika Serikat mengalami nyeri kronis, dengan 

membutuhkan biaya 635 miliar dolar Amerika Serikat, dan membutuhkan perawatan 

yang komplek. Adanya keterbatasan dalam mendapatkan akses dokter spesialis dan 

keterbatasan jarak mempersulit kemampuan pasien untuk menerima perawatan nyeri 

berkualitas tinggi. Telemedicine adalah inovasi terapi digital yang diharapkan dapat 

membantu mengatasi hambatan ini, dan merupakan metode yang tepat dilakukan dalam 

masa pandemi ini.  Penanganan nyeri pada pasien rawat jalan dilakukan perubahan jalur 

perawatan, dengan penggunaan telemedicine.
6 

 Selain itu juga dilakukan penundaan pada intervensi elektif, bahkan pusat bedah 

rawat jalan harus menghentikan operasi. Hingga menyebabkan volume pasien yang 

menurun dan menyebabkan indikator keuangan rumah sakit yang memburuk. Layanan 

tindakan dan pembedahan banyak mengalami penundaan. Pemberhentian semua 

layanan kesehatan akan mengakibatkan penumpukan kebutuhan layanan kesehatan yang 

tidak dapat terpenuhi pada saat itu. Tindakan seperti pemeriksaan medical check-up 
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(MCU), imunisasi dan layanan kesehatan yang tidak dalam kondisi darurat banyak 

mengalami penundaan.
6
  

Sebelum pandemi, rumah sakit-rumah sakit di negara bagian di AS, rata-rata 

kunjungan pasien rawat inap  sebesar 257.000 pasien dan kunjungan pasien rawat inap  

empat juta kunjungan dalam setiap bulan. Layanan rawat jalan  yang merupakan sekitar 

40% dari total volume pasien rumah sakit di California, mengalami penurunan lebih 

dari 50% dalam periode 60 hari di era pandemi. Pada awal pandemi hal ini 

mengakibatkan terganggunya finansial rumah sakit. Penurunan secara langsung terjadi 

akibat menurunnya jumlah kunjungan rumah sakit, penurunan secara tidak langsung 

terjadi akibat meningkatnya biaya tidak terduga, biaya operasional rumah sakit yang 

meningkat dalam mempersiapkan pandemi ini.
7 

Efek pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk tetap tinggal di 

rumah dan menjaga jarak, juga kekhawatiran COVID-19 telah menyebabkan gangguan 

signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu efek penting adalah perubahan 

jumlah kunjungan di unit gawat darurat (UGD). Dalam satu studi yang bertujuan untuk 

menyelidiki efek COVID-19 pada kunjungan UGD, didapatkan jumlah rata-rata 

kunjungan per minggu selama empat minggu terakhir dari data yang tersedia selama 

pandemi mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan empat minggu sebelum 

pandemi COVID-19. Penurunan kunjungan UGD per minggu bervariasi menurut 

wilayah, terjadi penurunan 45 persen hingga 66 persen di semua wilayah di New York 

dan Baton Rouge.
8  

 

Rumusan Masalah   

Begitu banyaknya dampak akibat pandemi COVID-19 ini, salah satunya adalah 

terjadinya penurunan jumlah kunjungan pasien di fasilitas kesehatan baik itu rumah 

sakit sebagai fasilitas kesehatan yang besar, maupun di fasilitas kesehatan yang lebih 

kecil seperti klinik maupun puskesmas yang merupakan fasilitas kesehatan primer. 

Penurunan pada penerimaan baik di RS maupun di klinik ini  akan mengakibatkan 

perubahan pada cash flow.  

Penurunan cash flow pada klinik  akan memberikan dampak yang besar pada 

operasional klinik tersebut. Pada saat pandemi ini biaya operasional juga sangat 

meningkat akibat adanya kebutuhan yang sangat besar dalam menghadapi pandemi ini. 
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Apabila hal ini terjadi dengan ditambah adanya penurunan penerimaan pada klinik 

akibat menurunnya jumlah kunjungan pasien, hal ini akan membahayakan 

keberlangsungan suatu klinik.  

Sebelum pandemi COVID-19 pelayanan kesehatan di klinik utama rawat inap 

dilakukan pada pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, dan pelayanan persalinan. 

Pelayanan rawat jalan meliputi pelayanan poliklinik umum, pelayanan spesialis, 

pemeriksaan penunjang dan apotek. Pelayanan rawat inap meliputi pelayanan rawat 

inap penyakit maupun pelayanan persalinan . Dari data jumlah kunjungan total pasien di 

Klinik Utama Rawat Inap  di Jakarta Timur. Dari data Januari hingga Maret tahun 2020 

belum didapatkan penurunan jumlah total kunjungan pasien dibandingkan pada Januari 

hingga Maret tahun 2019.  

Penurunan kunjungan pasien mulai terjadi pada April  2020, yaitu menjadi 994 

pasien, sedangkan pada Maret 2020 masih berjumlah 2.395 pasien. Terjadi penurunan 

58,4% dibandingkan pada Maret 2020. Kemudian mulai terjadi kenaikan jumlah 

kunjungan pasien lagi mulai Mei 2020 menjadi 1.103 pasien, pada Juni 2020 menjadi 

1.025 pasien, kemudian mulai terjadi lagi penurunan jumlah total kunjungan pasien 

pada Juli 2020 menjadi 972 pasien dan pada Agustus 2020 sebesar 969 pasien. 

Kunjungan pasien mencapai titik terendah pada Oktober 2020, yaitu 881 pasien 

(penurunan 63,2%).  

Dari data rekam medis Klinik Utama Rawat Inap di Jakarta Timur, penurunan 

paling banyak terjadi pada pasien umum, yaitu pasien dengan pembiayaan pribadi. 

Untuk pasien dengan pembiayaan jaminan kesehatan terjadi penurunan jumlah 

kunjungan pasien sebesar 33%. 

Pada masa pandemi ini juga terjadi penurunan kunjungan pasien di 

laboratorium. Pada Maret 2020 jumlah kunjungan pasien laboratorium sebesar 1102 

pasien, pada April 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi 487 pasien. 

Kemudian pada Mei 2020 sebanyak 585 pasien dan pada Juni 2020 sebanyak 862 

pasien. Kunjungan pasien laboratorium mulai turun pada bulan April hingga Juni 2020. 

Namun pada Juli 2020, jumlah kunjungan laboratorium meningkat kembali dengan 

jumlah 1034 pasien, yang hampir mendekati jumlah kunjungan pasien sebelum 

pandemi. Mulai Agustus 2020 terjadi peningkatan jumlah kunjungan pasien 

laboratorium sebesar 1487 pasien, kemudian pada September 2020 sebesar 1574 pasien, 



 

938 

 

 

pada Oktober 2020 sejumlah 1211 pasien dan pada November 2020 sejumlah 1322 

pasien.  

Adanya penurunan jumlah kunjungan pasien akan mengakibatkan 

permasalahan dalam penerimaan pemasukan klinik, selain juga permasalahan pada 

peningkatan biaya-biaya operasional klinik. Penurunan penerimaan klinik yang terus 

terjadi pada hampir semua layanan kesehatan disertai dengan peningkatan biaya-biaya 

operasional akan menimbulkan permasalahan pada klinik, sehingga diperlukan studi 

lebih lanjut mengenai dampak COVID-19 pada penurunan jumlah kunjungan pasien.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang terkait penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang 

mempengaruhi penurunan jumlah kunjungan pasien dalam pelayanan kesehatan di 

Klinik Utama Rawat Inap pada era pandemi COVID- 19?  

 

Problem Tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 56. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Adanya jumlah kasus penderita COVID-19 yang terus meningkat ditambah 

dengan jumlah kematian yang cukup tinggi menyebabkan timbulnya kegelisahan dan 

ketakutan dalam masyarakat. Perubahan pelayanan kesehatan akibat adanya rasa takut, 

stigma, misinformasi, dan pembatasan pergerakan akan mengganggu pemberian 

pelayanan kesehatan untuk semua penyakit.
9
 

Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan di seluruh tatanan 

masyarakat. Pemerintah menetapakan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) yang merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam usaha 

mengurangi batasan aktivitas sosial dan mengurangi segala bentuk interaksi yang ada 

dalam masyarakat. Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah merespon terjadinya 

peningkatan tren kasus positif yang meningkat dan jumlah kematian yang terus 

bertambah. Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak melarang secara total aktivitas 

masyarakat, namun membatasi. Dengan berprinsip bekerja dari rumah, belajar dari 

rumah, dan beribadah dari rumah. 

Hal ini akan menyebabkan aktivitas pergerakan masyarakat menurun, yang akan 

berdampak menurunnya penyediaan sarana transportasi umum. Penurunan jumlah 

sarana transportasi umum ini dipihak lain akan mengakibatkan keterbatasan pergerakan 

masyarakat, termasuk masyarakat yang mengalami sakit yang akan berobat ke rumah 

sakit pun juga mengalami keterbatasan sarana transportasi jika mereka tidak memiliki 

kendaraan pribadi.
10 

Di sisi lain pemberlakukan kebijakan  pemerintah tentang pembatasan aktivitas 

masyarakat sangat berperan dalam pencegahan penularan pandemi COVID-19 ini. 

Wabah yang bermula dari Wuhan ini merupakan kondisi darurat Kesehatan masyarakat 

yang menjadi perhatian internasional dengan risiko penyebaran dan dampaknya yang 

sangat tinggi di tingkat global. Dari satu penelitian di Cina dengan mengembangkan 

model Susceptible Ekspos-Infectious-Carantine-Recoveres (SEIQR) yang melakukan 

simulasi epidemi dengan intervensi jarak dan penguncian wilayah episentrum. Dengan 

jarak sosial yang substansial selama 30 hari, jumlah produksi di Wuhan dan Hubei 

berkurang. Dari intervensi jarak sosial sebelumnya dapat secara signifikan membatasi 

epidemi di China daratan. Jumlah infeksi dapat dikurangi hingga 98,9%, dan jumlah 

kematian dapat dikurangi hingga 99,3% per 23 Februari 2020.
11
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Pandemi COVID-19 yang telah menyebar pada akhirnya membawa risiko yang 

sangat buruk bagi perekonomian dunia termasuk Indonesia khususnya dari sisi 

pariwisata, perdagangan serta investasi. 
6 

Hal ini akan mengakibatkan menurunnya 

sejumlah usaha yang akan mengakibatkan terjadinya pengurangan jumlah karyawan 

secara besar-besaran di hampir semua perusahaan, yang mengakibatkan menurunnya 

kemampuan masyarakat untuk melakukan kunjungan ke rumah sakit. Hanya pasien 

yang mengalami sakit berat yang akan mendatangi rumah sakit untuk melakukan 

pengobatan. Pasien yang mengalami sakit ringan cenderung untuk menghindari rumah 

sakit, hal ini bisa disebabkan karena dampak ekonomi yang terjadi ataupun adanya 

ketakutan dan stigma dari masyarakat tehadap rumah sakit maupun tenaga kesehatan. 

Dampak lain dari pandemi  ini juga telah membuat kondisi perekonomian masyarakat 

menurun. Sehingga mempengaruhi kemampuan pasien dalam pembiayaan 

kesehatannya.  

 Petugas kesehatan, yang berada di garis depan dalam pelayanan menghadapai 

pandemi COVID-19, mereka mempunyai risiko terpaparnya virus corona yang 

memberikan dampak Kesehatan fisik dan mental. Ketika seorang tenaga kesehatan 

terpapar virus corona, maka tenaga Kesehatan tersebut harus melakukan isolasi mandiri 

atau dilakukan perawatan di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama, yang 

mengakibatkan pengurangan jam kerja. Adanya pengurangan jam kerja bagi seorang 

tenaga kesehatan akan mengakibatkan pengurangan jam praktek yang akan berdampak 

pada kualitas pemberian layanan kesehatan.
12

 
 

Hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan 

pemberian pelayanan di rumah sakit. Penurunan jumlah kunjungan pasien ini akan 

menyebabkan menurunnya pemasukan dari rumah sakit. Penurunan bisa terjadi pada 

pasien yang mendapatkan jaminan kesehatan dari pihak ketiga ataupun pada pasien 

yang tidak menggunakan jaminan dari pihak ketiga.  

Kondisi pandemi juga menyebabkan terjadinya perubahan operasional rumah 

sakit. Rumah sakit dituntut untuk melaksanakan protokol kesehatan guna mencegah 

penyebaran dari virus Corona. Mulai dari pemberlakuan pengurangan jam kerja 

karyawan, penggunaan alat pelindung diri (APD ) bagi semua tenaga kesehatan maupun 

tenaga non kesehatan, kemudian melakukan renovasi sarana dan prasarana gedung 

untuk mengadaptasi kondisi pandemi, hingga pelaksanaan proses desinfeksi di seluruh 
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area ruamh sakit. Bahkan juga pemberian makanan tambahan dan vitamin untuk semua 

tenaga Kesehatan. Terjadinya penurunan pemasukan keuangan dan juga peningkatan 

biaya operasional rumah sakit untuk mengadaptasi kondisi pandemi ini akan berdampak 

pada penurunan cash flow atau arus kas dari rumah sakit.
4,7,15 

Ketika hal itu terjadi, rumah sakit akan mengambil langkah-langkah untuk 

mengantisipasi dan menyesuaikan kondisi penurunan arus kas keuangan ini, guna 

mencegah defisit yang berkelanjutan dan menjaga keberlangsungan pelayanan rumah 

sakit. Untuk menurunkan biaya operasional, maka rumah sakit akan melakukan 

pengurangan jumlah karyawan. Pengurangan jumlah karyawan ini akan berisiko 

menurunkan kualitas layanan yang diberikan oleh rumah sakit.  

Pada kasus penurunan jumlah kunjungan pasien, rumah sakit akan 

mempertimbangkan layanan-layanan yang mengalami jumlah kunjungan pasien yang 

sangat besar, dinilai kurang efisien, sehingga akan melakukan penghentian sementara 

pada layanan tersebut. Sehingga mengakibatkan jumlah jenis layanan yang diberikan 

rumah sakit kan berkurang. Selain itu, kondisi  pandemi ini, untuk mengurangi risiko 

penularan COVID-19, beberapa tindakan pembedahan maupun tindakan intervensi 

dilakukan penundaan. Saat penundaan tindakan pembedahan dan tindakan intervensi 

mengalami penundaan bahkan pengurangan hal ini akan menyebabkan penurunan 

pemasukan keuangan rumah sakit.  

Kondisi pengurangan karyawan, kegagalan pemberian terapi, pengurangan 

sementara jenis layanan, penundaan tindakan bedah dan penurunan pemasukan rumah 

sakit atau terganggunya cash flow rumah sakit dan semua itu akan mengancam 

keberlangsungan operasional rumah sakit, yang dapat mengakibatkan rumah sakit 

menjadi kolaps.
7 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 Kesadaran dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam kondisi pandemi 

saat ini. Pemberian informasi yang benar tentang pandemi COVID-19 masih sangat 

diperlukan, karena sampai saat ini masih beredar informasi yang kurang di masyarakat, 

tentang apakah itu COVID-19, bagaimana gejalanya, bagaimana cara penularannya dan 

bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan 

kesalahpahaman terhadap pandemi jenis SARS-CoV-2 ini.
13 
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Upaya pencegahan (preventif) Leavel and Clark bertujuan mendukung 

peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam era pandemi ini, 

pengendalian penularan wabah COVID-19 sangat diperlukan sehingga akan membantu 

pemberantasan wabah COVID-19.  Lima upaya pencegahan Leavell dan Clark (5 levels 

of prevention) ini meliputi promosi Kesehatan yang bisa berupa : pendidikan kesehatan 

kepada masyarakat, pemberian makanan sehat bagi masyarakat juga perbaikan higiene 

dan sanitasi lingkungan. Dalam five level prevention ini menduduki yang kedua adalah 

perlindungan khusus. Perlindungan khusus disini diberikan pada orang atau sekelompok 

orang yang berisiko, dalam hal ini bisa semua masyarakat, baik tenaga kesehatan 

maupun bukan tenaga kesehatan yang beresiko mengalami penularan dari virus corona 

ini. Penurunan risiko dilakukan dengan melakukan isolasi mandiri bagi masyarakat 

yang terinfeksi, kemudian penggunaan alat pelindung diri bagi yang mempunyai risiko 

terkena paparan virus corona. Five level of prevention yang ketiga adalah diagnosis dini 

dan pengobatan yang cepat dan tepat. Diagnosis dini dilakukan sebagai langkah pertama 

pada seseorang yang jatuh dan mencegah penyakitnya menjadi bertambah berat. Yang 

keempat adalah pembatasan kecacatan, sedangkan yang kelima adalah upaya 

rehabilitasi.
14

 Upaya pencegahan, merupakan hal yang dasar yang harus dilakukan 

rumah sakit maupun masyarakat. Rumah sakit mempunyai peranan penting dalam 

mengatasi permasalahan ini, baik secara eksternal yaitu kepada masyarakat dan para 

stakeholder tapi juga secara internal, kedalam semua unsur yang berada didalam rumah 

sakit.  

Proteksi diri merupakan hal yang sangat penting dalam pencegahan penularan 

COVID-19, sesuai dengan teori Five Level Prevention yang kedua. Dokter sebagai 

tenaga kesehatan yang berjuang di garis terdepan mempunyai risiko yang sangat tinggi 

terpaparnya virus corona. Banyaknya dokter dan tenaga kesehatan lain yang menjadi 

korban pandemi COVID ini akan mengakibatkan terganggunya pelayanan di fasilitas 

kesehatan juga mengakibatkan timbulnya kecemasan dan ketakutan dari masyarakat. 

Oleh karena itu diperlukan berbagai pertimbangan di bidang kesehatan untuk 

melindungi dokter dan tenaga kesehatan. Dalam bidang keselamatan dan kesehatan 

kerja perlu tindakan  pengendalian  bahaya potensial di tempat kerja. Mengeliminasi 

bahaya potensial merupakan cara terbaik, dibandingkan dengan mengurangi bahaya 

potensial tersebut. Mematuhi pedoman penggunaan APD bagi seorang tenaga kesehatan 
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dan menyediakan APD yang lengkap untuk keluarga pasien dan tenaga kesehatan 

merupakan hal yang harus diperhatikan oleh suatu  fasilitas layanan kesehatan/ rumah 

sakit, hal ini sangat diperlukan dalam pencegahan penularan COVID-19 ini.
15 

Secara internal, dalam proses pencegahan ini rumah sakit bertanggung jawab 

dalam pencegahan dan penanggulangan infeksi. Peningkatan peran yang lebih aktif 

dapat dilakukan oleh tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah sakit (PPIRS), 

dapat dimulai dengan menetapkan alur pasien yang aman dan efektif (yang mencakup 

skrining COVID-19, triase, dan rujukan tersasar) tetap penting dan harus dilakukan di 

semua tingkat layanan hingga penggunaan APD yang sesuai dengan standart yang telah 

ditetapkan. 
15 

Solusi yang harus diupayakan selain pencegahan terhadap penularan virus corona 

adalah mengupayakan adaptasi layanan rumah sakit yang merupakan adaptasi kebiasaan 

baru dari masyarakat. Adaptasi layanan rumah sakit bisa dilakukan dengan melakukan 

identifikasi layanan unggulan yang sangat diperlukan dalam masyarakat. Selama masa 

pandemi ini, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap layanan unggulan yang 

akan ditetapkan. Dalam hal ini layanan unggulan bisa berupa penambahan fasilitas 

layanan laboratorium seperti pemeriksaan screening COVID-19 yang saat ini sangat 

dibutuhkan masyarakat, lebih memaksimalkan lagi pelayanan medical check-up maupun 

pelayanan apotek, juga memaksimalkan layanan telekonsultasi.  

Solusi yang lain dilakukan dengan membuka jalur komunikasi dengan pihak 

ketiga. Dalam hal ini bisa berupaya memaksimalkan kerjasama dengan lembaga 

penjaminan kesehatan baik yang dimiliki pemerintah maupun pihak swasta.  

 

Tabel 55. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Rumusan Masalah Rencana Solusi Stakeholder 

Stigma masyarakat tentang 

COVID-19 

 

Pemberian edukasi yang 

benar tentang COVID-19 

dan perilaku hidup bersih 

dan sehat di masyarakat. 

- Puskesmas kecamatan 

setempat 

- Kantor kelurahan/ 

kecamatan setempat 

Ketakutan berkunjung ke 

RS 

- Membangun kesan RS 

aman  

- Penggunaan APD yang 

- Puskesmas Kecamatan 

Setempat 

- Kantor kelurahan/ 
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Rumusan Masalah Rencana Solusi Stakeholder 

sesuai dengan level area 

pelayanan 

kecamatan setempat 

Berkurangnya jam praktek 

dokter/ Pemberhentian 

sementara layanan  

 

- Mengembangkan 

layanan unggulan  

(telemedicine dll) 

melalui webinar, media 

sosial, dan media 

promosi yang lain  

- Mengembangkan 

inovasi pelayanan 

sesuai pandemi 

COVID-19 (layanan 

imunisasi, MCU untuk 

Screening COVID-19 

- Menambah kerjasama 

dalam pelayanan 

kesehatan dengan 

provider kesehatan 

- Dinas kesehatan 

wilayah setempat  

- Sekolah/ lembaga 

pendidikan di wilayah 

setempat 

 

Penundaan tindakan bedah  - Penerapan protokol 

kesehatan di ruang 

operasi  

- Membangun kesan RS 

aman  

- Penggunaan APD yang 

sesuai dengan level area 

pelayanan 

Dinas kesehatan setempat 

Karyawan kurang efektif  Efisiensi karyawan   

Pendapatan RS menurun 

dan terganggunya cash 

flow rumah sakit 

Penghitungan kembali  

unit cost RS 
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Kesimpulan  

Dampak dari pandemi COVID-19 ini mengakibatkan permasalahan yang sangat 

besar di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Semua bidang mengalami efek dari 

pandemi ini. Mulai dari ekonomi, kesehatan, sosial, juga usaha.  

Rumah sakit sebagai sarana yang memberikan pelayanan kesehatan yang 

berkualitas kepada pasien sesuai dengan standar yang ada, sehingga setiap rumah sakit 

perlu berusaha menjaga serta meningkatkan mutu pelayanannya. Dalam masa pandemi 

ini rumah sakit mengalami permasalahan dalam menjaga kualitas layanan akibat 

menurunnya jumlah kunjungan pasien , terutama pada rumah sakit non rujukan COVID-

19.
8 

Kondisi penurunan jumlah kunjungan pasien akan memberikan dampak yang 

mengganggu kondisi arus kas rumah sakit. Finansial rumah sakit harus sehat agar bisa 

memiliki kesempatan memberi lebih banyak manfaat bagi masyarakat.  

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Mempersiapkan pemberian edukasi kepada masyarakat tentang pandemi COVID-19 

agar masyarakat memahami pandemi ini untuk bisa mencegah penularannya, dengan 

berkoordinasi dengan dinas kesehatan, puskesmas ataupun kantor kelurahan/ 

kecamatan setempat. 

2. Melakukan identifikasi peluang layanan untuk pengembangan inovasi layanan 

unggulan di rumah sakit/ klinik yang sesuai dengan kondisi pandemi.  

3. Membangun kesan ‘Rumah Sakit Aman’ untuk menghilangkan stigma masyarakat 

yang takut untuk berkunjung ke rumah sakit, dengan memisahkan layanan pasien 

infeksi dan pasien non infeksi, menghindari penumpukan pasien di satu waktu dan 

satu tempat. 

4. Melakukan evaluasi dalam rencana mobilisasi karyawan yang bertugas di bagian 

yang kurang efektif ke bagian  layanan unggulan baru yang akan dikembangkan. 

5. Menambah kerjasama dengan provider penjaminan biaya kesehatan. 

6. Bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau sekolah dalam pengembangan 

imunisasi pada anak. 
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ANALISIS SIRKULASI DAN PENEMPATAN RUANG LAYANAN ISOLASI 

PASIEN COVID-19 DI RUMAH SAKIT SWASTA RUJUKAN COVID-19  

DI JAKARTA SELATAN 

Oleh: 

Acintya Wika Sitakusuma, S.Ars, IAI 

 

Latar Belakang 

Semakin meningkatnya pasien penderita penyakit pandemi COVID-19 di DKI 

Jakarta menunjukkan kasus yang terjadi di DKI Jakarta belum mengalami perbaikan 

yang maksimal. Data perhitungan jumlah positif kasus penderita per 14 Oktober 2020 

adalah sebesar 344.749 kasus dengan tingkat kesembuhan 267.851 kasus.
1
 Data 

Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia per tahun 2020 memperlihatkan bahwa terdapat 

27 rumah sakit umum kelas B di DKI Jakarta yang dimiliki oleh swasta maupun 

perusahaan.
2
 Sementara dari pemerintah DKI Jakarta sendiri, telah terdapat keputusan 

per September 2020 dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk menunjuk 14 

rumah sakit menjadi tambahan rumah sakit rujukan COVID-19.
3 

Paparan salah satu 

Ditjen Yankes, Romadona, ST, MARS, pada 6 November 2020 juga menyebutkan 

mengenai keterbatasan jumlah ruangan pada pelayanan kesehatan berupa presentasi 

mengenai jumlah penambahan kapasitas RS di beberapa rumah sakit di Indonesia.
5
 Dari 

sumber-sumber data tersebut dapat dilihat ketidakseimbangan antara peningkatan 

jumlah kasus harian pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan dengan tempat 

tidur yang tersedia di rumah sakit untuk perawatan COVID-19.  

Meningkatnya jumlah pasien penderita COVID-19 berbanding terbalik dengan 

terbatasnya ketersediaan ruang-ruang di rumah sakit yang dapat digunakan untuk 

menangani penyakit menular tersebut. Keterbatasan ruang di rumah sakit rujukan untuk 

penanganan infeksi penyakit menular COVID-19 dapat menimbulkan berbagai kendala 

dan dampak bagi keberlangsungan operasional rumah sakit., Dampak akibat 

keterbatasan ruang tersebut dapat dipandang sebagai kerugian atau menjadi peluang. 

Hal-hal yang dipandang bersifat merugikan adalah berkurangnya revenue rumah sakit 

dan ketidakmampuan sarana prasarana untuk mengakomodir kebutuhan. Sedangkan 

peluang bagi rumah sakit adalah konversi ruang-ruang di rumah sakit. Oleh karena itu, 

pemikiran yang dapat penulis sampaikan adalah mengenai adanya konversi ruang-ruang 

CHAPTER 7 
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yang tersedia di rumah sakit beserta alur sirkulasinya agar dapat digunakan sebagai 

ruang penanganan pasien COVID-19. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah tentang 

bagaimana menganalisis mengenai penempatan alur sirkulasi dan konversi ruang dalam 

rumah sakit sebagai solusi atas dampak terjadinya keterbatasan ruang di rumah sakit 

rujukan COVID-19. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan alur sirkulasi 

di rumah sakit dan apa saja faktor-faktor yang diperlukan untuk konversi ruang 

tersebut? 

 

Problem Tree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan Problem Tree 

Gambar 57. Problem Tree 
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 Hal yang penulis angkat menjadi core problem dari problem tree tersebut adalah 

keterbatasan ruang di rumah sakit rujukan untuk penanganan infeksi penyakit menular 

COVID-19. Menurut analisa penulis, munculnya core problem tersebut disebabkan oleh 

3 hal, yaitu: 

1. Keterbatasan jumlah rumah sakit untuk penanganan penyakit pandemi
13

 

2. Keterbatasan tempat, waktu, dan biaya untuk membangun rumah sakit baru
14

 

3. Sarana dan prasarana rumah sakit bukan dimaksudkan untuk penyakit infeksi 

menular pandemi
12

 

 Penyebab pertama pada core problem, yaitu keterbatasan jumlah rumah sakit 

untuk penanganan penyakit pandemi bersumber dari meningkatnya jumlah pasien 

COVID-19 yang diakibatkan oleh persebaran penyakit-penyakit secara tidak terkendali 

serta ketidaksiapan pemerintah mengatasi penyebaran tersebut yang berakar dari 

permasalahan diversifikasi penyakit-penyakit baru yang bersifat re-emerging di seluruh 

dunia.
9
 Penyebab utama kedua dari core problem adalah keterbatasan tempat, waktu, 

dan biaya untuk membangun rumah sakit baru. Hal ini disebabkan oleh adanya 

perhitungan perencanaan anggaran tak terduga terkait pandemi COVID yang berada di 

luar batasan yang bersumber dari persiapan anggaran dan rencana strategis yang telah 

disiapkan tahun sebelumnya. Sementara, penyebab ketiga pada core problem tersebut 

adalah sarana dan prasarana rumah sakit yang bukan difungsikan untuk penyakit infeksi 

menular seperti penyakit pandemi COVID-19 ini. Hal ini disebabkan oleh desain rumah 

sakit pada awalnya yang merupakan desain rumah sakit umum (berfungsi untuk 

menangani penyakit-penyakit umum) dan rancangan desainnya bersifat secara 

konvensional.  

Keterbatasan ruang di rumah sakit rujukan untuk penanganan infeksi penyakit 

menular COVID-19 menyebabkan 4 dampak langsung di rumah sakit, yaitu : 

1. Adanya pemisahan jalur pelayanan penyakit di rumah sakit
16

 

2. Adanya konversi ruang-ruang di rumah sakit menjadi ruang layanan pasien 

COVID-19
15

 

3. Berkurangnya jam operasional untuk pelayanan penyakit non COVID-19
19

 

4. Munculnya strategi pelayanan promotif/ preventif secara daring
20

 

 Dua dampak langsung dari core problem tersebut berupa perubahan zonasi dan 

ruangan-ruangan di rumah sakit mengakibatkan adanya 3 faktor yang mempengaruhi 
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perubahan tersebut, yaitu pemenuhan standar ruang zona risiko tinggi, pemenuhan 

standar struktur/ konstruksi bangunan yang di-konversi, dan pemenuhan standar fisika 

bangunan,
7
 Hal-hal tersebut akan mengakibatkan kelayakan atau ketidak-layakan 

standar ruang isolasi dan pelayanan penyakit yang berujung pada kesimpulan mengenai 

keuntungan atau benefit pada manajemen rumah sakit. 

 Dampak ketiga dan keempat dari core problem diklasifikasikan berujung pada 

kesimpulan akan berdampak kerugian untuk rumah sakit.
21

 Contoh pada dampak ketiga, 

yaitu berkurangnya jam operasional untuk pelayanan penyakit non COVID-19 

menyebabkan berkurangnya jumlah kunjungan pasien yang juga mengakibatkan 

berkurangnya revenue rumah sakit dan dapat menimbulkan efek perubahan cash flow 

serta citra/ mutu rumah sakit mengalami penurunan. Hal ini menyebabkan munculnya 

kerugian pada rumah sakit. Sementara dampak keempat, yaitu munculnya strategi untuk 

pelayanan promotif dan preventif secara daring ternyata tidak langsung didukung oleh 

adanya platform perangkat. Keterbatasan platform-platform perangkat daring dapat 

diartikan bahwa sarana prasarana tidak mampu mengakomodir kebutuhan sehingga 

secara tidak langsung menyebabkan kerugian pada rumah sakit. 

 Dari pembahasan di atas, dapat penulis garis bawahi bahwa pada core problem 

keterbatasan ruang di rumah sakit untuk penanganan infeksi penyakit menular 

COVID-19 disebabkan oleh tiga isu utama yaitu keterbatasan jumlah rumah sakit yang 

ada, keterbatasan hal-hal untuk membangun rumah sakit baru, serta sifat desain sarana 

dan prasarana rumah sakit yang ada saat ini tidak dimaksudkan untuk mengakomodir 

penyakit infeksi menular pandemi. Sementara masalah pada core problem ini 

mengakibatkan empat isu utama yang berakhir pada penggolongan dampak untuk 

keberlangsungan rumah sakit yaitu dampak positif berupa keuntungan/ benefit bagi 

rumah sakit serta dampak negatif berupa kerugian bagi rumah sakit.  

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 Seperti yang telah penulis sebutkan diatas dan digambarkan dalam problem tree, 

salah satu akibat dari masalah yang penulis angkat ternyata dapat berujung pada dampak 

positif berupa keuntungan/ benefit pada rumah sakit. Maka hal ini dapat dilihat menjadi 

potensi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Beberapa potensi solusi yang 

dapat penulis terjemahkan adalah mengenai konversi ruang-ruang di rumah sakit dan 
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analisa pemenuhan standar kebutuhan ruangnya berdasarkan pembagian zona penyakit 

dengan risiko tinggi, berdasarkan struktur/ konstruksi bangunan eksisting, dan 

berdasarkan standar fisika bangunan. Analisis yang dapat dibutuhkan untuk konversi/ 

alih fungsi ruangan-ruangan khusus pelayanan kasus COVID-19 diantaranya dapat 

dilakukan pada: ruang isolasi pasien, alur ruang bersih dan kotor para tenaga kesehatan, 

serta pemisahan triase pada awal ruang administrasi pendaftaran rumah sakit. 

 Wulandari
8
 menjelaskan tentang alur sirkulasi pelayanan di rumah sakit secara 

umum dan general sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Alur sirkulasi tersebut 

terdiri atas main entrance yang berada tepat sebelum ruang tunggu dan dihubungkan 

oleh jalur-jalur sirkulasi menuju ke ruang pelayanan pasien yang berisi poliklinik dan 

layanan lainnya serta ruang back office manajemen rumah sakit. Sehingga terdapat 

keterhubungan langsung antara ruang-ruang tersebut. 

 Sementara itu, terdapat pula usulan desain alur sirkulasi pelayanan di rumah sakit 

merujuk pada merebaknya kasus COVID-19, dimana diharapkan adanya pemisahan 

zona antara pelayanan pasien dengan kasus infeksi menular maupun tidak menular.
8
 

Pada entrance, telah dilakukan screening awal pada saat memasuki rumah sakit/ 

fasilitas layanan kesehatan sehingga dapat diajukan zona berikutnya berupa triage 

khusus untuk pasien COVID-19 serta koridor medik menuju ruang isolasi pasien 

COVID-19, yang dipisahkan oleh ante room untuk dapat menuju ke ruang pelayanan 

pasien non COVID-19. Perubahan-perubahan alur sirkulasi ini masih berupa analisis 

mengenai sirkulasi pada rumah sakit secara menyeluruh dan belum mengkhususkan 

pada kelayakan ataupun ketidaklayakan ruang isolasi yang digunakan bagi pasien 

COVID-19. 

 Untuk standar mengenai ruang isolasi infeksius yang terdiri atas ruang rawat yang 

bertekanan negatif serta ruang ante (ruang antara) yang bertekanan positif. Ruang 

isolasi infeksius ini merupakan standar ruang yang diperlukan untuk pelayanan pasien 

COVID-19 karena pertukaran infeksi tidak dapat dilakukan dari ruang yang bertekanan 

negatif ke ruang yang bertekanan positif (misalnya koridor dan ruang untuk pasien 

dengan penyakit normal). Ketersediaan ruang-ruang seperti ini umumnya ada di setiap 

rumah sakit namun tidak dalam jumlah banyak seperti saat rumah sakit menerima 

lonjakan pasien dengan kasus infeksi menular COVID-19 yang membutuhkan 

ruang-ruang isolasi seperti ini. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bertujuan 
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untuk membalikkan arah aliran udara dan memvariasikan laju aliran gas buang pada 

strategi peng-konversi-an ruang-ruang di rumah sakit menjadi ruangan isolasi.
8
  

 Salah satu hal yang penulis ketahui sebagai bahan data penelitian penulis adalah 

perubahan zona ruang di salah satu rumah sakit swasta rujukan COVID-19 di Jakarta 

Selatan dimana penggunaan ruang lantai 4 di rumah sakit tersebut yang pada awalnya 

merupakan poliklinik anak dirubah menjadi ruang pelayanan COVID-19 sehingga poli 

anak pindah ke lantai dasar dan menggeser poliklinik lainnya yang berada di lantai 

dasar. Contoh layout lantai 5 khusus area rawat inap di rumah sakit tersebut dapat 

memberi gambaran sekilas mengenai kemungkinan perubahan ruang-ruang rawat inap 

menjadi ruang isolasi yang bertekanan negatif sehingga dapat digunakan untuk 

melayani kasus pasien COVID-19. Namun, keterbatasan bahan penelitian sampai saat 

ini membuat penulis belum dapat mengamati secara langsung mengenai perubahan 

ruang yang digunakan pada lantai 4 rumah sakit tersebut, apakah sudah sesuai dengan 

standar ruang isolasi infeksius sehingga masih diperlukan data yang lebih mendalam 

mengenai hal tersebut. 

 Paparan dari salah satu tenaga ahli perumahsakitan, Prof. Dr. -Ing. Eko 

Supriyanto mengatakan bahwa pelayanan kesehatan di masa mendatang mengacu 

kepada Hospital  Home-spital dan penggunaan sistem online/ remote untuk 

mendukung pelayanan rumah sakit secara efisien dan safe sehingga dapat juga dijadikan 

sebagai potensi solusi juga terhadap kelanjutan hasil analisis konversi ruang-ruang di 

rumah sakit.
6
 

 Melalui penelitian dengan tema spesifik “Analisis Sirkulasi dan Penempatan 

Ruang Layanan Isolasi Pasien COVID-19 di Salah Satu Rumah Sakit Swasta Rujukan 

COVID-19 di Jakarta Selatan”, hasil akhir yang didapatkan melalui penelitian ini 

diharapkan dapat berupa rekomendasi pada desain arsitektur rumah sakit mengenai 

suatu keterbangunan ruang yang dibutuhkan untuk menangani kasus khusus penyakit 

menular untuk dapat direncanakan baik secara temporari maupun permanen, selain 

mengetahui kelayakan ruang-ruang alih fungsi pada rumah sakit tersebut. 

 Berdasarkan uraian pokok dan sebab masalah serta pembahasan yang penulis 

paparkan sebelumnya, terdapat pokok masalah yang menjadi subjek penelitian penulis 

berupa keterbatasan jumlah rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 
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berbanding lurus dengan keterbatasan ketersediaan ruang di rumah sakit yang dapat 

digunakan untuk menangani penyakit menular tersebut. 

 Hal-hal yang menjadi potensi rancangan solusi akan pokok masalah tersebut 

rupanya dapat dikaitkan dengan penyebab terjadinya masalah, yaitu berupa peluang 

untuk meng-konversi ruang-ruang di rumah sakit dan analisa pemenuhan standar 

kebutuhan ruangnya berdasarkan pembagian zona penyakit dengan risiko tinggi, 

berdasarkan struktur/ konstruksi bangunan eksisting, dan berdasarkan standar fisika 

bangunan 

 Dari hal tersebut di atas, penulis menyimpulkan ada beberapa stakeholders atau 

pemangku kepentingan yang relevan untuk menangani masalah yang penulis jadikan 

subjek penelitian, diantaranya: 

1. Pemerintah 

2. Pemilik Rumah Sakit 

3. Direktur Rumah Sakit (CEO) 

4. Direktur Operasional (COO) 

5. Direktur Medis 

6. Tenaga Ahli Teknis Perumahsakitan seperti arsitek bangunan, insinyur, serta 

engineer fisika dan struktur rumah sakit. 

 Masing-masing stakeholder diharapkan mampu untuk memberikan 

rekomendasinya pada masalah yang diajukan peneliti sesuai dengan bidang-nya 

masing-masing sehingga peneliti mampu untuk merangkum rekomendasi yang 

diberikan stakeholder dan mengkaitkannya dengan data-data yang telah dimiliki untuk 

dapat dianalisa dan disimpulkan lebih mendalam. 

 Seperti disebutkan oleh salah satu arsitek rumah sakit nasional, Utomo
6
 dalam 

buku-nya Arsitektur Rumah Sakit, ruang isolasi merupakan kategori ruang pada zona 

risiko tinggi sehingga memiliki persyaratan desain tertentu yang berbeda dari 

ruang-ruang pada umumnya. Sementara untuk kasus penanganan penyakit COVID-19, 

ruang isolasi dan sirkulasi penunjangnya diperlukan untuk memisahkan persebaran 

menularnya infeksi penyakit. Oleh karena itu diperlukan suatu analisa mengenai apakah 

peng-konversi-an ruang-ruang di rumah sakit rujukan COVID-19 menjadi ruang isolasi 

tambahan saat ini sudah memenuhi kriteria atau belum. Hasil yang didapat merupakan 
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data baru mengenai kelayakan fungsi ruang tambahan dan dapat menjadi bank data 

untuk perencanaan rumah sakit baru pada masa mendatang. 

 Seperti diketahui bersama, ketika melakukan perencanaan pendirian suatu rumah 

sakit, pada langkah awalnya diperlukan suatu feasibility study untuk menentukan jumlah 

tempat tidur baik tempat tidur biasa maupun tempat tidur isolasi. Maka dari itu, dalam 

menentukan banyaknya kebutuhan ruang isolasi pada rumah sakit baru yang telah 

mengadopsi desain untuk antisipasi persebaran penyakit infeksi menular seperti 

COVID-19 membutuhkan peran dari pemilik atau direktur rumah sakit sebagai 

pengarah banyaknya ruang yang dibutuhkan untuk dirangkum desain-nya dengan hasil 

analisa kelayakan ruang isolasi dan sirkulasi-nya untuk penanganan penyakit infeksi 

menular berdasarkan peran para tenaga ahli teknis perumahsakitan. 

 Secara ringkas, penjabaran potensi rancangan solusi beserta analisis stakeholder 

dapat digambarkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 56. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Rumusan Masalah Potensi Solusi Analisis Stakeholder 

1. Keterbatasan 

ruang di rumah 

sakit untuk 

dijadikan ruang 

isolasi  

1. Konversi ruang-ruang di 

rumah sakit menjadi 

ruang isolasi 

2. Analisa pemenuhan 

standar kebutuhan ruang 

berdasarkan pembagian 

zona penyakit risiko 

tinggi 

1. Pemilik Rumah Sakit 

2. Direktur Rumah 

Sakit (CEO) 

3. Direktur Operasional 

(COO) 

4. Direktur Medis 

5. Tenaga Ahli Teknis 

Perumahsakitan 

2. Keterbatasan 

rumah sakit untuk 

menangani pasien 

COVID-19 yang 

terus melonjak 

1. Pemisahan jalur sirkulasi 

pasien COVID dan non 

COVID pada rumah 

sakit eksisting 

2. Pembangunan rumah 

sakit baru khusus 

penyakit menular/ risiko 

tinggi 

1. Pemerintah 

2. Direktur Rumah 

Sakit (CEO) 

3. Direktur Operasional 

(COO) 

4. Direktur Medis 

5. Tenaga Ahli Teknis 

Perumahsakitan 
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Kesimpulan 

 Berdasarkan data dari fasilitator, dapat dipahami bahwa hal-hal yang menjadi 

“akibat” pada problem tree dapat menjadi uraian pendahuluan, sementara hal-hal yang 

merupakan “sebab” pada problem tree dapat menjadi tinjauan pustaka, kerangka konsep, 

dan kerangka teori tesis. Oleh karena itu hal-hal yang menjadi bagian pendahuluan dari 

rencana tesis merupakan “akibat terakhir” dari isu yang penulis angkat, yaitu berupa 

keuntungan (benefit) dan kerugian rumah sakit dengan hal-hal pendukungnya. Untuk 

tinjauan pustaka dan kerangka konsep berpikir dapat mengangkat isu-isu penyebab 

masalah pada problem tree. Namun penulis menemukan hal unik untuk kerangka teori 

yaitu merupakan potensi solusi yang penulis dapatkan sebagai “akibat” pada problem 

tree. Demikian penulis berusaha mencapai pipelining menuju rencana pengajuan tesis. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

 Berdasarkan pemahaman uraian pokok, sebab masalah, potensi solusi maupun 

analisis stakeholder, timbul rencana tindak lanjut mengenai realisasi mengenai potensi 

rancangan solusi untuk hipotesis ini. Beberapa tindak lanjut yang dapat penulis usulkan 

adalah: 

1. Mencari data sekunder mengenai tata letak rumah sakit eksisting 

2. Mencari data primer untuk data kualitatif (wawancara) dengan user tenaga 

kesehatan yang melayani pasien kasus COVID-19 

3. Mencari data primer untuk data kualitatif (wawancara) dengan user manajemen 

rumah sakit yang melayani pasien kasus COVID-19 

4. Mencari data primer untuk data kualitatif (wawancara) dengan para ahli teknis 

perumahsakitan 

5. Menggunakan pemahaman latar belakang pendidikan untuk menganalisis masalah 

yang timbul pada tata letak rumah sakit 

6. Menentukan literature maupun systematic review yang bermanfaat untuk 

mendukung teori-teori yang mendasari munculnya hipotesis peneliti. 

 Sehubungan dengan keterkaitan para stakeholder yang telah penulis kemukakan 

sebelumnya, yaitu: Pemilik Rumah Sakit, Direktur Rumah Sakit (CEO), Direktur 

Operasional (COO), Direktur Medis, Tenaga Ahli Teknis Perumahsakitan seperti arsitek 
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bangunan, insinyur, serta engineer fisika dan struktur rumah sakit. Sehingga, hasil 

analisa rencana tindak lanjut ini adalah diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi 

desain rumah sakit pada masa mendatang 
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STRATEGI MITIGASI KEKOSONGAN PERBEKALAN FARMASI  

DI RUMAH SAKIT SAAT PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

Apt. Indah Prihatin, S.Farm 

 

Latar Belakang 

COVID-19 adalah salah satu penyakit menular lewat udara yang sedang dihadapi 

oleh seluruh dunia saat ini. Pemerintah China melaporkan kasus pertama COVID-19 

pada bulan Desember 2019. Perkembangan virus ini ternyata menyebar dengan sangat 

cepat ke berbagai belahan dunia dengan cara yang tidak terduga, hingga akhirnya pada 

tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia mengumumkan dua kasus pertama 

COVID-19 di Indonesia.
1
 

Berdasarkan data perkembangan kasus COVID-19 per tanggal 25 November 2020, 

kasus COVID-19 di Indonesia melonjak tajam, dengan total kasus sebanyak 511.836 

kasus, jumlah meninggal dunia sebanyak 16.225 kasus (3,17%), kesembuhan sebanyak 

429.807 kasus (83,97%) dan kasus aktif sebanyak 65.804 kasus (12,85%).
1
 Masa 

pandemi COVID-19 melanda dunia, hampir seluruh industri terkena dampaknya. 

Termasuk industri kesehatan, khususnya rumah sakit. Salah satu bagian rumah sakit 

yang menghadapi tantangan besar saat pandemi adalah instalasi farmasi. Instalasi 

farmasi rumah sakit berperan memastikan ketersediaan dan kualitas produk kesehatan, 

baik untuk upaya pencegahan maupun pengobatan. Produk kesehatan sebagai upaya 

pencegahan meliputi suplemen, masker, alat pelindung diri dan hand sanitizer, 

sementara untuk pengobatan meliputi obat-obatan dan gas medis.
 

Pandemi yang tidak dapat diprediksi berakhirnya ini berdampak besar pada rantai 

pasok persediaan perbekalan farmasi rumah sakit. Kondisi ini berisiko terjadinya 

kekurangan persediaan farmasi rumah sakit. Bahan baku farmasi nasional sebagian 

besar merupakan produk impor, baik dari China maupun India, sehingga, saat pandemi 

melanda dunia dan mengakibatkan kedua negara pemasok bahan baku tersebut harus 

menutup aksesnya (lockdown), maka pasokan bahan baku farmasi nasional menjadi 

terhambat. Kondisi ini tentu mengganggu proses pengadaan perbekalan farmasi di 

rumah sakit. 

CHAPTER 7 
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 Peningkatan permintaan obat-obatan tertentu yang signifikan dan tidak terduga 

menyebabkan kelangkaan obat. Produsen tidak dapat dengan cepat meningkatkan 

produksi obat-obatan ini. Terdapat banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam 

penanganan kekurangan obat dan masing-masing memiliki peran khusus untuk 

memastikan bahwa dampak kekurangan obat dapat diminimalkan semaksimal 

mungkin.
3
 

 Tantangan terbesar bagi instalasi farmasi adalah senantiasa memberikan 

persediaan farmasi yang setara dan berkualitas dengan biaya yang terjangkau selama 

pandemi. Gangguan ke supply chain perbekalan farmasi sebagian besar disebabkan hal 

berikut:
4
 

 

1. Pembatasan proses distribusi akibat lockdown 

2. Penurunan jumlah staf instalasi farmasi karena sakit 

3. Meningkatnya permintaan karena kepanikan publik 

4. Penimbunan obat  

 Instalasi farmasi harus senantiasa memantau dan mengontrol pola pemesanan 

pengadaan obat dan menghindari terjadinya penimbunan obat-obatan. Instalasi farmasi 

harus senantiasa bertindak secara bertanggung jawab dan profesional dalam memelihara 

stok obat-obatan dan alat kesehatan selama pandemi terjadi.
4 

Berbagai referensi terkait 

pemilihan dan penggunaan alat perlindungan diri (APD) pada penanganan COVID-19 

telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Salah satunya melalui buku “Petunjuk 

Teknis Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi Wabah 

COVID-19” yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan
4,8

 pada tanggal 6 April 2020, 

alat perlindungan diri yang direkomendasikan meliputi:  

1. Masker : masker bedah dan masker N95  

2. Pelindung wajah (face shield) 

3. Pelindung mata (goggles) 

4. Apron 

5. Jubah/ gown (gown sekali pakai atau gown dipakai berulang) 

6. Sarung tangan 

7. Penutup kepala  

8. Sepatu pelindung 
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 Badan kesehatan dunia (WHO)
4,9

 melalui panduan penggunaan APD yang 

rasional merekomendasikan APD yang penting dalam pencegahan COVID-19 meliputi : 

1. Sarung tangan  

2. Masker bedah/ masker medis 

3. Kacamata 

4. Pelindung wajah 

5. Gaun 

6. Apron 

7. Respirator face piece standar N95, FFP2 atau FFP3 atau setara untuk prosedur 

spesifik yang menimbulkan aerosol 

 

Rumusan Masalah 

 Pemerintah dan sistem pelayanan kesehatan mempunyai kewajiban untuk 

memastikan ketersediaan perbekalan farmasi yang memadai. Namun, hal ini menjadi 

sulit terjadi saaat pandemi seperti saat ini, ketika sumber daya kesehatan cenderung 

terbatas dan adanya faktor eksternal seperti pembatasan mobilitas distribusi sehingga 

menyebabkan terjadinya kelangkaan barang. Strategi mitigasi yang tepat pada kondisi 

kekurangan perbekalan farmasi sangat diperlukan untuk mengurangi dampak pandemi 

COVID-19. Untuk mempertahankan mutu pelayanan rumah sakit di masa pandemi 

COVID-19 diperlukan suatu perencanaan farmasi yang baik dalam menangani 

kekosongan perbekalan farmasi di instalasi farmasi rumah sakit dengan didukung oleh 

seluruh stakeholder terkait. Oleh karenanya perlu dilakukan analisis penyebab 

kegagalan strategi mitigasi perbekalan farmasi selama pandemi dan bagaimana peranan 

instalasi farmasi dalam perencanaan pengadaan perbekalan farmasi selama pandemi 

COVID-19?
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Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

 Kekurangan perbekalan farmasi banyak dilaporkan di beberapa sarana pelayanan 

kesehatan di berbagai daerah. Tidak hanya di sarana pelayanan kesehatan milik swasta, 

rumah sakit pemerintah dan puskesmas pun tidak luput mengalami keterbatasan alat 

kesehatan dan kekosongan obat. Selain rumah sakit di daerah, rumah sakit di kota besar 

pun terpaksa harus berhemat dalam menggunakan perbekalan farmasi serta terkadang 

harus menggunakan yang tidak sesuai standar. Harga perbekalan farmasi yang 

melambung tinggi juga menjadi penyebab sarana pelayanan kesehatan tidak mampu 

menyediakan obat untuk pasien dan alat kesehatan yang memadai untuk petugas medis. 

Masker bedah dan masker N95 merupakan contoh alat kesehatan yang harganya 

melonjak hingga 700%. Pada beberapa kasus, rumah sakit terpaksa menggunakan jas 

hujan atau mantel sebagai pengganti gown pada saat memberikan pelayanan kepada 

pasien.
4 

 Kekurangan perbekalan farmasi di rumah sakit merupakan hal yang selalu 

dipermasalahkan di instalasi farmasi rumah sakit seiring dengan semakin meningkatnya 

kasus COVID-19 di berbagai negara di dunia. Selain karena meningkatnya kebutuhan 

yang tidak diperkirakan sebelumnya, kekurangan juga disebabkan karena suplai yang 

tidak memadai dikarenakan beberapa hal termasuk kekurangan bahan baku, masalah 

kapasitas produksi, konsolidasi industri, praktik pemasaran, serta manajemen pengadaan 

dan rantai pasokan. Pendekatan yang ada untuk mengurangi kekurangan termasuk di 

antaranya intervensi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan, 

mobilisasi produksi hingga re-distribusi pasokan di tingkat nasional dapat mengatasi 

masalah kekurangan di beberapa rumah sakit. Namun, pendekatan tersebut memerlukan 

waktu, terutama untuk rumah sakit yang berada di remote area. Mobilisasi produksi 

hingga ke skala industri rumah tangga juga berisiko terhadap biaya dan kualitas. 

Mitigasi untuk mengatasi kekurangan perbekalan farmasi di rumah sakit perlu 

dilakukan antara lain dengan meminimalisasi penggunaan perbekalan farmasi, 

penggunaan yang rasional, manajemen rantai pasokan yang tepat serta mitigasi 

sementara pada situasi krisis perbekalan farmasi.
4 

 Upaya untuk menghindari dan mengurangi risiko kekurangan alat kesehatan dan 

kekosongan obat telah banyak dilakukan baik di tingkat nasional maupun regional. 

Penambahan kuota impor, peningkatan kapasitas produksi termasuk melibatkan industri 
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rumah tangga untuk memproduksi alat kesehatan hingga mengatur rantai distribusi dan 

memanfaatkan jalur birokrasi melalui dinas kesehatan untuk menyalurkan alat 

kesehatan terus dilakukan seoptimal mungkin. Namun masih meningkatnya eskalasi 

penderita COVID-19 dan semakin bertambahnya ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan 

PDP (Pasien Dalam Pengawasan) hingga OTG (Orang Tanpa Gejala) yang berpotensi 

menjadi rantai penularan COVID-19 membuat kebutuhan perbekalan farmasi akan terus 

meningkat.
4 

 
Perbekalan farmasi tidak hanya dibutuhkan oleh pasien, akan tetapi juga 

dibutuhkan oleh petugas kesehatan yang berinteraksi dengan pasien COVID-19. 

Meningkatnya kebutuhan perbekalan farmasi, tidak meratanya distribusi penyaluran 

bantuan, terbatasnya sumber daya dan akses rumah sakit di daerah terpencil untuk 

memperoleh perbekalan farmasi, kualitas perbekalan farmasi yang tidak memadai serta 

penggunaan alat kesehatan yang tidak rasional, merupakan faktor-faktor yang 

berpotensi menyebabkan rumah sakit mengalami kekurangan alat kesehatan yang sesuai 

standar dan mampu melindungi tenaga kesehatan dari risiko terinfeksi virus corona 

secara maksimal. Tenaga medis dan juga tenaga kesehatan lain penting untuk dilindungi 

karena apabila mereka terinfeksi dan jumlah pemberi pelayanan tidak mencukupi akan 

meningkatkan risiko tidak tertolongnya pasien baik yang terinfeksi COVID-19 maupun 

pasien lain yang tidak terkait COVID-19.
4 

 Pemerintah dan sistem pelayanan kesehatan memang memiliki kewajiban untuk 

memastikan ketersediaan perbekalan farmasi yang memadai untuk semua. Namun, ini 

mungkin sulit terjadi ketika terjadi pandemi seperti saat ini, ketika sumber daya 

kesehatan cenderung terbatas. Strategi mitigasi yang tepat pada kondisi kekurangan 

perbekalan farmasi sangat diperlukan untuk mengurangi dampak dari pandemi 

COVID-19. Menetapkan prioritas dalam kondisi seperti ini menjadi pilihan yang logis, 

namun terkadang sekilas terlihat tidak mencerminkan keadilan atau kesetaraan dan tidak 

jarang harus berhadapan dengan etika. Strategi lain yang tidak kalah pentingnya adalah 

mendorong penggunaan perbekalan farmasi yang rasional agar tidak terjadi pemborosan 

sumber daya.
4 

 
Prinsip-prinsip prioritisasi dan alokasi sumber daya yang relevan atau dibenarkan 

mungkin berbeda pada berbagai tahap keterbatasan sumber daya. Pada kondisi sedikit 

kekurangan, alokasi sumber daya seperti ventilator mungkin paling dibenarkan oleh 
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prinsip first come, first served (yang menunjukkan nilai kesetaraan). Ketika sumber 

daya menjadi semakin terbatas, prinsip yang memprioritaskan mereka yang paling 

membutuhkan menjadi prinsip alokasi yang dapat dibenarkan. Dengan kelangkaan yang 

bahkan lebih besar, sebuah prinsip yang bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari 

sumber daya mungkin paling dibenarkan. Ketika tidak ada faktor yang relevan yang 

membedakan individu, misalnya di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama 

atau di antara mereka yang dapat diharapkan mendapatkan manfaat yang sama dari 

sumber daya, atau diantara mereka yang berada pada tingkat risiko yang sama, prinsip 

alokasi sumber daya yang mempromosikan kesetaraan yaitu, pertama datang, pertama 

dilayani, atau alokasi acak menjadi relevan dan dapat dibenarkan. Sangat penting bagi 

rumah sakit untuk menentukan di posisi mana kecukupan perbekalan farmasi yang 

mereka miliki saat ini agar alokasi perbekalan farmasi dapat dilakukan dengan optimal.
4 

Rekomendasi untuk mengoptimalisasi ketersediaan APD perlindungan tenaga kesehatan 

garis depan kita sangatlah penting dan APD, termasuk masker medis, respirator, sarung 

tangan, jubah, dan pelindung mata, harus diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan 

orang-orang lain yang merawat pasien COVID-19.
5,6

  

 Dengan kurangnya APD secara global, strategi-strategi untuk memfasilitasi 

ketersediaan APD yang optimal meliputi meminimalisasi kebutuhan APD dalam 

pelayanan kesehatan, memastikan APD digunakan secara rasional dan tepat, dan 

mengoordinasi mekanisme-mekanisme pengelolaan rantai pasokan APD.
5,6

 

1. Minimalisasi kebutuhan APD dalam pelayanan kesehatan  

Intervensi-intervensi berikut ini dapat meminimalisasi penggunaan dan kebutuhan 

akan APD sambil tetap memastikan bahwa perlindungan bagi tenaga kesehatan dan 

orang lain dari pajanan virus COVID-19 tetap tidak berkurang dalam memberikan 

pelayanan kesehatan.
6
  

a. Laksanakan pelayanan medis jarak jauh (telemedicine) dan saluran siaga 

(hotline) jika memungkinkan untuk melakukan penilaian dini kasus-kasus 

suspek COVID-19, sehingga mengurangi keperluan untuk mengunjungi 

fasilitas pelayanan kesehatan untuk diperiksa.  

b. Gunakan pembatas fisik untuk mengurangi pajanan virus COVID-19, seperti 

jendela kaca atau plastik. Pendekatan ini dapat diterapkan di area-area fasilitas 

pelayanan kesehatan yang pertama dimasuki pasien, seperti area triase dan 
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skrining, bagian pendaftaran di instalasi gawat darurat, atau di jendela apotek 

di mana pengambilan obat dilakukan.  

c. Tunda prosedur dan perawatan inap elektif yang tidak mendesak, kurangi 

frekuensi kunjungan pasien kronis, laksanakan pelayanan medis jarak jauh dan 

konsultasi telepon jika memungkinkan sehingga tenaga kesehatan, bangsal, dan 

APD dapat dialokasikan untuk unit-unit yang merawat pasien COVID-19.  

d. Kelompokkan pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa koinfeksi dengan 

mikroorganisme menular lainnya dalam ruangan yang sama untuk 

merampingkan alur kerja dan memfasilitasi penggunaan APD diperpanjang.  

e. Tunjuk tim tenaga kerja yang khusus merawat pasien COVID-19 sehingga 

tenaga kerja tersebut dapat menggunakan APD lebih lama 

f. Rampingkan alur kerja dan kurangi perawatan yang mengharuskan interaksi 

tatap muka antar tenaga kesehatan dan pasien sampai tingkat yang aman. 

Caranya, pertimbangkan pengelompokan kegiatan sehingga mengurangi 

keluar-masuk ruangan (misal, periksa tanda-tanda vital saat memberikan obat 

atau makanan diantar oleh tenaga kesehatan yang juga melakukan perawatan 

lain) dan rencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan di ruangan 

perawatan.  

g. Pertimbangkan penggunaan APD tertentu hanya jika berada dalam kontak erat 

langsung dengan pasien atau saat menyentuh lingkungan (misalnya, jika 

petugas masuk ruangan hanya untuk menyampaikan pertanyaan atau 

melakukan pemeriksaan visual, masker dan pelindung wajah saja yang 

dikenakan, tanpa sarung tangan atau jubah dan scrub).  

h. Pengunjung disarankan tidak diizinkan mengunjungi pasien terkonfirmasi atau 

kemungkinan (probable) COVID-19, tetapi jika benar-benar perlu, batasi 

jumlah pengunjung dan waktu kunjungan; beri instruksi yang jelas tentang 

APD yang wajib dipakai selama kunjungan, cara pemakaian dan pelepasan 

APD, dan bersihkan tangan untuk memastikan bahwa pengunjung menghindari 

pajanan. 

2. Pastikan APD digunakan secara rasional dan tepat
5,6

 

APD harus digunakan bersamaan dengan pengendalian administratif dan 

pengendalian mekanik. Disarankan agar tempat, target penerima, risiko pajanan 
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(misalnya, jenis kegiatan), dan dinamika transmisi patogen (seperti kontak, droplet, 

atau aerosol) dijadikan dasar-dasar indikasi penggunaan APD. Penggunaan APD 

yang berlebihan atau penyalahgunaan APD akan semakin berdampak pada 

kurangnya persediaan. Menjalankan rekomendasi-rekomendasi berikut ini berarti 

memastikan penggunaan APD secara rasional:  

a. Jenis APD yang digunakan saat merawat pasien COVID-19 akan berbeda-beda 

tergantung situasi, jenis tenaga kerja dan kegiatannya.  

b. Tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan pasien langsung harus 

menggunakan APD sesuai indikasi. 

c. Khusus untuk prosedur-prosedur yang menghasilkan aerosol dan 

perawatan-perawatan dukungan (intubasi trakea, ventilasi noninvasif, 

trakeotomi, resusitasi jantung paru, ventilasi manual sebelum intubasi, 

bronkoskopi) tenaga kesehatan harus mengenakan respirator, pelindung mata, 

sarung tangan, dan jubah; apron juga harus digunakan jika jubah tidak kedap 

cairan. 

d. Bagi masyarakat umum, orang-orang yang mengalami gejala yang 

menunjukkan COVID-19 atau yang merawat pasien COVID-19 di rumah harus 

mendapatkan masker medis dan instruksi penggunaannya. Informasi lebih 

lanjut dapat dilihat dalam panduan perawatan di rumah untuk pasien 

COVID-19 dengan gejala ringan dan tatalaksana kontak-kontaknya. 

Penggunaan rasional alat perlindungan diri untuk penyakit coronavirus 

(COVID-19) dan pertimbangan jika ketersediaan sangat terbatas  

e. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam anjuran mengenai penggunaan 

masker di masyarakat, selama perawatan di rumah, dan di fasilitas pelayanan 

kesehatan dalam konteks COVID-19 

3. Koordinasikan mekanisme-mekanisme pengelolaan rantai pasokan APD
5,6

  

Pengelolaan APD sebaiknya dikoordinasikan melalui mekanisme-mekanisme 

pengelolaan rantai pasokan esensial nasional dan internasional yang mencakup 

tetapi tidak terbatas pada : 

a. Perkiraan penggunaan APD berdasarkan model kuantifikasi rasional guna 

memastikan rasionalisasi persediaan yang diminta;  
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b. Pemantauan dan pengendalian permintaan APD dari negara-negara dan 

pihak-pihak penanggap dengan jumlah anggota yang besar;  

c. Promosi pendekatan pengelolaan permintaan terpusat guna menghindari 

duplikasi persediaan dan dipastikannya kepatuhan yang ketat pada 

aturan-aturan pengelolaan persediaan esensial untuk membatasi pembuangan, 

kelebihan persediaan, dan kurangnya persediaan;  

d. Pemantauan distribusi APD secara keseluruhan;  

e. Pemantauan dan pengendalian distribusi APD dari gudang fasilitas medis. 

 Secara global, cadangan APD saat ini tidak cukup, terutama masker medis dan 

respirator. Lonjakan permintaan global yang didorong tidak hanya oleh jumlah kasus 

COVID-19 melainkan juga oleh mis-informasi, pembelian karena panik, dan 

penimbunan mengakibatkan semakin beratnya kekurangan APD secara global. 

Kapasitas untuk meningkatkan produksi APD terbatas, dan permintaan akan respirator 

dan masker saat ini tidak dapat dipenuhi, terutama jika APD terus banyak digunakan 

secara tidak tepat. Namun, dengan kembali berproduksinya perusahaan-perusahaan 

pembuat di negara-negara pengekspor utama dan dengan mekanisme koordinasi global 

yang sudah ditetapkan, WHO berharap akan berkontribusi menangani kurangnya 

persediaan global ini. Bantuan dan mekanisme-mekanisme solidaritas internasional 

khusus diperlukan untuk memenuhi kebutuhan negara-negara yang paling rentan, yang 

dapat menghadapi masalah keterjangkauan harga di mana harga meningkat akibat 

lonjakan permintaan yang belum pernah disaksikan sebelumnya, yang diperparah 

dengan gangguan pasokan dan distribusi. Negara-negara anggota dan pihak-pihak 

penanggap berjumlah anggota besar dapat memperkirakan kebutuhan persediaannya 

menggunakan alat perkiraan persediaan esensial.
5,6

  

 Dalam konteks sangat terbatasnya persediaan APD meskipun strategi-strategi 

tersebut di atas sudah diterapkan, respons “whole of society” (keseluruhan masyarakat) 

dan perlindungan bagi tenaga kesehatan garis depan sangat penting dilaksanakan. Hal 

ini mencakup advokasi peningkatan segera produksi APD, termasuk jika perlu melalui 

advance market commitment, peningkatan skala produksi sektor swasta yang 

diwajibkan oleh pemerintah, pengupayaan opsi donor, solidaritas internasional melalui 

dukungan keuangan untuk pembelian dan distribusi APD untuk kebutuhan 

negara-negara yang paling rentan, dan menggandeng masyarakat umum untuk 
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menghindari penggunaan APD secara tidak rasional di tingkat masyarakat, serta 

strategi-strategi lain. Setiap pendekatan alternatif untuk menemukan solusi sementara 

mitigasi kekurangan kritis APD harus didasarkan pada bukti ilmiah, prinsip-prinsip 

pengiriman hati-hati yang aman dan keamanan pelayanan kesehatan, minimalisasi 

beban kerja untuk tenaga kesehatan, dan menghindari rasa aman yang semu. 

Berdasarkan bukti saat ini, dengan konsultasi dari pakar-pakar internasional dan 

badan-badan lain yang bergerak dalam bidang PPI, WHO dengan penuh kehati-hatian 

mempertimbangkan pilihan langkah-langkah sementara terakhir dalam situasi krisis 

yang hanya dilakukan jika terjadi kekurangan APD yang gawat di wilayah-wilayah di 

mana APD kemungkinan tidak tersedia. WHO menekankan bahwa langkah-langkah 

sementara ini harus dihindari sejauh mungkin saat merawat pasien COVID-19 yang 

sakit parah atau kritis, dan pasien yang diketahui mengidap koinfeksi organisme resistan 

berbagai obat atau lainnya yang ditransmisikan melalui kontak (seperti Klebsiella 

pneumoniae) atau droplet (seperti virus influenza). Penggunaan rasional alat 

perlindungan diri untuk penyakit coronavirus (COVID-19) dan pertimbangan jika 

ketersediaan sangat terbatas.
5,6 

 Langkah-langkah berikut dapat menjadi pilihan secara terpisah atau bersama-sama, 

tergantung situasi setempat:
5,6

  

1. Penggunaan APD diperpanjang (APD digunakan lebih lama daripada biasanya 

sesuai standar) 

2. Pemrosesan kembali dan penggunaan ulang (setelah pembersihan atau 

dekontaminasi/sterilisasi) baik APD berulang pakai atau sekali pakai, 

3. Pertimbangan penggunaan alternatif alat-alat standar rekomendasi WHO.  

 Selain itu penggunaan APD melampaui masa simpan atau tanggal kedaluwarsa 

selama jangka waktu terbatas juga dapat dipertimbangkan. Alat-alat ini harus diperiksa 

sebelum digunakan untuk memastikan kondisinya baik tanpa degradasi, sobekan, atau 

kikisan yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Respirator N95 yang masa simpannya 

sudah terlampaui tidak lagi diizinkan oleh NIOSH, karena kondisi penggunaan sesuai 

petunjuk pembuat harus dipenuhi agar tetap diizinkan NIOSH. Respirator yang 

kedaluwarsa masih dapat efektif melindungi tenaga kesehatan jika talinya masih 

terpasang kuat dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Tenaga kesehatan harus memeriksa 

masker dan mengecek kerapatan sebelum menggunakannya. Penggunaan ulang 
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kesehatan yang tanpa proses dekontaminasi dianggap tidak memadai dan tidak aman. 

Pemrosesan kembali harus dilakukan oleh staf terlatih di unit layanan steril suatu 

fasilitas pelayanan kesehatan atau dengan skala lebih besar dalam kondisi terkontrol dan 

standar. Banyak alat medis dirancang agar dapat digunakan ulang, sehingga cocok 

untuk didekontaminasi, tetapi pelindung wajah, masker medis, dan respirator tidak 

demikian. Biasanya, untuk setiap metode pemrosesan kembali, pembersihan harus 

dilakukan sebelum disinfeksi dan sterilisasi. Hal ini menimbulkan masalah bagi masker 

dan respirator karena tidak dapat dibersihkan tanpa mengurangi kelayakannya. 

Metode-metode pemrosesan kembali masker atau respirator belum disusun atau 

distandardisasi dengan baik, dan karenanya hanya dapat menjadi pertimbangan jika 

terjadi kekurangan kritis APD atau tidak ada APD.
5,6

  

 Hal-hal yang dipertimbangkan saat melakukan pemrosesan ulang meliputi:
5,6

  

1. Efikasi proses untuk menjamin disinfeksi atau sterilisasi  

2. Metode pemrosesan kembali yang tidak menimbulkan toksisitas residual bagi tenaga 

kesehatan 

3. Terjaganya integritas dan bentuk fungsional alat.  

 Lebih lanjut, saat mempertimbangkan untuk memproses kembali dan 

menggunakan ulang alat, disarankan agar instruksi pemrosesan kembali dari pembuat 

alat diikuti, jika ada. Selain itu, harus ada sistem pemeriksaan rutin, perbaikan (jika 

sesuai), dan pembuangan APD yang digunakan ulang jika perlu (misalnya, rusak, tidak 

lagi laik digunakan ulang). Dalam skenario khusus krisis pandemi COVID-19 ini, 

pemrosesan kembali APD sekali pakai menjadi area yang sedang berkembang di mana 

riset dan pengembangan masih berjalan dan sangat dibutuhkan. Dokumen ini hanya 

melaporkan metode-metode yang telah diuji dan diterbitkan di jurnal peer review (tinjau 

sejawat) atau dijalankan oleh US Food and Drug Administration (FDA). WHO akan 

memperbarui pertimbangan-pertimbangan ini mengikuti tersedianya bukti tambahan 

dan karenanya dokumen ini sebaiknya dipandang sebagai panduan sementara. 

Bahan-bahan alternatif per-tanggal penerbitan dokumen ini, penggunaan alat-alat 

dengan bahan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pengganti APD standar (seperti 

masker kain katun sebagai pengganti masker medis atau respirator) belum terbukti 

efektif dan tidak disarankan. Jika produksi APD apa pun untuk digunakan dalam 

pelayanan kesehatan diusulkan untuk dilakukan secara lokal jika persediaannya tidak 
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cukup atau habis, maka otoritas setempat harus melakukan penilaian atas APD yang 

diusulkan sesuai standar dan spesifikasi teknis minimal yang sesuai. Setiap langkah ini 

memiliki risiko dan keterbatasan yang signifikan sehingga harus dipertimbangkan hanya 

sebagai pilihan terakhir saat semua strategi lain penggunaan rasional dan tepat dan 

pengadaan APD telah dilakukan.
5,6 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 Rancangan solusi merupakan rekonstruksi ide dan rangkaian solusi dan aksi 

tindak lanjut untuk mengurai permasalahan yang ada dalam problem tree dengan 

melibatkan stakeholder terkait dengan menjadi kebijakan daerah untuk masyarakat. 

Stakeholder merupakan individu atau kelompok yang mampu mempengaruhi 

pencapaian tujuan dan memiliki hubungan yang saling berkorelasi.
 
Penyusunan dan 

perumusan potensi solusi dan stakeholder analysis harus memahami siapa saja 

pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan kebijakan, hal tersebut akan 

berguna untuk menetapkan strategi yang tepat dan terarah. Potensi solusi dan 

stakeholder analysis bukan hanya tertuang dalam tulisan akan tetapi harus bisa 

dilakukan, sehingga perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Berasal akar masalah problem tree dan dapat diimplementasikan 

2. Pilih potensi solusi yang paling mungkin bisa dilaksanakan 

3. Buat skala prioritas potensi solusi  

4. Analisis stakeholder terkait 

5. Melibatkan masyarakat, pasien, keluarga pasien 
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Tabel 57. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 

Akar 

Masalah 

Potensi Solusi Stakeholder Uraian Langkah Grading 

Lockdown 

proses impor. 

Kekosongan 

bahan baku 

di Industri 

Farmasi 

1. Peningkatan 

produksi 

nasional. 

2. Pengembangan 

SDM lokal 

melalui 

pelatihan. 

3. Pengolahan 

bahan baku 

lokal secara 

standar. 

1.  Industri 

Farmasi 

2.  Pemerintah 

3.  UMKM 

Masyarakat 

1.  Pemberian 

modal 

pengembangan 

2.  Pendidikan dan 

pelatihan 

3.  Komunikasi dan 

koordinasi ke 

stakeholder 

terkait. 

Kuadran I 

Pembatasan 

akses 

distribusi 

Pembuatan 

kebijakan khusus 

untuk distribusi 

perbekalan farmasi 

saat pandemi.  

1. Pemerintah 

2. Distributor/ 

PBF 

1. Menentukan 

perusahaan-peru

sahaan farmasi 

yang diberi 

kebijakan 

distribusi selama 

pandemi 

2. Membuka akses 

khusus dengan 

preventif yang 

baik 

3. Pengawalan 

kegiatan 

distribusi yang 

aman 

Kuadran I 
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Akar 

Masalah 

Potensi Solusi Stakeholder Uraian Langkah Grading 

Peningkatan 

permintaan 

perbekalan 

farmasi 

1.  Perencanaan 

Inventory 

Forecasting 

2.  Menetapkan 

prioritas 

pendistribusian 

stok perbekalan 

farmasi 

1. Instalasi 

Farmasi RS 

1. Pelatihan 

perencanaan 

Inventory 

Forecasting 

2. Pendataan 

zonasi wilayah 

untuk penentuan 

prioritas. 

3. Penetapan 

prioritas sesuai 

perhitungan 

standar 

Kuadran I 

Keterbatasan 

SDM segala 

bidang 

1.  Pembukaan 

lapangan kerja 

cukup 

2.  Perekrutan 

SDM tambahan 

3.  Pemberian 

modal dari 

pemerintah 

1.  Instalasi 

Farmasi RS 

2.  Distributor/ 

PBF 

3.  Industri 

Farmasi 

1.  Komunikasi ke 

publik 

2.  Perekrutan 

dalam jumlah 

besar 

3.  Pelatihan dan 

pendidikan 

SDM 

Kuadran 

II 

Kebijakan 

Darurat Saat 

Pandemi 

Pembuatan 

kebijakan 

Pemerintah saat 

pandemi terjadi  

Pemerintah 1.  Pengkajian 

berdasarkan data 

2.  Forecasting 

berdasarkan 

history 

3.  Pendataan 

kesiapan sistem 

Kuadran 

II 
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Kesimpulan 

 Perbekalan farmasi yang memenuhi standar bagi petugas kesehatan di rumah 

sakit menjadi prioritas dalam melengkapi protokol kesehatan penanggulangan 

pandemi COVID-19. Selain penerapan prosedur PPI yang ketat, kontrol administratif, 

dan rekayasa lingkungan. Mengatasi kekurangan perbekalan farmasi di tengah 

pandemi COVID-19 harus melibatkan perencanaan yang matang dan 

mempertimbangkan banyak hal. Kerja sama lintas bagian dan lintas profesi di rumah 

sakit hingga lintas institusi dalam struktur sistem pelayanan kesehatan sangat 

dibutuhkan. Instalasi Farmasi Rumah sakit harus mampu mengidentifikasi status 

kekurangan perbekalan farmasi yang mereka hadapi agar mampu melakukan 

intervensi dan antisipasi yang tepat.  

 Meminimalkan kebutuhan perbekalan farmasi, memastikan penggunaan 

perbekalan farmasi yang rasional serta melakukan koordinasi mekanisme manajemen 

rantai pasokan perbekalan farmasi merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan 

agar alokasi sumber daya terkait kebutuhan perbekalan farmasi selama pandemi 

menjadi efektif. Mitigasi sementara pada saat krisis APD meliputi waktu penggunaan 

APD yang diperpanjang, pemrosesan ulang diikuti dengan penggunaan 

kembali  APD serta penggunaan item alternatif yang dapat dibandingkan dengan 

standar yang direkomendasikan oleh WHO dapat dipertimbangkan. Penting dalam 

mempromosikan penggunaan APD yang rasional untuk dapat memastikan permintaan 

yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan keselamatan selama pandemi COVID-19.  

 Pada akhirnya, mekanisme kebijakan dan upaya harmonisasi harus 

menekankan pada dukungan terhadap praktik manufaktur/ produksi perbekalan 

farmasi yang baik, manajemen dan keamanan rantai pasokan yang tepat, dan 

koordinasi strategi untuk mengatasi kekurangan perbekalan farmasi pada saat terjadi 

pandemi seperti saat ini.  

 

Rencana Tindak Lanjut 

 Rencana tindak lanjut dari strategi mitigasi kekosongan perbekalan farmasi di 

instalasi farmasi rumah sakit saat pandemi COVID-19 ini selanjutnya antara lain: 

1. Melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan perbekalan farmasi berdasarkan 

model kuantifikasi rasional guna memastikan rasionalisasi persediaan yang 

diminta 
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2. Melakukan promosi pendekatan pengelolaan permintaan terpusat guna 

menghindari duplikasi persediaan dan dipastikannya kepatuhan yang ketat pada 

aturan-aturan pengelolaan persediaan esensial untuk membatasi pembuangan, 

kelebihan persediaan, dan kurangnya persediaan 

3. Melakukan pemantauan distribusi perbekalan farmasi secara keseluruhan 

4. Melakukan pemantauan dan pengendalian distribusi perbekalan farmasi di dalam 

maupun di luar instalasi farmasi dalam rumah sakit. 
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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN FACEBOOK FANSPAGE SEBAGAI 

SARANA PROMOSI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN 

PENDEKATAN EMOTIONAL BONDING DOKTER-PASIEN DALAM 

PENINGKATAN PENGETAHUAN, PERUBAHAN SIFAT, DAN PERILAKU 

TERKAIT COVID-19 DI RUMAH SAKIT SWASTA BATAM 

Oleh: 

dr. Erie Failenggo 

 

Latar Belakang 

 Persoalan terkait pandemi tidak hanya melibatkan faktor kesehatan semata saja, 

melainkan ia juga memberikan dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan 

manusia, ia mengubah pola tatanan sosial yang lama untuk dapat beradaptasi dengan 

pola-pola dan cara baru yang sesuai dengan protokol penanganan COVID-19, namun 

perlu kita garis bawahi bahwa COVID-19 sendiri merupakan penyakit yang baru 

sehingga kita membutuhkan banyak penelitian lanjutan yang memberikan jawaban 

terhadap pertanyaan seberapa efektifkah protokol yang ada atau kita juga dapat 

mempertanyakan kembali dampak dari penerapan protokol-protokol tersebut, dan 

seberapa protokol-protokol yang selama ini dijalankan mampu membawa dampak yang 

kontra produktif terhadap penanganan COVID-19 sehingga diperlukan inovasi atau 

penyesuaian yang baru.  

 Salah satu upaya protokol penanganan COVID-19 yang ditempuh adalah 

pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu bentuk 

implementasi kebijakan tersebut adalah penerapan physical distancing.
1
 Physical 

distancing sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah upaya menjaga jarak fisik antara 

satu orang dengan yang lain dan membatasi aktivitas di luar rumah.
2
 Implikasi dari 

kebijakan physical distancing tersebut secara kontekstual di lapangan dapat berupa 

himbauan untuk bekerja/ belajar/ beribadah di rumah. Dengan adanya penerapan 

tersebut hal ini juga berimbas pada penurunan jumlah pasien rawat jalan ke Rumah 

Sakit. Hal ini terutama karena adanya beberapa kebijakan pembatasan jam praktik 

dokter dan perubahan alur layanan.  

 Terdapat dorongan yang cukup besar bagi masyarakat kita untuk menjadi adiksi 

pada penggunaan internet di era pandemi ini dan hal ini sejalan dengan pelaporan 

CHAPTER 8 
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KOMINFO yang menyebutkan bahwa terdapat perubahan atau pergeseran konfigurasi 

pemanfaatan atau penggunaan internet, umum penggunaan internet didominasi oleh 

lingkungan kantor, kampus, sekolah dan tempat publik namun semenjak pandemik ia 

bergeser ke lingkungan perumahan, tempat tinggal, dan pemukiman.
3
 Selain bertujuan 

untuk mencari hiburan, berkomunikasi dengan anggota keluarga, rekan kerja dan teman, 

penggunaan internet juga digunakan khusus untuk mencari informasi terkait penyakit 

COVID-19.
4
 

Sosial media telah menjadi media yang perlahan menggantikan media 

konvensional sebagai pusat pencari informasi berita. Pada beberapa tahun terakhir ini, 

khususnya di masa pandemi, konsumsi sosial media telah perlahan menggantikan media 

konvensional seperti televisi dan radio untuk mendapatkan berita terkait event terkini. 

Masyarakat lebih dapat memilih berita atau informasi yang ingin dilihat secara detil dan 

hal ini tidak dapat diakomodasi oleh media berita konvensional.
5
 Kekuatan media sosial 

yang tidak ditemukan pada media lainnya adalah bagaimana kemampuannya dapat 

menciptakan sesuatu informasi menjadi viral, Pada Penelitian Van Rooyen et al
3
, 

Kemampuan menciptakan informasi menjadi viral ini telah membantu warga Afrika 

Selatan semasa pandemi Ebola yang dimana informasi-informasi terkait Ebola yang 

penting bagi warga Afrika selatan menjadi viral dikarenakan kemampuan media sosial 

seperti Twitter memiliki kemampuan untuk melakukan Tweeting dan Retweeting.
3
 

Media sosial juga dapat memfasilitasi penyampaian yang mampu disesuaikan dengan 

semua tingkatan pendidikan. Materi edukasi kesehatan yang dapat diberikan melalui 

media sosial dapat diberikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh 

pesertanya, seperti contohnya pada masyarakat dengan pendidikan dan kalangan 

ekonomi yang rendah, yang dimana mereka tidak mampu mencerna jargon-jargon, kata-

kata serapan, dan pemahaman mereka yang rendah mengenai ilmu dasar biologi dan 

kesehatan secara umum.
6
 

Media sosial mampu mendorong partisipasi dan mengeksplorasi dan membentuk 

identitas diri dari kelompok pesertanya. Hal ini berakibat positif dalam adanya diskusi 

dua arah, Interaksi dan terjadinya partisipasi dalam forum-forum online. Secara Individu 

adanya rasa kebersamaan dan bagian dari kelompok ketika individu tadi dapat 

mengekspresikan dirinya, diterima dan adanya interaksi saling membantu yang dimana 

media sosial mampu memberikan hal tersebut.
7
 Media sosial memiliki kemampuan 
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menjangkau user di daerah terpelosok sekalipun dengan catatan signal masih dapat 

tertangkap. Hal ini memudahkan masyarakat pelosok yang kesulitan akses geografis 

dapat memperoleh materi edukasi yang telah disesuaikan dengan keadaan dan 

kebutuhan masyarakat tersebut.
8
 Penggunaan media sosial sudah digunakan secara 

umum oleh organisasi resmi seperti Central For Disease Control (CDC), tenaga 

kesehatan profesional dan aktivitis kesehatan publik, seperti pada informasi penyebaran 

penyakit, pilihan atau makanan apa saja yang patut diperhatikan dan tindakan-tindakan 

yang harus dilakukan masyarakat di rumah.
9
 Kesulitan dalam mengimplementasikan 

media sosial sebagai media kampanye kesehatan adalah tidak adanya penyusunan 

strategi yang jelas, ketidak cukupan alokasi sumber daya dan staf yang ahli yang 

tersedia dalam organisasi kesehatan bersangkutan.
10

 

Permasalahan yang seringkali membingungkan masyarakat terkait promosi 

kesehatan yang ada di sosial media adalah memverifikasi kebenaran suatu informasi dan 

media penyalur informasi tersebut memberikan tantangan tersendiri dikarenakan 

banyaknya beredar channel, akun atau grup di media sosial yang digunakan sebagai 

penyebar hoax. Hal ini dipermudah dengan bagaimana mudahnya untuk memberikan 

nama, logo, photo, dan tersedianya program-program perancang video yang mampu 

mendesain konten untuk terlihat otentik dan resmi.
11

 

Banyak para pengguna sosial media yang akhirnya mendapatkan informasi yang 

keliru, terjebak, masuk ke ranah penipuan akibat tidak memiliki bekal pengetahuan IT 

yang memadai seperti bagaimana mencari informasi yang benar dan mampu 

membedakan sumber dan berita terpercaya dengan yang tidak. Ancaman seperti Bots, 

Trolls, Cyborgs dan teknologi penipuan seperti Deep Fakes memberikan ancaman 

tersendiri bagi penggunaan sosial media yang dimana tidak hanya membahayakan 

privasi, kenyamanan penggunaan sosial media saja melainkan kerentan untuk diretas 

informasi penting pengguna sosial media seperti rekening pribadi, kata sandi pribadi, 

dan informasi pribadi lainnya
.12

 

Beberapa platform media sosial seperti Facebook dan Twitter telah disalah 

gunakan sebagai media penyebar berita hoax dan memberikan dampak yang cukup 

signifikan dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Hal ini diperparah dengan 

begitu mudahnya untuk menyebarkan sesuatu di kedua platform tersebut dengan adanya 

featuring sharing dan re-sharing.
13
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Hasil penelitian Mastel (2017)
14

 menyebutkan bahwa saluran yang banyak 

digunakan dalam penyebaran hoax adalah situs webs, sebesar 34,90%, aplikasi chatting 

(whatsapp, Line, Telegram) sebesar 62,80% dan yang terakhir melalui media sosial 

(Facebook, Twitter, Instagram, dan Path) yang merupakan media terbanyak digunakan 

yaitu mencapai 92,40%.  Hasil Penelitian Mastel masih relevan dengan dengan kondisi 

saat ini, menurut laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (2020), 

media sosial merupakan penyumbang terbesar berita hoax semasa pandemi ini, khusus 

Facebook. Pada penelitian John B et al
15

 terkait tanya jawab di media sosial mengenai 

kesehatan. John B et al menyimpulkan bahwa dengan adanya media sosial dokter 

memiliki kemampuan untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak 

dari masyarakat terkait kesehatan dan dengan adanya kemampuan media sosial dalam 

menyebarkan informasi maka hal yang demikian semakin memacu perkembangan 

sirkulasi informasi kesehatan yang ada di internet. Penelitian Korda et al
16

 pada pasien-

pasien dengan penyakit kronis membuktikan bahwa adanya kecenderungan dari pasien-

pasien tersebut untuk berpartisipasi dalam program pemulihan secara online ketimbang 

metode konvensional bertatap muka. 

Media sosial juga merupakan media yang dapat menghadirkan interaksi secara 

“langsung” antara peserta dan edukator. Hal ini dapat terlihat pada pelaksanaan 

MomConnect di Afrika Selatan dengan lebih dari 1,7 juta ibu-ibu terdaftar untuk 

menerima informasi edukasi dan support terkait kehamilan yang dimana pada 

pelaksanaannya MomConnect menggunakan berbagai macam sosial media yang 

dikhususkan sesuai dengan masing-masing kemampuannya, mulai dari pesan singkat, 

group dan video call conference untuk pelatihan dan support secara live.
17

 

Kesulitan dalam mengimplementasikan media sosial sebagai media kampanye 

kesehatan adalah tidak adanya penyusunan strategi yang jelas, ketidakcukupan alokasi 

sumber daya dan staf yang ahli yang tersedia dalam organisasi kesehatan 

bersangkutan.
10

 Ada beberapa tantangan untuk penerapan media sosial sebagai alat 

promosi kesehatan yaitu ketidakmauan tenaga medis profesional dan organisasi 

kesehatan untuk berpartisipasi dan berinteraksi langsung dengan publik, rawan 

penyalahgunaan etika profesi kesehatan, permasalahan terkait privasi pasien, komentar 

umum pada platform tersebut yang dapat berupa komentar negatif.
18
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Rumusan Masalah 

Peranan Rumah Sakit tidak hanya untuk memberikan pelayanan penyembuhan 

terhadap penyakit saja, melainkan ia merupakan institusi dengan tuntutan untuk 

memberikan layanan paripurna. Yang dimaksud dengan pelayanan paripurna adalah 

pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, 

sehingga dalam hal ini kegiatan promosi kesehatan masyarakat (PKRS) harus lebih 

digalakkan kembali.
19

 

Penanganan COVID-19 tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak disertai 

dengan pemerataan, penyelarasan, dan distribusi berita atau faka yang faktual terkait 

dengan COVID-19 itu sendiri. Hal ini dikarenakan bahwa penanganan COVID-19 harus 

melibatkan semua stakeholder yang terlibat khususnya masyarakat sekitar kita dan hal 

ini sesuai dengan konsep Pentahelix. Pentahelix sendiri merupakan pendekatan yang 

merangkul pemerintah, swasta atau dunia usaha, akademisi, masyarakat dan media 

dengan penggunaan konteks lokal, kearifan lokal, sumber daya lokal sesuai dengan jiwa 

gotong-royong dalam mencegah dan mengatasi bencana.
20

 

 Pelaksanaan promosi kesehatan sendiri dilakukan dalam rangka perubahan 

perilaku yang berisiko dengan peningkatan pengetahuan, menumbuhkan sikap, dan 

kemauan individu dan masyarakat sehingga dapat berperilaku hidup bersih dan sehat 

dan  terciptanya lingkungan sehat. Kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui:
19

 

1. Penyuluhan terhadap penyakit yang berisiko tinggi dan berbiaya mahal, dan 

terbanyak yang terjadi di Rumah Sakit, 

2. Penyebarluasan informasi melalui media komunikasi, media cetak (leaflet, 

poster, dan baliho), media massa penyedia informasi (koran, TV, radio, buletin, 

penayangan video pada TV di tempat-tempat yang strategi, dan sebagainya), 

3. Penyuluhan massa, demonstrasi/ kampanye kesehatan, 

4. Pemeriksaan kesehatan, 

5. Pembinaan pembentukan kelompok peduli kesehatan, 

6. Pengembangan daerah binaan Rumah Sakit, dan 

7. Penggerakan masyarakat sekitar Rumah Sakit, dan lain sebagainya 

 Pada prinsip pelaksanaannya, semenjak pandemi COVID-19 kegiatan PKRS 

tidak dapat berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan angka kunjungan yang kurang, 

pembatasan sosial masyarakat, ketidakcukupan sumber daya profesional rumah sakit, 
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keterbatasan sumber daya penunjang lainnya untuk melakukan PKRS secara 

konvensional.
13

 Secara prinsip kegiatan PKRS dapat menyesuaikan dengan protokol 

kesehatan hal ini dikarenakan bahwa pada Permenkes 44 tahun 2018 tidak membatasi 

kegiatan, sarana dan prasarana maupun teknik penyelenggaraan di lapangan. Sehingga 

konsep memasukkan media sosial khususnya Facebook sebagai sarana atau media yang 

digunakan dalam memberikan layanan PKRS adalah sangat dimungkinkan.
19

 

 Pemilihan media sosial Facebook sebagai media PKRS memiliki alasan 

tersendiri menurut penulis, hal ini dikarenakan Facebook merupakan media sosial 

ketiga yang paling banyak digunakan di Indonesia
3
, Facebook merupakan media 

terbanyak penyebar hoax di indonesia dan media sosial sendiri merupakan pusat 

penyebar hoax terbanyak berdasarkan penelitian.
14 

Penggunaan media sosial dengan 

menggunakan facebook tidak hanya mengajarkan kita menggunakan media yang 

berbeda saja, melainkan ia juga harus disampaikan dengan cara yang telah terbukti 

efektif dalam kontek penyampaian secara media sosial. Dalam penelitian Kujur et al
21

 

membutuhkan bahwa negara dengan ekonomi berkembang seperti India, masyarakat 

disana sangat bergantung pada aspek emosional daripada informasi logis mengenai 

sesuatu yang dapat diterima baik itu yang bersifat barang atau jasa apa pun yang 

disajikan. Oleh karena itu, aspek emosional positif dan negatif memiliki pengaruh daya 

tarik emosional pada keterlibatan konsumen. Daya tarik emosional positif seperti 

kepuasan, kebahagiaan, dan cinta memiliki pengaruh positif pada keterlibatan penonton 

atau konsumen di sosial media. Di sisi lain, daya tarik emosional negatif berhubungan 

negatif dengan keterlibatan masyarakat. 

Proses individu di layar berbicara, melihat ke kamera, mengunggah rekaman 

yang belum di edit atau di edit seminimal mungkin dengan keasliannya yang lebih 

diutamakan adalah nilai tinggi yang dapat membuat para penonton terhubung secara 

emosional dengan pembicara atau influencer.
22

 Hal ini memberikan gambaran posisi 

pengalaman yang sama dengan para penonton, mampu sharing rasa kekhawatiran, rasa 

kepedulian, harapan, dan rasa kesal merupakan beberapa aspek yang memang 

membantu dalam membangun komunikasi yang efektif yang tidak hanya memfasilitasi 

transfer ilmu saja melainkan saja menghubungkan jalinan emosional antara penonton 

dan pembicara.
22

 Selanjutnya, bagaimana efektivitas penggunaan Facebook Fanspage 

sebagai sarana promosi kesehatan masyarakat dengan pendekatan emotional bonding 
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dokter-pasien dalam peningkatan pengetahuan, perubahan sifat, dan perilaku terkait 

COVID-19? 

 

Problem Tree 

 

Gambar 59. Problem Tree  

Penjelasan Problem Tree 

 Hambatan pada proses program promosi kesehatan memberikan dampak yang 

cukup signifikan apabila kita menelusuri secara lebih dalam. Program promosi 

kesehatan merupakan komponen dalam fungsi rumah sakit yang tidak bisa kita 

pisahkan, karena memang ia merupakan salah satu dari pelayanan paripurna.
19

 

Salah faktor hambatan untuk menjalankan program promosi kesehatan rumah 

sakit adalah ketidaksiapan rumah sakit dalam menghadapi pandemi COVID-19. 

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang sangat besar secara finance, 

alokasi SDM dan sumber daya lainnya.  
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Rumah Sakit banyak yang belum bisa memberikan pelayanan yang optimal 

dalam hal penanganan COVID-19 baik secara tata kelola maupun sumber daya yang 

ada, sehingga umumnya promosi kesehatan merupakan prioritas yang seringkali 

ditinggalkan
.20

 Beberapa faktor lainnya seperti pada kurang minatnya dokter untuk lebih 

mengenal dan berkomunikasi kepada pasiennya  dan ketidak adaan sarana telemedicine 

yang difokuskan pada pemberian layanan komunikasi antara dokter pasien memberikan 

kontribusi pada terdapatnya “jarak” antara pasien dan dokter yang hal ini diperburuk 

dengan minimnya akses dikarenakan jam praktek yang dibatasi oleh beberapa kolegium 

yang memberikan rasa kekosongan Health Authorirative Figure
.15

 

Kekurangan dari health authorirative figure disertai dengan tren penggunaan 

media sosial sebagai media utama untuk mencari berita atau informasi terkait COVID-

19 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam bagaimana masyarakat rawan 

menerima berita-berita hoax yang ada. Hal ini akan berkontribusi pada sulitnya 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan COVID-19.
5
 

  Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal penting dalam kaitannya untuk 

keberhasilan penerapan dan keberhasilan dari program kesehatan masyarakat. Hal ini 

bisa terlihat dari program-program gerakan masyarakat seperti GERMAS TB paru 

contohnya. Yang dimana mobilisasi kesadaran dan kerja sama antara semua pihak 

mampu memberikan hasil yang memuaskan. Dan hal ini merupakan sesuatu yang sesuai 

dengan pendekatan Pentahelix. Dengan ketidak-adaan promosi kesehatan yang 

dilakukan oleh rumah sakit maka proses penumbuhan kesadaran dengan pengenalan 

awal pada teori dan group discussion menjadi tidak terfasilitasi sehingga rumah sakit 

tidak membantu dalam proses kaderisasi.
7
 Selain itu, humas Rumah Sakit tidak berjalan 

secara optimal dengan mengingat bahwa masyarakat di era Pandemi memiliki rasa 

kekhawatiran untuk datang ke Rumah Sakit sehingga sebenarnya peranan humas 

memilki peranan penting untuk menyakinkan masyarakat bahwa kerumah sakit 

merupakan hal yang aman dan penting. Permasalahan yang adalah rumah sakit tidak 

memilki opsi ataupun resources dan pelaksanaan pada pelayanan yang bersifat 

telemedicine, yang sebenarnya memiliki potensi yang cukup tinggi dan solusi yang tepat 

di era pandemi dengan mengacu pada revolusi industri 4.0.
23 
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Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder     

Tabel 58.  Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Kegiatan Tujuan Indikator 

keberhasilan 

Rencana waktu 

pelaksanaan 

Pihak yang 

Terlibat & 

Grading      

1 Masyarakat 

pengakses 

sarana 

Meningkatkan 

pengetahuan, 

mengubah sifat 

dan perilaku 

serta 

memberikan 

akses untuk 

berkomunikasi 

antara dokter-

pasien 

Peningkatan 

pengetahuan 

masyarakat 

terkait 

COVID-19, 

perubahan sifat 

negatif 

menjadi positif 

terkait 

COVID-19, 

adanya tanda-

tanda 

perubahan 

perilaku dan 

terjalinnya 

komunikasi 

antara dokter – 

pasien  

Kegiatan 

berlangsung 

rutin dengan 

minimal 

seminggu sekali 

diberikan video 

edukasi baru 

dan proses 

tanya jawab 

berlangsung 

selamanya 

sebagaimana 

sarana yang 

disediakan 

merupakan 

sarana Humas 

RS 

bersangkutan 

- Masyarakat,  

- Dokter 

umum,  

- Dokter 

spesialis   

- Pihak IT 

- Humas 

Rumah 

sakit  

(Kuadran II 

dan III) 

2 Dokter 

Rumah 

Sakit 

Meningkatkan 

hubungan 

emotional 

bounding 

kepada 

masyarakat, 

sehingga 

mampu 

memberikan 

pelayanan 

holistik 

Jumlah 

kunjungan 

akses ke 

sarana semakin 

meningkat 

dengan mulai 

dikenal banyak 

sang dokternya 

Pembuatan 

video dengan 

minimal 

seminggu sekali 

dengan adanya 

jadwal bagi 

masing-masing 

dokter, namun 

proses tanya 

jawab secara 

chat dilakukan 

tiap hari 

Dokter 

umum, 

Dokter 

spesialis 

(Kuadran III) 

3.  Direksi RS Menjalankan 

Permenkes 44 

tahun 2018 dan 

marketing serta 

Humas Rumah 

sakit 

Terlaksananya 

program PKRS 

secara online 

dan proses 

Humas dan 

Marketing 

dapat berjalan 

secara kontinu 

Setiap saat 

selagi rumah 

sakit yang 

bersangkutan 

beroperasi 

- Direksi 

utama 

- Direksi 

pelayanan 

- Manajemen 

penunjang 

(Kuadran II) 
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Kesimpulan 

 Protokol COVID-19 yang membawa kita pada perubahan aspek kehidupan 

sosial yang ada memberikan dampak yang tidak selalu mulus, hal ini terkait dari fakta 

bahwa COVID-19 sendiri merupakan suatu penyakit baru yang masih banyak harus 

dipelajari sehingga dibutuhkan evaluasi lanjutan dan tindakan proaktif terkait 

permasalahan-permasalahan yang muncul pada pelaksanaan protokolnya. 

 Salah satu dampak yang nyata adalah bagaimana pengurangannya jumlah pasien 

rawat jalan ke Rumah sakit dan tidak mampunya Rumah Sakit dalam menjalankan 

program promosi kesehatan masyarakat secara konvensional. Hal ini merujuk pada  

edukator, motivator, dan otoritas figur kesehatan yang dalam hal ini dokter untuk bisa 

memberikan pengetahuan, membangun emotional bonding dan memberikan solusi 

terkait akses maupun menetralisir adanya berita-berita hoax dan informasi provokatif 

yang ada di masyarakat. 

 Penggunaan media sosial Facebook sebagai sarana PKRS dianggap sebagai 

sesuatu modalitas yang diharapkan mampu menjembatani adanya permasalahan diatas 

dengan tetap mengacu pada aturan yang ada dan dalam proses membantu Rumah Sakit 

dalam mengintegrasikan media sosial sebagai salah satu sarana potensial sebagai 

jawaban tuntutan di era pandemi maupun menyambut revolusi industri 4.0. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

1. Melakukan pendefinisian, penelitian, dan penetapan terhadap batasan-batasan 

dan standarisasi nilai-nilai yang akan diterapkan selama pelaksanaan promosi 

kesehatan masyarakat melalui media facebook yang sesuai dengan aturan yang 

ada agar terciptanya suatu modalitas baru yang efektif dan legal. 

2. Melakukan riset terkait instrumen penilaian terhadap pengetahuan, sifat dan 

perilaku yang akan dapat mengukur efektivitas penggunaan sarana PKRS baru 

Facebook dalam kaitannya dengan materi COVID-19. 

3. Berdiskusi terkait penerapan sarana Facebook sebagai media PKRS dan Humas 

kepada direksi Rumah Sakit dan kolega kedokteran lainnya. 

4. Menentukan waktu dan melakukan proses evaluasi serta pelaporan penelitian 

dan pelaporan kegiatan untuk meninjau progress modalitas PKRS yang baru. 
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ANALISIS EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SEROLOGI ANTIBODI  

SARS-COV-2 SEBAGAI METODE DETEKSI DINI KASUS COVID-19 PADA 

PETUGAS KESEHATAN ASIMPTOMATIK DI JARINGAN RUMAH SAKIT 

SWASTA INDONESIA 

Oleh: 

dr. Kevin Chrisanta Budiyatno 

 

Latar Belakang 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
1
 

Coronavirus merupakan virus RNA yang berasal dari subfamili Coronavirinae dalam 

famili Coronaviridae dan dapat menyebabkan penyakit pada saluran napas, saluran 

cerna, dan sistem saraf pada hewan dan manusia. Hingga saat ini diketahui ada tiga tipe 

coronavirus yang bersifat sangat patogen, yaitu SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-

CoV-2. SARS-CoV-2 memiliki rentang transmisi yang lebih luas jika dibandingkan 

dengan SARS-CoV. Selain bisa menular melalui transmisi droplet jarak dekat dan 

kontak, SARS-CoV-2 juga bisa ditransmisikan melalui aerosol dalam ruang tertutup.
2
  

Sejak kasus konfirmasi dicatat oleh World Health Organization (WHO) pada 

tanggal 4 Januari 2020, secara global tercatat ada 220 negara terinfeksi dengan jumlah 

kasus konfirmasi sebanyak 58.712.326 kasus dan 1.388.528 kematian (data hingga 

tanggal 24 November 2020 dari WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard). 

Indonesia mencatat kasus konfirmasi COVID-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 

2020 dan hingga tanggal 24 November 2020 tercatat sedikitnya ada 506.302 kasus 

konfirmasi. Dari seluruh kasus konfirmasi tersebut, 64.878 merupakan kasus aktif dan 

16.111 merupakan kasus meninggal. Meskipun pertambahan kasus konfirmasi di 

Indonesia masih terus berlangsung hingga saat ini, angka kesembuhan yang tercatat 

juga mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Hingga tanggal 24 November 2020, 

tercatat ada 425.313 kasus sembuh, atau sekitar 84% dari seluruh kasus terkonfirmasi 

yang terlaporkan (berdasarkan peta sebaran COVID-19 dari website Bersatu Lawan 

COVID-19).
3
 

Pencapaian angka kesembuhan COVID-19 di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari 

peran fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang terus berjuang mengupayakan 

CHAPTER 8 



994 

 

 

perawatan pasien terkonfirmasi hingga sembuh. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
4
, rumah 

sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk dalam daftar fasilitas umum yang 

masih diizinkan untuk beroperasi selama periode pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB). Dalam hal ini, tenaga medis dan non-medis yang bekerja di 

rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lainnya menjadi kelompok rentan yang sangat 

mudah terpapar infeksi COVID-19. 

Data yang dirilis oleh Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 

tanggal 10 November 2020 menyatakan bahwa terhitung sejak bulan Maret 2020 hingga 

tanggal 10 November 2020 tercatat ada 282 tenaga medis yang meninggal akibat 

COVID-19. Secara rinci, dari 282 tenaga medis tersebut, 159 adalah dokter, sembilan 

adalah dokter gigi, dan 114 adalah perawat. Dari 159 dokter yang wafat, 84 adalah dari 

dokter umum, 73 dokter spesialis, dan dua dokter residen. Termasuk di dalam seluruh 

dokter yang wafat adalah sepuluh guru besar. Data ini merupakan data yang tercatat dan 

baru mencakup dokter dan perawat, padahal dalam pelayanan sehari-hari masih terdapat 

banyak profesional pemberi asuhan dan tenaga non-medis yang juga menjalankan 

tanggung jawabnya di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. 

Infeksi dan kematian yang ditimbulkan oleh COVID-19 terhadap tenaga medis 

bukan hanya semata-mata disebabkan oleh keterbatasan alat pelindung diri (APD), 

melainkan karena situasi pandemi COVID-19 itu sendiri merupakan kondisi yang 

menimbulkan stres, kecemasan, ketakutan, bahkan depresi bagi para tenaga medis yang 

bekerja di lini terdepan dalam penanganan pasien. Perasaan takut, cemas, stres, dan 

depresi merupakan sebagian dari banyak faktor yang mempengaruhi kerentanan tenaga 

medis terhadap paparan COVID-19.
4
 Itu sebabnya di Indonesia COVID-19 ditetapkan 

sebagai penyakit akibat kerja melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/Menkes/327/2020 tentang Penetapan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

akibat Kerja sebagai Penyakit akibat Kerja yang Spesifik pada Pekerjaan Tertentu.
6
 

Rumah sakit sebagai industri layanan kesehatan yang mempekerjakan tenaga 

medis dan non-medis memiliki tanggung jawab juga dalam melindungi pekerjanya. Isu 

mengenai keterbatasan APD pernah merebak di Indonesia dan dijadikan sebagai salah 

satu alasan tingginya angka kejadian paparan dan kematian akibat COVID-19 pada 
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tenaga medis dan non-medis. Pengaturan jam kerja dan konseling merupakan upaya 

yang dilakukan oleh berbagai fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa pekerjanya 

tidak mengalami stres atau kelelahan. Namun demikian, di samping tuntutan untuk 

melakukan proteksi pekerja baik secara fisik dan mental, terdapat pula tuntutan untuk 

melakukan deteksi dini kasus. SARS-CoV-2 memiliki kemampuan penyebaran yang 

sangat tinggi, namun bersifat kurang mematikan jika dibandingkan dengan SARS-CoV. 

Karakteristik epidemiologi COVID-19 menunjukkan bahwa 80,9% pasien menunjukkan 

gejala ringan hingga sedang.
2
 Kasus asimptomatik juga mulai banyak ditemukan dan 

pasien dengan kasus asimptomatik tetap memiliki potensi menularkan. Dalam ranah 

industri rumah sakit, tenaga medis dan non-medis yang terinfeksi SARS-CoV-2 namun 

tidak menunjukkan gejala tentunya akan menjadi risiko penularan yang lebih besar bagi 

sesama petugas maupun pasien. 

Metode deteksi dini infeksi COVID-19 terus mengalami perkembangan dari 

waktu ke waktu. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan kelemahannya. 

Skrining gejala yang dilakukan setiap hari terhadap seluruh petugas medis dan non-

medis merupakan metode yang paling sederhana dan tidak memerlukan biaya besar, 

namun juga memiliki kekurangan jika staf belum teredukasi secara baik mengenai 

pentingnya prosedur skrining tersebut. Peran jajaran manajemen dalam merespon hasil 

skrining dan kelengkapan pengisian alat ukur juga turut menentukan efikasi metode ini.
5
 

Sejak ditemukannya baku emas diagnostik COVID-19 melalui pemeriksaan 

reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT PCR), deteksi dini kasus pada 

tenaga medis dan nonmedis yang bergejala dapat langsung dilakukan menggunakan 

metode ini. Kelemahan penerapan metode ini di Indonesia terletak pada biayanya yang 

besar, di samping ketersediaan pemeriksaan yang masih terbatas, baik dalam hal alat 

maupun reagen. Proses ekstraksi RNA, rentang waktu yang pendek terkait periode 

sensitivitas RT PCR pasca-munculnya gejala, serta kadar viral load yang bervariasi juga 

diketahui dapat memunculkan hasil negatif palsu.
6
 Meskipun dari tenaga medis dan 

nonmedis yang tidak bergejala masih bisa didapatkan hasil pemeriksaan RT PCR positif 

sekalipun dalam jumlah yang relatif kecil.
7,8

 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, 

pemeriksaan RT PCR masih dinilai tidak efektif dikerjakan untuk kepentingan skrining 

pada seluruh tenaga medis dan nonmedis yang tidak bergejala. 
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Pemeriksaan serologi ditawarkan sebagai metode pemeriksaan yang lebih 

ekonomis dan lebih mudah diakses. Pemeriksaan serologi merupakan pemeriksaan 

deteksi antibodi terhadap komponen SARS-CoV-2 melalui metode immunoassays. 

Terdapat beberapa teknik pemeriksaan serologi yang saat ini tersedia dan bisa 

dijalankan, namun di Indonesia masih terbatas pada dua jenis teknik yaitu lateral flow 

immunoassay (LFIA) dan automated chemiluminescence immunoassay (CLIA). LFIA 

merupakan bentuk pemeriksaan antibodi berbasis point of care testing, dimana 

reaktivitas ditentukan berdasarkan inspeksi visual terhadap garis yang muncul pada 

kertas imunokromatografi alat. CLIA berbeda dengan  LFIA dalam hal metode 

kuantifikasinya. Pada CLIA, kuantifikasi dihasilkan melalui deteksi luminesens.
6
 

Pemeriksaan serologi mampu mendeteksi isotipe antibodi yang berbeda, mencakup IgG, 

IgM, dan IgA, atau antibodi total. Untuk saat ini, pemeriksaan dengan metode LFIA 

yang umum ditemukan di Indonesia adalah untuk mendeteksi IgG dan IgM, sedangkan 

pemeriksaan dengan metode CLIA yang umum ditemukan adalah untuk mendeteksi 

antibodi total. 

Antibodi adalah komponen utama dari respon kekebalan adaptif yang 

menghasilkan respon spesifik terhadap infeksi di kemudian hari. Sekalipun keberadaan 

antibodi bisa dideteksi, namun dalam konteks infeksi SARS-CoV-2 peran antibodi 

dalam memberikan kekebalan terhadap infeksi ulangan masih belum diketahui. Studi 

longitudinal menunjukkan bahwa kadar antibodi mengalami penurunan dari waktu ke 

waktu dan masih belum diketahui apakah titer antibodi yang rendah tersebut memiliki 

daya perlindungan atau kekebalan.
9
 Akurasi dari pemeriksaan antibodi bertujuan untuk 

menentukan seberapa baik pemeriksaan tersebut mampu mendeteksi infeksi lampau dari 

SARS-CoV-2 dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar prediksi terhadap infeksi saat ini 

atau di kemudian hari. Akurasi ini diukur dengan cara membandingkan antara hasil 

pemeriksaan antibodi dengan baku emas diagnostik, yaitu deteksi RNA virus melalui 

RT PCR. Namun demikian, perlu dipertimbangkan juga bahwa sensitivitas RT PCR 

sangat ditentukan oleh waktu pengambilan sampel terhadap onset gejala. Sensitivitas 

RT PCR bisa mengalami penurunan hingga mencapai angka 70% dengan angka negatif 

palsu diperkirakan berada di antara dua persen hingga 29%.
9
 Untuk kepentingan deteksi 

dini kasus pada pasien yang tidak bergejala, peran pemeriksaan RT PCR untuk 

konfirmasi hasil seropositif menjadi pertanyaan. 
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Banyak studi mulai mempelajari kejadian seroprevalensi antibodi SARS-CoV-2 

pada petugas rumah sakit yang tidak bergejala dalam kaitannya dengan berbagai 

parameter seperti faktor paparan di luar rumah sakit, gejala yang sempat dirasakan pra-

skrining, usia, ras, dan lain sebagainya. Studi lainnya mempelajari asosiasi antara 

seroprevalensi antibodi SARS-CoV-2 terhadap kesesuaian hasil pemeriksaan RT PCR 

dalam mendeteksi keberadaan RNA virus. Hasil studi tersebut bervariasi, namun 

terdapat kesimpulan yang cukup selaras yaitu bahwa seroprevalensi antibodi SARS-

CoV-2 lebih banyak ditemukan pada petugas rumah sakit yang menunjukkan gejala 

khas COVID-19 pra-skrining
10–12

 sedangkan tujuan dilakukan skrining pada petugas 

rumah sakit adalah untuk deteksi dini kasus untuk mengurangi kemungkinan kejadian 

penularan oleh sesama pekerja. 

Terlepas dari variasi simpulan hasil studi mengenai efektivitas pemeriksaan 

serologi antibodi SARS-CoV-2, kebanyakan rumah sakit swasta masih menggunakan 

metode pemeriksaan serologi sebagai bentuk skrining bagi petugas rumah sakit, baik 

tenaga medis maupun non-medis. Metode ini dipilih karena dinilai paling efisien dari 

segi biaya, namun tetap bisa mendeteksi kemungkinan kasus positif meskipun terdapat 

kekurangan jika tujuannya adalah untuk deteksi dini. Indonesia memiliki banyak 

jaringan rumah sakit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik yang dikelola 

oleh swasta maupun oleh negara. Masing-masing jaringan rumah sakit memiliki 

kebijakan yang berbeda terkait metode skrining dan deteksi dini kasus COVID-19 yang 

diterapkan terhadap pengunjung, penunggu pasien, pasien, atau petugas. Kebijakan ini 

berkaitan pula dengan penetapan zonasi rumah sakit dan standar level APD yang harus 

digunakan pada masing-masing zona. Salah satu jaringan rumah sakit swasta yang 

tergolong besar di Indonesia menerapkan pemeriksaan serologi untuk dikerjakan secara 

masif pada seluruh petugas pada masing-masing zona secara berkala, sedangkan 

pemeriksaan RT PCR akan dikerjakan sebagai tindak lanjut pada petugas dengan hasil 

pemeriksaan serologi reaktif dan/ atau petugas yang menunjukkan gejala khas COVID-

19. 

Mengacu pada Panduan Teknis Pelayanan Rumah Sakit pada Masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru
13

, skrining pada petugas rumah sakit tidak melibatkan pemeriksaan 

serologi maupun RT PCR. Prosedur yang disarankan adalah bahwa semua petugas 

rumah sakit wajib menggunakan masker dan dilakukan penilaian cepat (quick 
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assessment COVID-19) yang terdiri dari pengukuran suhu tubuh dan pengisian kajian 

mandiri. Tidak dilakukannya pemeriksaan serologi dan/ atau RT PCR sebagai bagian 

skrining menimbulkan pertanyaan apakah kedua pemeriksaan tersebut memang 

dibutuhkan dalam prosedur deteksi dini, atau justru dinilai terlalu berlebihan dan tidak 

efektif. 

 

Rumusan Masalah 

Data WHO menunjukkan secara global sebanyak 220 negara terinfeksi SARS-

CoV-2 dengan jumlah kasus konfirmasi dan kematian yang terus mengalami 

peningkatan. Data nasional di Indonesia menunjukkan bahwa kasus konfirmasi di 

Indonesia masih belum mengalami titik puncak dan terus mengalami peningkatan, 

meskipun pada saat yang sama juga tercatat angka kesembuhan yang mengalami 

perbaikan. Rumah Sakit sebagai bentuk layanan kesehatan publik ikut terdampak akibat 

lonjakan pasien COVID-19 sehingga menyebabkan jumlah tenaga medis dan non medis 

yang tertular juga ikut mengalami peningkatan dan rumah sakit berupaya menekan 

angka kejadian penularan COVID-19 pada petugas rumah sakit melalui penyediaan 

APD yang memadai dan penerapan skrining dan deteksi dini kasus COVID-19 baik 

pada pasien, penunggu pasien, pengunjung, maupun petugas rumah sakit. Hingga saat 

ini belum ada standar atau protokol yang berlaku nasional mengenai ketentuan metode 

skrining dan deteksi dini kasus COVID-19 untuk dapat diterapkan oleh rumah sakit. Hal 

ini menyebabkan perbedaan kebijakan yang diberlakukan oleh masing-masing rumah 

sakit. Perbedaan metode skrining yang digunakan juga memiliki efektivitas masing-

masing. Sebenarnya, bagaimana efektivitas pemeriksaan serologi antibodi SARS-CoV-2 

sebagai metode deteksi dini kasus COVID-19 pada petugas kesehatan asimptomatik? 
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Problem Tree 

Gambar 60. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Memahami COVID-19 sebagai pandemi memerlukan kerangka pikir mengenai 

konsep segitiga epidemiologi tentang host, agent, dan environment. Dalam konteks 

COVID-19, agent adalah SARS-CoV-2 yang di dalamnya tercakup patogenisitas dan 

virulensi dari berbagai strain virus. Environment mengacu pada faktor ekstrinsik yang 

mempengaruhi agent dan kesempatan yang memungkinkan terjadinya paparan seperti 

droplet respiratorik dan permukaan yang terkontaminasi. Host adalah orang yang tidak 

terinfeksi, mencakup juga karakteristik kerentanannya seperti usia, jenis kelamin, dan 

komorbid.
14

 Ketidakseimbangan interaksi antara ketiga faktor tersebut merupakan salah 

satu determinan penyebab penularan COVID-19 menjadi lebih mudah terjadi, bahkan 

hingga menyebabkan pandemi. 

SARS-CoV-2 sebagai agent memiliki kemiripan struktur dengan SARS-CoV 

dalam hal genom dan homologi protein. Sama seperti SARS-CoV, SARS-CoV-2 

memasuki sel inang melalui perantaraan reseptor permukaan angiotensin converting 

enzyme-2 (ACE2). Namun demikian, insersi dari furin cleavage site (FCS) yang terdiri 

dari asam amino multi-basa (PRRAR) pada interseksi S1/S2 protein spike (S) virus 

membedakan SARS-CoV-2 dari SARS-CoV atau virus SARS lainnya. Meskipun FCS 

juga terdapat pada anggota famili CoV lainnya, termasuk MERS-CoV, namun 

komponen ini mengalami evolusi secara khusus pada SARS-CoV-2 yang 

menjadikannya sebagai kunci virulensi yang tinggi.
15

 

Faktor environment dalam konteks komunitas yang mampu meningkatkan 

ketahanan host terhadap paparan adalah penetapan kebijakan untuk tidak keluar rumah 

dan social (atau physical) distancing. Dalam konteks rumah sakit, faktornya mencakup 

pembatasan operasi dengan kasus elektif, pembatasan jumlah pengunjung di rumah 

sakit, serta penggunaan APD, khususnya untuk tindakan yang menghasilkan aerosol 

(aerosol generating medical procedures/AGMP). Dalam konteks keduanya, mencuci 

tangan secara rutin, penghindaran kontak fisik, serta mencegah menyentuh area wajah 

merupakan faktor penting dalam meningkatkan ketahanan host dan mencegah penularan 

COVID-19.
14

 

Faktor environment dalam konteks komunitas yang mampu menurunkan daya 

penularan agent mencakup karantina mandiri individu yang terinfeksi, peningkatan 

higiene respirasi, penggunaan masker oleh individu yang terinfeksi, serta pembatasan 
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bepergian dari area dengan transmisi luas. Dalam konteks rumah sakit, faktornya 

mencakup penggunaan ruang isolasi bertekanan negatif serta bangsal perawatan khusus 

untuk perawatan pasien terkonfirmasi COVID-19, termasuk tim medis yang 

dikhususkan untuk mencegah penularan ke area lain di rumah sakit. Dekontaminasi area 

permukaan, penggunaan sistem desinfeksi ultraviolet (UV), perawatan rutin sistem 

ventilasi ruangan, serta pengurangan residu merupakan upaya tambahan yang bisa 

dijalankan untuk membatasi paparan oleh agent.
14

 

Komorbid merupakan faktor yang mempengaruhi kerentanan host terhadap 

kejadian paparan COVID-19. Studi yang dilakukan di satu rumah sakit di New York 

pada bulan Maret hingga April 2020
16

 menunjukkan bahwa mayoritas pasien yang 

terdiagnosis COVID-19 memiliki setidaknya satu komorbid. Penyakit jantung, obesitas, 

dan Diabetes Mellitus tipe 2 merupakan komorbid yang paling banyak ditemukan, 

dilanjutkan dengan penyakit paru, ginjal, kondisi imunosupresi dan HIV, keganasan, 

serta demensia. 

Identifikasi kasus COVID-19 pertama kali di Cina pada tanggal 7 Januari 2020 

berlanjut menjadi penetapan Public Health Emergency of International Concern 

(PHEIC) pada tanggal 30 Januari 2020 oleh WHO, hingga pada akhirnya menjadi 

pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 

pada tanggal 2 Maret 2020 dan pada tanggal 13 April 2020 COVID-19 ditetapkan 

sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Hingga saat ini Indonesia masih belum 

masuk dalam puncak pandemi dan kasus COVID-19 di Indonesia diprediksi masih akan 

mengalami pertambahan. Kondisi pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia menuntut 

adanya suatu penerapan adaptasi kebiasaan baru secara bertahap dimulai dari penerapan 

PSBB hingga penetapan pedoman perubahan perilaku. Semuanya bertujuan untuk 

memperlambat dan menghentikan laju transmisi dan menunda penyebaran penularan. 

Upaya ini perlu dilakukan untuk memitigasi risiko keterbatasan fasilitas layanan 

kesehatan akibat tingginya kasus yang menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi tidak 

optimal. 

Dalam perjalanannya, upaya pembatasan kasus di Indonesia mengalami pasang 

surut, menyebabkan angka penambahan kasus COVID-19 mengalami fluktuasi setiap 
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harinya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman 

Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) membagi area 

penularan COVID-19 menjadi empat, yaitu area yang belum/ tidak ada kasus, area 

dengan kasus sporadik (satu atau lebih kasus yang belum terbentuk klaster), area dengan 

kasus klaster, dan area dengan transmisi komunitas. Dalam hal ini, peran surveilans 

epidemiologi menjadi sangat penting dalam hal pencatatan dan pelaporan kasus. 

Kendala yang terjadi di lapangan adalah masih ada banyak kasus yang tidak tercatat 

karena pasien tidak menunjukkan gejala, namun masih bisa menularkan. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), rumah 

sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk dalam daftar fasilitas umum yang 

masih diizinkan untuk beroperasi selama periode pelaksanaan Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB). Petugas rumah sakit termasuk dalam golongan rentan yang 

perlu dilindungi, utamanya terhadap risiko paparan COVID-19. Panduan Teknis 

Pelayanan Rumah Sakit pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru yang diterbitkan oleh 

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020 telah mengatur 

pelaksanaan skrining baik bagi pasien maupun bagi petugas rumah sakit, namun 

pelaksanaan skrining ini masih bersifat sangat subjektif karena lebih banyak 

mengandalkan pengisian kajian mandiri. Masih banyak terjadi pasien atau bahkan 

petugas rumah sakit berbohong untuk menutupi gejala karena takut digolongkan sebagai 

suspek. Di sisi lain, pengukuran suhu tubuh sebagai tahap awal skrining juga tidak bisa 

terlalu diandalkan karena mayoritas pasien dengan konfirmasi COVID-19 hanya 

menunjukkan gejala ringan (81%) dan demam hanya muncul pada 43% kasus admisi 

COVID-19 sedangkan 88,7% baru muncul dalam perawatan.
17

 Dalam kondisi pasien 

tidak bergejala, maka metode skrining menggunakan pengukuran suhu tubuh tidak akan 

memiliki dampak bermakna. 

Studi analisis metode skrining mandiri melalui pengisian form pengkajian 

terhadap staf keperawatan
5
 menunjukkan bahwa 51,9% form skrining mandiri kembali 

dalam kondisi tidak terisi lengkap, 22,2% form kembali dengan pernyataan gejala 
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positif namun tidak ada dokumentasi tindak lanjut dari gejala tersebut. Studi ini 

mengindikasikan bahwa masih terdapat banyak celah pada metode skrining mandiri, 

termasuk di dalamnya adalah kesadaran dan tingkat edukasi pekerja. Staf keperawatan 

selaku tenaga medis lini terdepan dalam menghadapi pasien diharapkan memiliki 

kesadaran dan tingkat pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan tenaga 

lainnya, namun hasil studi justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Penggunaan form 

checklist dalam bidang medis banyak menghadapi tantangan, termasuk di dalamnya 

kepatuhan yang rendah, kurang apresiasi mengenai tingkat kepentingannya, lemahnya 

dukungan manajemen, dan seringkali terabaikan.
5
 Sekalipun rumah sakit menerapkan 

zonasi yang ketat dan aliran udara rumah sakit dijaga baik, namun jika terjadi satu kasus 

konfirmasi yang berhasil lolos dan masuk ke dalam zona rumah sakit yang salah, maka 

risiko bagi petugas rumah sakit tetap besar karena penggunaan APD akan menyesuaikan 

dengan zonasi rumah sakit.
18

 Ini berlaku bukan hanya terhadap pasien, melainkan juga 

terhadap petugas rumah sakit lainnya. Penularan antar-tenaga medis di ruang perawatan 

juga merupakan kejadian yang lazim ditemukan. Dalam hal ini, kebutuhan akan metode 

skrining yang lebih reliabel mutlak dibutuhkan. 

RT PCR merupakan pemeriksaan yang diakui sebagai baku emas diagnostik 

COVID-19. RT PCR merupakan pemeriksaan dengan pendekatan deteksi asam nukleat 

secara cepat dengan tingkat sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Isu penting 

berkaitan dengan metode pemeriksaan ini adalah risiko untuk terjadinya hasil negatif 

palsu atau positif palsu. Hasil dari RT PCR bisa dipengaruhi oleh variasi sekuens RNA 

virus. Keragaman genetik dan evolusi cepat dari SARS-CoV-2 telah banyak ditemukan 

di berbagai studi. Hasil negatif palsu dapat terjadi pada mutasi primer dan probe pada 

regio target pada genom SARS-CoV-2. Hal yang penting untuk diketahui adalah bahwa 

sensitivitas dan spesifisitas pemeriksaan RT PCR tidaklah 100%.
19

 

Studi yang dilakukan untuk mempelajari sensitivitas pemeriksaan RT PCR 

COVID-19 dari sampel saluran napas bagian atas dalam skala besar dan komprehensif
20

 

menunjukkan sensitivitas sebesar 82,2% untuk satu kali pengujian, 90,6% untuk dua 

kali pengujian. Angka sensitivitas ini meningkat lagi sebesar 2,2% dan 0,9% pada 

pasien dengan diagnosis klinis COVID-19 yang menjalani pengujian RT PCR ketiga 

dan keempat. Kebanyakan pasien (93%) hanya menjalankan pemeriksaan RT PCR 

sebanyak satu hingga dua kali. Studi lain
9
 menyatakan bahwa sensitivitas RT PCR bisa 
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mengalami penurunan hingga mencapai angka 70% tergantung pada waktu 

pengambilan sampel dalam perbandingannya terhadap onset gejala, dengan angka 

negatif palsu diperkirakan berada di antara dua persen hingga 29%. 

Pemeriksaan serologi antibodi SARS-CoV-2 merupakan alternatif pemeriksaan 

yang banyak diajukan untuk deteksi dini kasus. Pemeriksaan ini juga banyak digunakan 

oleh rumah sakit swasta sebagai pilihan metode skrining untuk petugas rumah sakit di 

samping metode skrining mandiri. Masih terdapat banyak pertimbangan mengenai 

kelebihan dan kekurangan pemeriksaan serologi yang dijabarkan dalam berbagai studi. 

Ellison
21

 dalam studinya menyimpulkan bahwa petugas rumah sakit yang memiliki 

anggota keluarga yang terpapar dengan COVID-19 lebih mungkin mengalami 

serokonversi positif jika dibandingkan dengan petugas rumah sakit yang anggota 

keluarganya tidak terpapar. Namun demikian, petugas rumah sakit yang mengalami 

paparan terhadap pasien, pasien konfirmasi COVID-19, atau petugas lain yang 

terkonfirmasi COVID-19, kemungkinan serokonversinya tidak lebih besar 

dibandingkan dengan sesama petugas yang tidak mengalami paparan. Kebanyakan 

(75%) petugas rumah sakit dengan serokonversi positif setidaknya mengalami satu atau 

lebih gejala sebelum pemeriksaan. Gejala paling umum adalah anosmia, demam, dan 

batuk. Secara keseluruhan, rate seropositif untuk petugas rumah sakit yang tidak 

bergejala adalah sebesar 3%, sedangkan rate seropositif untuk petugas rumah sakit yang 

bergejala adalah sebesar 14%. Brant-Zawadzky
10

 dalam studinya menemukan 

prevalensi seropositif sebesar 1,06% dengan sensitivitas 93% dan spesifisitas 100%. 

Didapatkan perbedaan signifikan pada hasil pengujian non parametrik terhadap 

perbedaan kelompok umur, ras, keberadaan gejala demam, dan hilang fungsi 

penciuman, namun tidak untuk kelompok pekerjaan. Studi lain yang dilakukan di 

Spanyol pada tahun 2020
12

 berusaha mempelajari estimasi seroprevalensi antibodi 

SARS-CoV-2 pada petugas rumah sakit di salah satu rumah sakit rujukan di Spanyol. 

Hasil studi menunjukkan seroprevalensi antibodi yang relatif rendah terlepas dari 

kondisi puncak epidemi COVID-19 di Spanyol pada saat itu. Studi ini menyimpulkan 

bahwa prevalensi seropositif lebih banyak ditentukan oleh gejala terkait COVID-19 dan 

onsetnya, dan bukan ditentukan oleh kategori profesi, unit kerja (area perawatan 

COVID-19 atau non-COVID-19), riwayat kontak dengan pasien, riwayat kontak erat 

dengan pasien COVID-19, komorbid, atau jenis kelamin. Gejala khas COVID-19 yang 
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paling banyak ditemukan adalah anosmia (OR 83), ageusia (OR 71,4), demam (OR 

11,4), dan kelelahan (OR 11,2). Studi cross-sectional yang dilakukan untuk mengukur 

rate viral carriage dan seroprevalensi antibodi SARS-CoV-2 pada petugas rumah sakit 

yang tidak bergejala
11

 menunjukkan bahwa seroprevalensi antibodi SARS-CoV-2 lebih 

tinggi didapatkan pada petugas yang mengalami gejala pra-skrining dibandingkan 

dengan petugas yang sama sekali tidak menunjukkan gejala. Berbeda dengan dua studi 

sebelumnya yang menyatakan bahwa jenis atau area pekerjaan tidak memberikan 

perbedaan signifikan terhadap serokonversi, dalam studi ini justru ditemukan bahwa 

petugas yang bekerja di ruang perawatan intensif (ICU) ternyata memiliki asosiasi 

risiko seropositif yang lebih rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan area 

kerja lain di rumah sakit. Namun demikian, jika dibandingkan dengan point prevalence 

SARS-CoV-2 viral carriage pada sampel yang sama, didapatkan bahwa angka 

keseluruhan seroprevalensi antibodi SARS-CoV-2 mencapai sepuluh kali lipat.
11

 Hal ini 

berarti bahwa dari seluruh petugas yang menunjukkan serokonversi, hanya sepuluh 

persen saja yang pada akhirnya terkonfirmasi positif dengan RT PCR. 

Berdasarkan keempat studi di atas, didapatkan keselarasan bahwa prevalensi 

seropositif antibodi SARS-CoV-2 akan lebih tinggi pada kelompok petugas rumah sakit 

yang menunjukkan gejala sebelum dikerjakan pemeriksaan. Dua gejala yang 

mendominasi adalah anosmia dan demam, namun dari segi peringkat, anosmia lebih 

banyak dikeluhkan dibandingkan dengan demam. Berbeda dengan gejala demam yang 

bisa dibuktikan secara objektif melalui pengukuran suhu tubuh, gejala anosmia tidak 

bisa dibuktikan secara objektif tanpa melalui serangkaian pemeriksaan yang kompleks. 

Dalam hal ini, gejala anosmia atau gejala spesifik lainnya sangat mungkin untuk 

disembunyikan atau disangkal. 

Hasil seropositif dari pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 juga relatif bisa 

menangkap lebih banyak petugas rumah sakit untuk dilanjutkan dengan pemeriksaan 

RT PCR, meskipun sebagian besar dari hasil seropositif akan terkonfirmasi negatif pada 

RT PCR. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa sensitivitas RT PCR akan 

sangat dipengaruhi oleh waktu pengambilan sampel terhadap waktu munculnya gejala, 

sehingga hasil RT PCR tidak berarti menunjukkan bahwa petugas tersebut tidak 

terinfeksi SARS-CoV-2, terutama jika petugas tersebut tidak bergejala pada saat atau 

sebelum pengambilan sampel. Prevalensi seropositif antibodi SARS-CoV-2 akan lebih 
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tinggi pada kelompok petugas rumah sakit yang menunjukkan gejala sebelum 

dikerjakan pemeriksaan, namun demikian masih ditemukan klaster petugas rumah sakit 

yang tidak bergejala dengan hasil RT PCR positif yang sehari-hari berdinas di area 

perawatan non-COVID-19 dan tidak terdeteksi pula oleh pemeriksaan serologi.
21

 

Pemeriksaan diagnostik COVID-19 memiliki banyak variasi dan masing-masing 

memiliki peruntukannya. Hingga saat ini belum tersedia pedoman baku mengenai 

pemeriksaan diagnostik apa yang bisa dilakukan untuk kepentingan deteksi dini kasus, 

khususnya bagi pasien dan/ atau petugas kesehatan yang tidak bergejala. 

Ketidaktersediaan protokol yang seragam menyebabkan banyak rumah sakit 

mengeluarkan protokol secara mandiri, yang berisiko menyebabkan variasi pemeriksaan 

yang tersedia dimanfaatkan secara salah. Bisa terjadi ketika pemeriksaan yang 

dikerjakan tidak tepat sasaran dan menunjukkan hasil negatif, maka pasien merasa 

bahwa dirinya aman dan bisa melakukan perjalanan atau bepergian, namun malah 

menularkan COVID-19 kepada orang lain. Dalam konteks petugas rumah sakit, skrining 

rutin dengan tujuan deteksi dini yang tidak tepat sasaran dan menunjukkan hasil negatif 

bisa menyebabkan petugas rumah sakit tetap bekerja dan menularkan pada petugas 

lainnya. Kejadian penularan COVID-19 dari satu petugas rumah sakit kepada rumah 

sakit lain masih menjadi isu yang memerlukan perhatian khusus hingga saat ini. 

Dampak yang dikhawatirkan akan muncul akibat penularan antar-petugas rumah 

sakit adalah terbentuknya klaster baru di rumah sakit yang terdiri dari petugas di dalam 

rumah sakit itu sendiri. Ketika petugas ini selesai dinas dan kembali ke rumah, mereka 

akan menjadi sumber penularan bagi keluarganya di rumah. Petugas yang menunjukkan 

gejala umumnya akan mudah untuk dipisahkan dan dilakukan pemeriksaan konfirmasi, 

mulai dari pemeriksaan serologi hingga RT PCR. Namun demikian, petugas yang tidak 

menunjukkan gejala kemungkinan besar akan lolos dari pemantauan, terutama jika 

pemeriksaan inisial (serologi) menunjukkan hasil negatif. Pemeriksaan RT PCR 

umumnya tidak diindikasikan pada petugas tanpa gejala dengan hasil pemeriksaan 

serologi negatif. Dalam kasus ini, petugas yang bersangkutan masih akan menjalankan 

dinas dan berinteraksi dengan petugas lainnya dan termasuk juga dengan pasien. 

Dampak lain yang bisa terjadi sebagai akibat ketidaktersediaan standar baku 

protokol skrining atau deteksi dini pada petugas rumah sakit adalah dampak psikologi. 

Berbagai studi mencoba mempelajari dampak COVID-19 terhadap kesehatan pada 
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petugas kesehatan, secara khusus pada petugas medis. Suatu systematic literature 

review terhadap 37 hasil studi yang utamanya difokuskan pada dampak psikologis 

COVID-19, termasuk pengukuran stres dan kecemasan.
4
 Studi ini menemukan bahwa 

petugas kesehatan mengalami kecemasan terhadap keselamatan diri mereka dan 

keluarga mereka, termasuk juga keselamatan pasien, namun tetap berusaha untuk 

menjalankan tanggung jawab profesionalnya untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. 

Petugas yang berusia lebih tua memiliki tingkat stres yang lebih tinggi terhadap 

keterbatasan APD dan waktu kerja yang panjang. 

Perasaan tidak aman dan rasa takut untuk tertular dan menularkan akan 

menimbulkan dampak psikologis berupa stres, kecemasan, hingga depresi pada petugas 

kesehatan. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan perasaan tidak aman karena 

ketidaktersediaan metode pemeriksaan COVID-19 untuk deteksi dini yang 100% 

akurat. Pemeriksaan serologi utamanya memiliki peran untuk mendeteksi infeksi yang 

sedang atau sudah berjalan, namun tidak bisa digunakan untuk mendeteksi infeksi baru. 

Sebaliknya, RT PCR umumnya difokuskan untuk mendeteksi infeksi baru, namun 

jarang diindikasikan untuk dilakukan pada petugas yang tidak bergejala. 

Ketidaktersediaan protokol skrining untuk petugas kesehatan berisiko meningkatkan 

kecemasan akan keterbatasan APD dan bahkan meningkatkan penggunaan APD secara 

berlebihan yang justru akan berdampak pada semakin langkanya APD. Pada akhirnya, 

petugas kesehatan akan semakin stres dan cemas sehingga lebih mudah tertular. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Berdasarkan kerangka pikir yang disampaikan di atas, terdapat beberapa masalah 

yang dinilai membutuhkan solusi. Masalah tersebut dirinci sebagai berikut: 

1. Faktor Agent 

 SARS-CoV-2 sebagai agent yang sifatnya menular hanya bisa 

dimusnahkan melalui pembentukan kekebalan kelompok (herd immunity). 

Pembentukan kekebalan ini diharapkan bisa dicapai melalui penemuan vaksin 

yang efektif dalam menimbulkan kekebalan spesifik terhadap SARS-CoV-2. 

Penemuan vaksin terhadap SARS-CoV-2 yang saat ini sedang berjalan dinilai 

masih terlalu cepat dan perlu melalui uji klinis lebih banyak untuk menilai 

efikasi dan efek sampingnya. Pemerintah dan masyarakat tidak bisa bergantung 
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penuh pada ketersediaan vaksin yang efektif dalam waktu dekat. Namun 

demikian, beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memastikan ketersediaan 

vaksin yang memiliki efikasi baik dan minimal efek samping adalah sebagai 

berikut: 

a. Memastikan ketersediaan dana untuk kepentingan uji klinis dan evaluasi 

berkelanjutan (peran dari pemerintah dan sektor swasta); 

b. Memberikan masukan atas setiap temuan evaluasi vaksin, baik yang dinilai 

sudah baik, belum baik, maupun masih bisa dikembangkan (peran dari 

akademisi); 

c. Memastikan ketersediaan laboratorium uji klinik, termasuk membuka 

laboratorium uji klinik baru atau melengkapi yang sudah ada, agar 

pengembangan dan penelitian dapat dilakukan seluas-luasnya, sehingga 

lebih banyak hasil yang bisa dipublikasi dan mendorong lebih banyak lagi 

penelitian (peran dari Pemerintah dan Swasta); 

d. Memberikan informasi sebenarnya mengenai progres pengembangan vaksin 

kepada masyarakat, serta mengedukasi masyarakat mengenai peran vaksin 

bahwa vaksin bukan merupakan solusi untuk jangka waktu pendek (peran 

dari tim satgas dan media); 

e. Mendorong kesadaran warga untuk mau berpartisipasi aktif untuk 

melakukan imunisasi ketika vaksin sudah tersedia dan dinyatakan lolos uji 

klinis fase 3 (peran tokoh masyarakat, ibu Posyandu, Puskesmas, dan 

fasilitas kesehatan, dengan keterlibatan warga). 

 

2. Faktor Environment 

  Faktor environment yang mendukung terjadinya penularan agent 

terhadap host adalah ketidakpatuhan terhadap kampanye yang digaungkan oleh 

Tim Satgas Penanganan COVID-19 Nasional mengenai penerapan 3M (mencuci 

tangan, memakai masker, menjaga jarak) dan 3T (Trace, Test, Treat), di 

samping secara komprehensif menjalankan juga Iman, Aman, dan Imun. Bentuk 

kampanye seperti ini pada dasarnya merupakan bentuk kampanye untuk 

mencapai perubahan perilaku, namun masih belum mendapat respon luas dari 
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masyarakat. Untuk bisa sampai ke lapisan masyarakat yang paling rendah, maka 

beberapa hal yang bisa dilakukan mencakup: 

 a. Pengkinian data dan kemudahan akses data bagi setiap lapisan masyarakat 

untuk memastikan bahwa setiap orang bisa mengakses data seputar COVID-

19 (peran dari pemerintah, tim satgas, dan Kemkominfo); 

 b. Satu pintu informasi untuk meminimalisir penyebaran informasi yang salah 

atau bahkan Hoax (peran dari pemerintah, tim satgas, dan Kemkominfo); 

 c. Perekrutan, pelatihan, dan pembentukan tim tracing dan edukator lapangan 

untuk membantu menjalankan fungsi Puskesmas dan Dinkes setempat (peran 

dari Pemda dan Dinkes, dengan keterlibatan warga); 

 d. Implementasi sistem tracing dan geotagging berbasis aplikasi untuk 

meningkatkan pemantauan, kepatuhan, keikutsertaan, dan contact tracing 

(peran dari Kemkominfo, bekerja sama dengan pengembang teknik 

informasi swasta dan dengan keterlibatan warga). 

 

3. Faktor Host 

   Faktor dari Host yang bisa dikendalikan adalah komorbid karena 

komorbid dikaitkan dengan kejadian kasus konfirmasi bergejala berat, kritis, 

hingga meninggal. Hal-hal yang bisa dikerjakan dalam mengendalikan komorbid 

adalah sebagai berikut: 

 a. Implementasi telemedicine, penghantaran obat sampai ke rumah, termasuk 

layanan home sampling agar pasien yang berasal dari golongan rentan tetap 

bisa kontrol penyakitnya tanpa harus datang ke rumah sakit (peran dari 

fasilitas kesehatan primer dan sekunder selaku pelaksana, dengan didukung 

oleh Dinkes setempat); 

 b. Membentuk support group yang berisi pasien-pasien dengan komorbid yang 

sama dengan tujuan saling mengingatkan dan memberi semangat untuk 

menjalankan perilaku hidup sehat (peran dari organisasi profesi, fasilitas 

kesehatan, dan organisasi masyarakat lokal hingga ke tingkat RT atau RW); 

 c. Implementasi layanan catering daring yang menjual menu makanan sesuai 

dengan kebutuhan diet pasien-pasien dengan penyakit metabolik agar 
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sekalipun tidak bisa keluar rumah, tetap bisa mendapatkan asupan diet yang 

sesuai (peran dari sektor teknologi informasi dan jasa boga swasta); 

 d. Implementasi kelas olahraga atau senam daring, termasuk bahkan 

menyewakan kebutuhan alat untuk latihan, untuk memastikan bahwa 

masyarakat yang tidak bisa beraktivitas di luar rumah bisa terhindar dari pola 

hidup sedenter dan tidak jatuh dalam kondisi komorbid (peran dari sektor 

teknologi informasi dan sektor swasta). 

   Termasuk di dalam Host adalah petugas kesehatan, baik medis maupun 

non medis yang juga tergolong dalam kelompok rentan mengalami penularan 

COVID-19 baik melalui pasien, pengunjung, maupun sesama petugas kesehatan. 

Hal-hal yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kesehatan petugas kesehatan 

adalah sebagai berikut: 

 a. Menetapkan standar atau protokol yang bersifat seragam untuk 

diimplementasikan secara nasional dalam kaitannya terhadap prosedur 

skrining dan deteksi dini kasus, baik pada pasien, pengunjung, maupun 

petugas kesehatan (peran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia); 

 b. Memastikan bahwa pemeriksaan penunjang diagnostik untuk skrining dan 

deteksi dini COVID-19 tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia, 

sehingga terjadi kemudahan akses dalam menjalankannya (peran dari 

pemerintah dan sektor swasta); 

 c. Terbuka atas peluang pemeriksaan diagnostik COVID-19 baru untuk bisa 

diimplementasikan, dinilai, dan dibandingkan, sehingga bisa ditetapkan jenis 

pemeriksaan yang paling akurat dan efisien untuk masing-masing kondisi 

klinis. Melalui ketersediaan pemeriksaan yang akurat dan efisien, diharapkan 

proses skrining dan deteksi dini kasus juga menjadi lebih baik sehingga 

mengurangi kemungkinan terjadinya paparan pada petugas kesehatan. 

Contoh pemeriksaan diagnostik COVID-19 baru yang potensial untuk 

dikembangkan di Indonesia adalah pemeriksaan serologi untuk mendeteksi 

IgA sebagai surface antigen yang langsung terbentuk ketika permukaan sel 

mengalami kontak dengan SARS-CoV-2, atau pemeriksaan molecular 

isothermal yang memanfaatkan konsep nicking enzyme amplification 

reaction untuk mendeteksi komponen asam nukleat SARS-CoV-2 secara 
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lebih cepat namun dengan sensitivitas setara RT PCR (peran dari pemerintah 

dan sektor swasta); 

 d. Membentuk support group, layanan konseling, dan coaching untuk petugas 

kesehatan, terutama untuk petugas medis sebagai wadah untuk 

menyampaikan aspirasi, termasuk juga mengekspresikan diri, dengan tujuan 

mengurangi beban psikologi. Melalui support group ini juga bisa dilakukan 

pemberian motivasi (empowerment) untuk lebih percaya diri dan berhati-hati 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien, tanpa mengalami ketakutan 

berlebih akan tertular (peran dari organisasi profesi, internal fasilitas 

kesehatan, dengan keterlibatan dari petugas kesehatan). 

 

 Tabel di bawah ini merangkum masalah yang telah disampaikan, potensi solusi 

yang ditawarkan, serta analisis stakeholder-nya berdasarkan konsep power-interest grid: 

 

Tabel 59. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Akar Masalah Rancangan Solusi Stakeholders Grading 

1 Kemunculan 

SARS-CoV-2 

sebagai agent 

penularan 

penyakit 

COVID-19 

Mendorong penemuan vaksin 

untuk membentuk herd 

immunity melalui: 

1. Memastikan kecukupan 

dana untuk pengujian 

klinis dan evaluasi 

berkelanjutan 

2. Memberikan masukan atas 

setiap temuan evaluasi 

vaksin, positif ataupun 

negatif 

3. Memastikan ketersediaan 

dan kelengkapan fasilitas 

laboratorium uji klinik 

untuk mendorong publikasi 

karya ilmiah 

 

 

 

1. Pemerintah 

pusat, sektor 

swasta 

 

2. Tim peneliti 

dan 

akademisi 

 

3. Pemerintah 

daerah, dinas 

kesehatan, 

sektor swasta 

 

 

 

 

Grade I 

 

 

 

Grade II 

 

 

 

Grade I 
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4. Penyampaian informasi 

dan edukasi kepada 

masyarakat mengenai 

fungsi dari vaksin 

5. Mendorong kesadaran 

warga untuk mau 

berpartisipasi aktif untuk 

melakukan imunisasi 

 

4. Tim satgas, 

tokoh 

masyarakat, 

media 

5. Tokoh 

masyarakat, 

ibu Posyandu, 

Puskesmas 

dan fasilitas 

kesehatan, 

warga 

 

Grade II 

 

 

Grade III 

2 Masyarakat 

sebagai host 

yang mudah 

tertular karena 

memiliki 

komorbid 

1. Implementasi telemedicine, 

layanan antar obat, dan 

home sampling 

 

 

 

2. Membentuk support group 

untuk saling mengingatkan 

dan memberi semangat 

untuk menjalankan 

perilaku hidup sehat 

 

 

 

3. Implementasi layanan 

catering daring yang 

menjual menu sesuai 

kebutuhan diet pasien 

dengan penyakit metabolik 

4. Implementasi kelas 

1. Dinas 

kesehatan, 

fasilitas 

kesehatan 

primer dan 

sekunder 

2. Organisasi 

profesi, 

fasilitas 

kesehatan, 

dan 

organisasi 

warga 

setempat 

3. Pengembang 

teknologi 

informasi dan 

jasa boga 

swasta 

4. Pengembang 

teknologi 

Grade II 

 

 

 

 

 

Grade III 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grade III 

 

 

 

 

Grade III 
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olahraga atau senam 

daring, termasuk 

penyewaan alat untuk 

olahraga 

informasi dan 

sektor swasta 

3 Petugas 

kesehatan 

sebagai host 

yang rentan 

terkena 

penularan 

1. Penetapan standar atau 

protokol yang seragam 

secara nasional terkait 

prosedur skrining dan 

deteksi dini kasus 

2. Kemudahan akses dan 

ketersediaan pemeriksaan 

penunjang diagnostik 

untuk skrining dan deteksi 

dini COVID-19 secara 

nasional 

3. Menerima peluang untuk 

modalitas baru diagnostik 

COVID-19 seperti 

misalnya deteksi IgA atau 

swab isothermal 

4. Membentuk support group, 

layanan konseling, dan 

coaching untuk petugas 

kesehatan, terutama untuk 

petugas medis 

1. Kementerian 

Kesehatan 

Republik 

Indonesia 

 

2. Pemerintah 

pusat, 

pemerintah 

daerah, dan 

sektor swasta 

 

3. Pemerintah 

pusat, 

pemerintah 

daerah, dan 

sektor swasta 

4. Organisasi 

profesi, 

internal 

fasilitas 

kesehatan, 

petugas 

kesehatan 

Grade I 

 

 

 

 

Grade I 

 

 

 

 

 

Grade I 

 

 

 

 

Grade II 

4 Ketidakpatuhan 

penerapan 3M 

dan 3T sebagai 

upaya 

mendorong 

1. Pengkinian data dan 

kemudahan akses data 

informasi seputar COVID-

19 

1. Pemerintah 

pusat, tim 

satgas, 

Kemkominfo 

Grade I 
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perubahan 

perilaku 

 

2. Penerapan satu pintu 

informasi untuk 

meminimalisir penyebaran 

informasi yang salah 

 

3. Perekrutan, pelatihan, dan 

pembentukan tim tracing 

dan edukator lapangan 

 

4. Implementasi sistem 

tracing dan geotagging 

berbasis aplikasi 

 

2. Pemerintah 

pusat, tim 

satgas, 

Kemkominfo 

 

3. Pemerintah 

daerah, Dinas 

Kesehatan, 

warga 

4. Kemkominfo, 

pengembang 

teknik 

informasi 

swasta, warga 

 

Grade I 

 

 

 

 

Grade II 

 

 

 

Grade III 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih ditetapkan sebagai bencana 

nasional menimbulkan dampak pada berbagai sektor. Rumah sakit sebagai layanan yang 

diharapkan untuk tetap berjalan baik selama pelaksanaan PSBB maupun selama proses 

adaptasi kebiasaan baru menempatkan petugas kesehatan sebagai golongan yang rentan 

mengalami penularan COVID-19. 

Metode skrining mandiri yang diterapkan melalui pengisian form checklist 

deklarasi kesehatan saja dinilai belum efektif karena kebanyakan kasus COVID-19 

hanya menunjukkan gejala ringan atau bahkan tidak bergejala sehingga gejala sering 

terabaikan. Pemeriksaan RT PCR dan serologi yang saat ini tersedia memiliki kelebihan 

dan kelemahannya masing-masing. Dalam hal ini, muncul pertanyaan mengenai 

efektivitas pemeriksaan serologi antibodi SARS-CoV-2 sebagai metode deteksi dini 

kasus pada tenaga medis dan non-medis asimptomatik, khususnya di rumah sakit 

swasta. 

Penyebab utama dari permasalahan ini adalah ketidakseimbangan salah satu atau 

lebih dari faktor segitiga epidemiologi, yaitu host, agent, dan environment. 
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Ketidakseimbangan faktor segitiga epidemiologi ini menyebabkan pertambahan kasus 

baru konfirmasi COVID-19 terus terjadi sehingga dibutuhkan sistem skrining dan 

deteksi dini kasus COVID-19 yang lebih baik, khususnya untuk mencegah kejadian 

penularan COVID-19 antar petugas kesehatan. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan permasalahan yang disampaikan mengenai efektivitas pemeriksaan 

serologi sebagai metode deteksi dini kasus pada tenaga medis dan non-medis 

asimptomatik, rencana tindak lanjut yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan studi pendahuluan untuk menilai efektivitas pemeriksaan serologi dalam 

deteksi dini kasus COVID-19 di rumah sakit. Dalam hal ini, stakeholder yang 

terlibat adalah pihak akademisi melalui kerja sama dengan rumah sakit dan dengan 

bimbingan dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia; 

2. Melakukan studi lanjutan hingga pembuatan pedoman atau protokol skrining untuk 

deteksi dini kasus COVID-19 secara khusus pada petugas kesehatan di rumah sakit; 

3. Menggerakkan stakeholder terkait untuk mampu menerapkan pedoman atau 

protokol yang sudah dibentuk agar mampu memberikan dampak penurunan kasus 

atau kejadian penularan COVID-19 antar petugas kesehatan. Dalam hal ini, 

stakeholder yang akan terlibat adalah Direktorat Jenderal Kesehatan Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, yang diturunkan pada Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Kabupaten/ Kota, hingga ke Direktur masing-masing rumah sakit. 
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ARTIFISIAL INTELIJEN (AI):  

ANALISIS PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN UNTUK 

PENYEMPURNAAN PROSES AKREDITASI RUMAH SAKIT –   

THE POINT OF NO RETURN DARI MASA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

Dr. dr. Listya Tresnanti Mirtha, CCD., Sp.KO 

 

Latar Belakang 

Keadaan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi telah berdampak luas di seluruh 

aspek, dan tidak terbatas pada masalah kesehatan. Sifat penularan virus corona yang 

sangat cepat dan mematikan ternyata tidak selalu diukur dari aspek patofisiologi 

penyakit saja namun lebih jauh telah menjadi masalah kesehatan masyarakat secara 

umum. Pada sudut pandang sektor kesehatan, seperti juga sektor lainnya, tidak dapat 

lepas dari pengaruh kemajuan teknologi digital. Industri kesehatan perlu 

mempersiapkan diri dalam menuju era disrupsi kesehatan 4.0. yang justru terfasilitasi 

sebagai dampak positif dari pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi secara global 

saat ini. Rumah Sakit (RS) sebagai salah satu bentuk pemberi kerja tentu juga 

terdampak dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah telah menyatakan bahwa 

RS menjadi klaster penularan virus COVID-19 terbesar hingga saat ini, disusul dengan 

klaster komunitas dan perkantoran. 

World Health Organization (WHO)
1
 memperkirakan 14% dari seluruh kasus 

COVID-19 yang dilaporkan terjadi pada petugas kesehatan di seluruh dunia. Data Pan 

American Health Organization (PAHO)
2
 tanggal 2 September 2020 juga menyebutkan 

bahwa sebanyak 570.000 tenaga kesehatan di Amerika Serikat terinfeksi COVID-19. 

Selain itu di dalam negeri, melalui informasi yang disampaikan secara formal di depan 

media oleh Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)  

menyebutkan bahwa data Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan (BPPSDMK) tanggal 11 September 2020 mencatat sebanyak 105 

tenaga kesehatan meninggal dalam penanganan COVID-19. Sementara itu, data Dina 

Kesehatan Provinsi DK1 Jakarta tanggal 23 September 2020 menyebutkan bahwa 

klaster pegawai RS termasuk 10 tertinggi dengan 1,76% (665 kasus), sedangkan dari 

organisasi profesi IDI pada tanggal 15 Oktober 2020 mencatat sebesar 136 dokter 

CHAPTER 8 
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meninggal karena COVID-19 dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) tanggal 

5 Oktober 2020 mencatat sebanyak 1.710 perawat terinfeksi COVID-19.  

Besarnya angka penularan di lingkungan tenaga kesehatan diduga karena alat 

pelindung diri (APD) yang tidak adekuat, penapisan pasien di fasilitas kesehatan yang 

kurang optimal, kelelahan para tenaga kesehatan karena jumlah pasien yang terpapar 

virus COVID-19 terus bertambah, jam kerja yang panjang, serta tekanan psikologis. 

Sementara kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan untuk memutus mata 

rantai penularan virus COVID-19 belum dapat diadaptasikan menjadi bagian dari 

perilaku hidup bersih sehat (PHBS). Manajemen RS perlu memikirkan strategi untuk 

tetap memberikan kinerja secara optimal dengan adaptasi kebiasaan baru di masa 

pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga keamanan seluruh komponen sumber daya 

di dalamnya terutama para tenaga kesehatan. 

Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 dari seluruh komponen RS 

ini apabila tidak dipersiapkan dengan baik sejak saat ini dapat mengganggu kinerja serta 

memengaruhi proses akreditasi RS, yang merupakan upaya peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien dari sebuah RS melalui sebuah penilaian 

rutin, terstruktur, dan berkala oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).
3,4

 The Joint 

Commission (TJC) and the Accreditation Association for Ambulatory Health Care 

(AAAHC)
5
 telah melalukan beberapa perpanjangan dan penundaan waktu pada proses 

akreditasi RS pada masa pandemi COVID-19 ini. Begitu pula di Indonesia, Pemerintah 

melalui Menteri Kesehatan mengeluarkan surat edaran khusus terkait perpanjangan izin 

dan akreditasi pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit Pendidikan selama 1 (satu) tahun 

selama masa pandemi COVID-19.
6
  

Sebelum masa pandemi COVID-19 ini terjadi, berbagai tren perkembangan 

transformasi digital memang telah membentuk pola pikir beberapa fasilitas kesehatan 

dan pemangku kebijakan (stakeholder) di Indonesia untuk turut ambil bagian dalam 

proses perkembangannya. Kemajuan adopsi teknologi dalam sektor pelayanan 

kesehatan diyakini dapat memberikan dampak positif di Indonesia. Sebuah data dan 

pemikiran yang menyadarkan bahwa di balik pandemi ini sebenarnya terdapat banyak 

peluang untuk lebih dapat meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia dari banyak 

pintu, karena di titik ini sebenarnya semua pihak sedang mencari dan menelaah semua 

penyebab serta mencoba semua solusi yang mampu dilakukan di Indonesia. Termasuk 
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masa emas yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah RS untuk melakukan transformasi 

digital pada proses persiapan akreditasi untuk menjaga keselamatan semua pihak tanpa 

mengurangi performa organisasi RS. 

Dalam pemenuhan upaya menjawab tantangan disrupsi pandemi, RS akan sangat 

terbantu dengan pelibatan teknologi generasi ke-4 seperti mahadata (big data) dan 

artifisial intelijen. Artifisial Intelijen (AI) sebagai bagian integral dari perangkat lunak 

merupakan bentuk kecerdasan buatan yang bekerja dengan menggabungkan sejumlah 

besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritme cerdas. Beberapa batu 

loncatan yang sudah berhasil dikerjakan beberapa saat sebelum masa pandemi ini antara 

lain penggunaan aplikasi kesehatan sebagai bentuk digitalisasi layanan, rekam medis 

elektronik, akses pemanfaatan big data, dan penyimpanan di sistem cloud (komputasi 

awan), perangkat lunak yang maju dan berkembang, serta teknologi aplikasi yang bisa 

digunakan di smartphone.
7
  

Pemanfaatan AI untuk menunjang persiapan proses akreditasi RS belum pernah 

dilakukan, dan proses digitalisasi yang dilakukan masih sebatas untuk pengumpulan dan 

penyimpanan data yang dibutuhkan pada saat akreditasi. Hal ini menjadi sebuah 

peluang dan strategi menghadapi proses survei akreditasi RS yang baru mulai dilakukan 

setelah status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 

resmi dicabut oleh Pemerintah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan 

pengembangan dan pemanfaatan perangkat lunak berbasis Artifisial Intelijen untuk 

menyiapkan proses akreditasi RS sebagai bagian dari penilaian diri (self assesment), 

refleksi diri (self reflection), dan perbaikan diri (self improvement) lebih dari proses 

pengawasan dan penilaian sesaat, sehingga RS dapat senantiasa meningkatkan kualitas 

dan keselamatan pasien serta melakukan perbaikan dan pembenahan dalam bentuk 

pembudayaan langkah yang terprogram, terukur, dan terintegrasi dengan belajar dari 

adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 ini. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tersebut, segala kinerja manajemen dan 

pelayanan RS saat ini harus mematuhi protokol kesehatan dan mengikuti proses 

adaptasi kebiasaan baru selama masa pandemi COVID-19 belum berakhir, dengan 
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tujuan untuk menjaga keamanan seluruh komponen sumber daya RS tanpa mengurangi 

kualitas yang diharapkan. 

Proses akreditasi RS adalah proses yang berulang, terencana, dan membutuhkan 

waktu persiapan yang cukup panjang, namun hasil penilaian akreditasi RS tidak selalu 

mencerminkan kinerja organisasi RS yang sebenarnya, sehingga sebelum masa pandemi 

COVID-19 setiap akan dilakukan akreditasi RS seringkali harus mengulangi proses 

persiapan dari awal karena belum menjadi perilaku yang menetap. Dalam masa pandemi 

ini, proses penyelenggaraan perizinan, akreditasi, dan penetapan rumah sakit pendidikan 

akan dapat menimbulkan kumpulan orang sehingga berisiko terjadinya penyebaran 

virus COVID-19. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Menteri Kesehatan 

mengeluarkan kebijakan khusus secara resmi terkait penundaan waktu pelaksanaan 

perizinan, akreditasi, dan penetapan rumah sakit pendidikan, dalam rangka 

kesinambungan pelayanan dan mencegah timbulnya episentrum baru virus COVID-19, 

sehingga dapat mengurangi penyebaran dan melindungi masyarakat dari risiko virus 

COVID-19. 

Sementara ini, penerapan teknologi informasi dalam bentuk digitalisasi dan 

otomatisasi sebagai bentuk ‘persiapan’ rutin akreditasi dengan mengacu pada SNARS 

dan hasil akreditasi yang diperoleh RS masih belum pernah dilakukan di Indonesia. 

Padahal, melakukan ‘persiapan’ yang terintegrasi dalam sistem manajemen RS dan 

dilakukan secara berkala dapat menjadi sebuah strategi pembudayaan perilaku yang 

dapat menunjang kinerja pelayanan RS dan penilaian paripurna untuk proses survei 

akreditasi. Sebuah hal yang tidak mudah dilakukan secara manual, namun bukan tidak 

mungkin dapat dilakukan upaya sinergi secara terstruktur yang melibatkan AI sebagai 

inovasi pada kesehatan dan pelayanan kesehatan di tingkat RS dengan memanfaatkan 

peluang disrupsi pandemi yang sedang terjadi. Selanjutnya, bagaimana pengembangan 

dan pemanfaatan AI dapat dilakukan untuk penyempurnaan proses akreditasi Rumah 

Sakit? 

 

 

 

 

 



1022 

 

 

Problem Tree 

 

Gambar 61. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Analisis pohon masalah dilakukan dengan membentuk pola pikir yang lebih 

terstruktur dengan mencari sebab dari suatu akibat yang berkaitan dengan masalah yang 

telah diprioritaskan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi masalah dan penyebab 

secara detil, sehingga dapat mempertajam penyusunan perencanaan solusi yang mampu 

laksana. 
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Berdasarkan pohon masalah di atas dapat diformulasikan bahwa yang menjadi inti 

masalah adalah hasil penilaian akreditasi RS yang tidak selalu mencerminkan kinerja 

RS yang sebenarnya.  

Setelah dilakukan analisis pada pohon masalah, dapat diidentifikasi penyebab 

(baik langsung maupun tidak langsung) dan akar dari masalah sebagai berikut: 

a) Proses digitalisasi masih sebatas untuk pengumpulan dan penyimpanan berkas 

data untuk survei akreditasi 

Disrupsi pandemi memberikan tantangan terhadap sistem transformasi 

digital di bidang kesehatan. Teknologi informasi mulai mencapai kemajuan yang 

definitif dan dengan cepat mempengaruhi pola-pola relasi dan komunikasi. 

Sementara proses transformasi digital seringkali berdasar dari aspek non-teknis. 

Menurut Harold F. Wolf
8
, Presiden dan CEO dari Healthcare Information and 

Management Systems Society (HIMSS), perubahan kultur kerja seringkali 

menjadi hambatan dalam pengembangan sistem digital ini. Banyak tantangan 

dari segi pola pikir, struktur organisasi, dan tata kelola organisasi.  

b) Penundaan tahap pelaksanaan survei akreditasi oleh KARS  

Pemerintah menunda pelaksanaan survei akreditasi untuk menjaga 

kemungkinan berkumpulnya banyak orang demi keamanan bersama.
6
 Luaran 

dari proses survei akreditasi oleh Surveior yang ditunjuk oleh KARS adalah 

rekomendasi untuk perbaikan pada kegiatan pasca survei akreditasi yang 

dilakukan paling cepat 12 (dua belas) bulan setelahnya.
9
  

Selain itu, di masa pandemi COVID-19 ini, RS lebih berfokus pada 

pemberian pelayanan kepada pasien dan upaya promotif/ preventif untuk 

memutus mata rantai penularan virus. Hal ini yang menyebabkan tahapan kajian 

mandiri oleh RS untuk proses akreditasi juga teralihkan. 

c) Sikap tenaga kesehatan terhadap survei akreditasi yang bervariasi 

Tidak semua tenaga kesehatan di dalam RS mendukung proses 

akreditasi, karena dianggap akan meningkatkan beban dan stres kerja, sering 

terjadi penilaian yang kurang konsistensi oleh para assessor, membutuhkan 

banyak sumber daya, serta meragukan manfaat akreditasi untuk organisasi.
10

 

Selain itu, pada masa pandemi COVID-19 ini berdampak signifikan 

terhadap kesehatan mental tenaga kesehatan yang berada di garis depan krisis. 
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Bukti awal menunjukkan bahwa sebagian besar petugas kesehatan mengalami 

gangguan mood dan tidur selama pandemi.
11

  Dalam keadaan ini tentu akan 

memengaruhi kesehatan mental dan sikap tenaga kesehatan pada persiapan 

survei akreditasi yang tidak menjadi fokus utamanya. 

 

Dampak yang muncul akibat penyebab yang teridentifikasi antara lain adalah: 

a) Tahap kajian mandiri dilakukan sebagai kegiatan administratif biasa  

Walaupun sudah dilakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, 

seringkali RS kurang memahami cara melakukan kajian mandiri yang baik dan 

masih dilakukan dengan cara konvensional. Pemanfaatan teknologi digital yang 

belum optimal karena ketidaktahuan bahwa terdapat fungsi lain di luar fungsi 

yang sudah ada, sehingga apabila terdapat permasalahan di luar hal-hal yang 

tercatat tidak segera bisa mendapatkan solusi yang sudah disusun secara 

sistematis. Selain itu, kegiatan pelayanan administrasi dan manajemen umumnya 

dianggap hanya sebagai kegiatan administratif yang tidak mempunyai makna 

lebih.
9
 

b) Pembinaan pasca akreditasi tidak dapat terlaksana dengan optimal 

Apabila RS yang sudah terakreditasi akan melaksanakan penilaian 

akreditasi ulang, maka akan dilakukan proses pembinaan pasca akreditasi oleh 

Dinas Kesehatan Provinsi selama kurun waktu sesuai status akreditasi yang 

diterima, mengikuti siklus yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pelayanan 

Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan Komite Akreditasi 

Rumah Sakit sebagai pelaksana dan pemantau.
9
 

Siklus pembinaan pasca survei akreditasi seringkali tidak terlaksana dan 

belum termasuk dalam rencana kegiatan rutin oleh karena sebab administratif 

dan ketidakpahaman RS pada proses akreditasi secara utuh. 

c) Pengaruh persepsi manfaat akreditasi RS 

Ternyata, persepsi manfaat akreditasi akan berpengaruh pada partisipasi 

akreditasi, komitmen organisasional, kepuasan kerja. Sementara itu, partisipasi 

akreditasi memengaruhi komitmen organisasional, kepuasan kerja, dan kinerja. 

Adapun kepuasan kerja berpengaruh pada komitmen organisasional, sedangkan 

kinerja akan dipengaruhi oleh komitmen organisasional dan kepuasan kerja.
12
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Dengan demikian, penting bagi RS untuk menyamakan persepsi dengan 

seluruh komponen terkait di RS tentang proses survei akreditasi, sehingga pada 

kenyataan di lapangan dapat melakukan kinerja yang sesuai dengan standar. 

Selain itu, pelibatan seluruh komponen RS pada proses survei akreditasi akan 

memberikan manfaat adaptasi perilaku dan hasil penilaian akreditasi yang lebih 

baik dibandingkan hanya melibatkan tim bentukan khusus terkait akreditasi.
12

 

Oleh karena dalam upaya memperbaiki kinerja RS secara keseluruhan 

adalah dengan memodifikasi perilaku seluruh tenaga kesehatan sebagai 

komponen pelaksana terpenting yang ada di dalamnya, dan hal ini tentu harus 

dengan memahami tahapan perubahan perilaku pada Teori Transtheoritical 

Model, sebagai model biopsikososial yang integratif terkait perubahan perilaku 

komponen RS yang diharapkan. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Sebuah latar belakang teori yang menarik untuk dikaji sebelum merancang solusi 

terhadap permasalahan yang dihadapi. Teori disrupsi banyak dipergunakan untuk 

menjelaskan sebuah perubahan besar. Disrupsi memang tidak hanya sekedar perubahan, 

tetapi perubahan besar yang mengubah tatanan. Disrupsi digital membawa konseksuensi 

pada cara dan pendekatan baru.  

Christensen
13

 menyampaikan paham disrupsi dalam buku The Innovator’s 

Dilemma (1997) dan menjelaskan tentang sebuah inovasi yang menguntungkan dalam 

dunia bisnis berupa perubahan besar, yang menjadi jawaban fenomena perusahaan besar 

bahkan pemimpin pasar (incumbent) bisa dikalahkan oleh perusahaan yang lebih kecil 

yang lebih terbatas pada aspek pendanaan dan sumber daya manusia. Inovasi disruptif 

selalu mulai dari observasi, riset, dan ide kemudian dilanjutkan dengan pengembangan 

model baru dengan bantuan teknologi informasi yang tersedia. Ketika berhasil, 

usahanya akan dimulai dari titik paling rendah yang biasanya diabaikan dan diremehkan 

oleh perusahaan yang telah mapan. Hal ini bisa menjadi dasar pemikiran untuk 

mengembangkan alat bantu yang sederhana namun mampu laksana dalam upaya 

memodifikasi perilaku komponen RS sesuai dengan SNARS, agar proses survei 

akreditasi berjalan dengan lebih terfokus dan cepat karena sudah terjadi adaptasi 

perilaku yang memudahkan kinerja para surveyor dan pembimbing. 
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Dalam merancang solusi untuk permasalahan ini, perlu diingat kembali adanya 

interaksi dari struktur, proses, dan luaran yang tidak bisa terpisahkan. Dalam interaksi 

tersebut, survei akreditasi merupakan gambaran dari struktur dan mutu pelayanan RS 

sebagai gambaran dari luaran terjauh yang diharapkan dan diupayakan.
9
  

Pertumbuhan data yang sangat pesat dalam industri kesehatan memaksa RS untuk 

segera mengadopsi teknik pengelolaan big data untuk analisis prediktif guna 

meningkatkan layanan yang berkualitas dengan memanfaatkan data yang dimiliki.
14

 

Walaupun analisis ini tidak dapat dikatakan sempurna namun dalam prosesnya 

membutuhkan akuntabilitas, transparansi, serta memiliki dasar etika yang jelas, dan 

sebaiknya didukung dengan payung hukum.
7
 

Big data muncul sebagai kumpulan data baru dengan volume besar yang berubah 

dengan cepat, sangat kompleks dan menjadi terlalu besar untuk ditangani dengan 

metode konvensional.
 

Sementara itu, analisis prediktif merupakan teknik yang 

menggabungkan kemampuan modelling, data mining, dan statistik serta AI untuk 

melakukan evaluasi data serta membuat sebuah prediksi. Beberapa contoh manfaat dari 

analisis prediktif adalah dalam hal meningkatkan efisiensi manajemen operasional, 

akurasi diagnosis, dan pengobatan kedokteran, serta gambaran untuk meningkatkan 

pengobatan di masa depan.
7
  

Penerapan AI sebagai bentuk ‘persiapan’ rutin proses survei akreditasi dengan 

mengacu pada SNARS dan hasil akreditasi yang diperoleh RS belum pernah dilakukan 

sebelum masa pandemi COVID-19 dan bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari penilaian 

diri (self assesment), refleksi diri (self reflection), dan perbaikan diri (self improvement) 

oleh RS dalam tahap persiapan survei akreditasi. Dengan demikian, perlu dilakukan 

kolaborasi interdisiplin agar hal ini dapat terwujud di masa pandemi COVID-19 agar 

RS mendapatkan ambien baru untuk mengurangi tingkat kecemasan pada para tenaga 

kesehatan sebagai komponen penting di dalamnya. 

Secara umum, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
15

 telah 

mengeluarkan rekomendasi terhadap pihak/ stakeholder terkait dan dapat diadopsi serta 

dimodifikasi agar mampu laksana untuk menjawab tantangan era kesehatan 4.0 sebagai 

awalan untuk memasukkan AI dalam proses persiapan survei akreditasi di RS pada 

masa pandemi COVID-19 ini. 
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Tabel 60.   Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

No. 
Pihak/Stakeholder 

yang dituju 

Rancang Solusi  

 

Catatan 

1. Kementerian 

Kesehatan, 

Kementerian 

Komunikasi dan 

Informatika, 

Kementerian 

Dalam Negeri, 

dan Kementerian 

terkait lainnya 

 

 

 

Regulasi yang terintegrasi 

mengenai: 

▪ Sistem komputasi 

awan/cloud 

▪ Jumlah tenaga IT 

programmer minimal di 

suatu RS untuk 

memantau panduan 

operasional baku pada 

pemanfaatan AI 

▪ Kerahasiaan dan 

proteksi big data  

▪ Regulasi yang mengatur 

mengenai health-tech 

company 

 

▪ Peraturan diharapkan 

dibuat dengan 

sejelas-jelasnya, 

konsisten, dan 

terintegrasi dengan 

peraturan lintas 

Kementerian serta 

tidak banyak 

mengalami 

perubahan 

  

2. Kementerian 

Kesehatan 

 

 

▪ Aplikasi digital atau 

sistem komputasi 

awan/cloud yang gratis 

dan tidak berbayar 

▪ Dukungan 

pendanaan/sistem 

 

 

3. PERSI 

KARS 

▪ Kemudahan dalam 

proses persiapan, 

pembinaan pasca 

akreditasi, dan 

bimbingan sesuai 

▪ Proses adaptasi 

SNARS menjadi 

perilaku menetap dan 

bukan sekedar proses 

penilaian dan 



1028 

 

 

dengan rekomendasi 

pada saat proses survei 

akreditasi 

▪ Dukungan kebijakan 

dan regulasi proses 

survei akreditasi RS 

▪ Asupan ata dan 

informasi yang akan 

dikembangkan dalam 

sistem AI 

 

pemantauan sesaat, 

sehingga lebih 

komprehensif dan 

bersinambung 

 

 3 Manajemen RS 

Dewan Pengawas 

RS 

▪ Identifikasi dan analisis 

hasil penilaian dan 

rekomendasi proses 

survei akreditasi periode 

terakhir untuk 

mengetahui potensi 

kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan tantangan 

RS 

▪ Realokasi anggaran 

untuk pengembangan AI 

sebagai proses persiapan 

survei akreditasi 

termasuk pelatihan bagi 

seluruh komponen RS 

▪ Evaluasi protokol 

kesehatan pada seluruh 

komponen RS 

▪ Pemberdayaan  pihak 

SDM di RS terkait: 

▪ Pemberdayaan SDM 

terkait dengan 

penerapan kultur dan 

budaya kerja di 

organisasi agar 

bersifat terbuka dan 

bisa beradaptasi 

terhadap perubahan 

▪ Edukasi peranan big 

data dan manfaat 

sistem cloud sebagai 

bagian dari 

peningkatan 

pengetahuan dan 

keterampilan 

▪ AI dapat menjadi 

nilai tambah bagi RS 

karena mempunyai 

potensi untuk 

mendapatkan Hak 

Kekayaan Intelektual 
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peningkatan manajemen 

pengetahuan dan 

keterampilan akan 

pentingnya Sistem 

Informasi Manajemen 

Rumah Sakit (SIMRS) 

dan hal-hal yang 

berhubungan dengan 

sistem transformasi 

digital, terutama kepada 

IT programmer dan 

seluruh tenaga kesehatan 

▪ Keterbukaan RS untuk 

melakukan data/sistem 

sharing dengan 

Pemerintah dan pihak 

terkait lainnya guna 

tercapainya integrasi 

data/sistem yang 

komprehensif, agar lebih 

jauh dapat dianalisis 

untuk evaluasi bisnis 

serta meningkatkan 

kualitas pelayanan 

kepada masyarakat 

▪ Peningkatan 

pengetahuan dan 

keterampilan dalam 

melakukan pengolahan 

dan analisis data untuk 

mendapatkan insight 

mengenai kelemahan 
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dan kekuatan RS 

terutama dalam melihat 

gambaran kesiapan pada 

proses survei akreditasi 

▪ Pelibatan seluruh 

komponen RS dalam 

persiapan survei 

akreditasi RS 

▪ Dukungan dan apresiasi 

kepada seluruh tenaga 

kesehatan dalam 

memodifikasi perilaku 

sesuai SNARS dalam 

kinerja di RS dengan 

bantuan AI 

 

 

Kesimpulan 

Artifisial Intelejen (AI) merupakan jawaban solusi yang diharapkan dapat menjadi 

bentuk ‘persiapan’ rutin proses survei akreditasi dengan mengacu pada SNARS dan 

hasil akreditasi yang diperoleh RS, agar dapat membantu mewujudkan hasil penilaian 

akreditasi yang sesuai dengan kinerja RS yang sebenarnya. Sebuah transformasi digital 

dengan memanfaatkan momen disrupsi pandemi COVID-19 untuk memodifikasi 

perilaku seluruh komponen yang terlibat dalam proses survei akreditasi, agar proses 

persiapan (pra-survei akreditasi) dapat tetap berjalan dengan optimal pada masa 

pandemi COVID-19 saat ini. 

Pemanfaatan big data dalam tren analisis prediktif akan menjadi peluang bagi RS 

untuk bisa mengembangkan dan memanfaatkan AI dalam menjadikan kinerja RS lebih 

baik dan ideal dengan memanfaatkan momen pandemi COVID-19, sehingga akan 

mempermudah dan meringankan proses survei akreditasi yang sebenarnya merupakan 

upaya penilaian kualitas RS secara terstruktur dan terencana.  
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Saat ini merupakan masa emas bagi RS untuk mulai ‘mencuri’ awalan untuk 

mempersiapkan langkah pengembangan AI, dengan mengingat bahwa proses survei 

akreditasi baru akan dimulai setelah Pemerintah mencabut status Bencana Nasional atau 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19. Tujuannya agar pada saat proses survei 

akreditasi sudah harus dilakukan maka RS sudah siap dengan melanjutkan seluruh 

bentuk pembinaan kinerja perilaku komponen RS yang telah dimulai sejak masa 

pandemi COVID-19, sehingga persiapan lebih matang dan dapat diprediksi dengan 

lebih baik. Oleh karena berdasarkan teori Transtheoritical Model, perubahan perilaku 

mengikuti adaptasi kebiasaan baru merupakan proses yang terikat dengan waktu dan  

tidak serta merta dapat membuahkan hasil instan dalam waktu yang cepat dan langsung 

menetap. Dalam menghadapi tantangan yang sedemikian hebat ini, pihak RS perlu 

mempersiapkan diri menuju era transformasi digital dengan kebutuhan yang perlu 

disepakati bersama dengan pihak/ pemangku kepentingan yang terkait. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan uraian rancang solusi pada bab sebelumnya, maka rencana tindak 

lanjut yang akan dilakukan dibagi dalam tahapan sebagai berikut: 

▪ Jangka Pendek (terkait dengan komponen internal RS) 

1. Melakukan identifikasi dan analisis hasil survei internal serta penilaian dan 

rekomendasi proses survei akreditasi periode terakhir untuk mengetahui 

potensi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan RS yang dapat 

dioptimalkan pada masa pandemi COVID-19. 

2. Mengembangkan AI berdasarkan hasil analisis kebutuhan pada proses 

survei akreditasi dengan beberapa langkah uji coba. 

3. Mengajukan realokasi anggaran kepada manajemen RS untuk 

pengembangan AI sebagai proses persiapan survei akreditasi termasuk 

pelatihan bagi seluruh komponen RS. 

4. Mengawal evaluasi protokol kesehatan pada seluruh komponen RS. 

5. Memberdayakan pihak SDM di RS terkait: peningkatan manajemen 

pengetahuan dan keterampilan akan pentingnya Sistem Informasi 

Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dan hal-hal yang berhubungan dengan 
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sistem transformasi digital, terutama kepada IT programmer dan seluruh 

tenaga kesehatan. 

6. Mengawal keterbukaan RS untuk melakukan data/ sistem sharing dengan 

Pemerintah dan pihak terkait lainnya guna tercapainya integrasi data/ sistem 

yang komprehensif, agar lebih jauh dapat dianalisis untuk evaluasi bisnis 

serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

7. Mendorong manajemen RS untuk melakukan upaya peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pengolahan dan analisis 

data untuk mendapatkan insight mengenai kelemahan dan kekuatan RS 

terutama dalam melihat gambaran kesiapan pada proses survei akreditasi. 

8. Mendorong manajemen RS untuk melibatkan seluruh komponen RS dalam 

persiapan survei akreditasi RS. 

9. Memberikan dukungan dan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan 

dalam memodifikasi perilaku sesuai SNARS dalam kinerja di RS dengan 

bantuan AI. 

10. Mengajukan Hak Kekayaan Intelektual atas pengembangan AI untuk proses 

survei akreditasi yang dilakukan. 

 

▪ Jangka Menengah (terkait dengan komponen internal RS) 

Melakukan advokasi kepada PERSI dan KARS untuk:  

1. Pemberian kemudahan dalam proses persiapan, pembinaan pasca akreditasi, 

dan bimbingan sesuai dengan rekomendasi pada saat proses survei 

akreditasi. 

2. Pemberian dukungan kebijakan dan regulasi proses survei akreditasi RS. 

3. Permohonan asupan data dan informasi yang akan dikembangkan dalam 

sistem AI yang dikembangkan. 

 

▪ Jangka Panjang (terkait dengan komponen eksternal RS) 

Melakukan advokasi kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian terkait 

lainnya untuk:  

1. Penyediaan aplikasi digital atau sistem komputasi awan/ cloud yang gratis 

dan tidak berbayar. 
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2. Dukungan pendanaan/ sistem dan regulasi pengaturan health-tech company. 

3. Regulasi yang terintegrasi mengenai: 

▪ Sistem komputasi awan/ cloud. 

▪ Jumlah tenaga IT programmer minimal di suatu RS untuk memantau 

panduan operasional baku pada pemanfaatan AI. 

▪ Kerahasiaan dan proteksi big data. 
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EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PERANGKAT LUNAK PICTURE 

ARCHIVING AND COMMUNICATION SYSTEM (PACS) UNTUK 

PENINGKATAN MUTU PELAYANAN UNIT RADIOLOGI DI RUMAH SAKIT 

SWASTA CIBUBUR PADA MASA PANDEMI COVID-19  

Oleh : 

dr. Raden Vasthu Broto Ariyo 

 

Latar Belakang 

Di era revolusi industri 4.0 melalui big data, artificial intelligence, ‘robotics’ dan 

internet of things memberikan tantangan nyata yang tidak mudah di sektor kesehatan 

sehingga butuh inovasi teknologi untuk menunjang kualitas pelayanan kesehatan. 

Digitalisasi sudah masuk ke seluruh lini kehidupan masyarakat. Tentunya untuk sektor 

pelayanan kesehatan yang lebih baik kita perlu berbagai macam inovasi kesehatan 

dengan suntikan teknologi terbaik.
1,2

 

Pesatnya perkembangan inovasi di bidang kesehatan akan mengurangi 

ketergantungan Indonesia terhadap produk kesehatan asal luar negeri, mulai dari 

peralatan di RS hingga obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat. Layanan kesehatan 

masyarakat pun dapat diperoleh dengan mudah dan murah serta penanganan pasien 

lebih berkualitas. Adanya sejumlah inovasi yang muncul dapat mempermudah 

masyarakat mendapatkan informasi maupun akses layanan kesehatan dengan mudah 

dan cepat di seluruh pelosok negeri. 

Salah satu terobosan teknologi yang digunakan di bidang kesehatan adalah 

Picture Archiving and Communication System (PACS), yang digunakan di Instalasi 

Radiologi. PACS adalah suatu teknologi pencitraan medis yang digunakan terutama 

dalam fasilitas kesehatan untuk menyimpan dan mengirimkan gambar hasil pencitraan 

radiologi beserta laporan klinisnya secara digital. Penggunaan PACS dapat 

menghilangkan kebutuhan untuk mengarsipkan dan menyimpan secara manual, serta 

mengambil dan mengirim gambar dan laporan klinis. Dengan PACS, dokumentasi dan 

gambar medis dapat disimpan dengan aman di server di luar situs sekalipun, karena 

dapat diakses dengan aman dari mana saja dengan menggunakan perangkat lunak PACS 

di komputer maupun perangkat seluler.
3,4 

PACS ini direkomendasikan kepada semua 

fasilitas kesehatan, terutama RS untuk digunakan dalam pelayanan di unit radiologi, 

CHAPTER 8 
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karena akan sangat menunjang pelayanan medis oleh para dokter praktik. Ke depannya, 

PACS dapat diintegrasikan dengan Rekam Medis Elektronik (RME), sehingga data 

hasil radiologi pasien dapat dilihat oleh dokter praktik di komputer maupun perangkat 

seluler. Harapannya, pasien tidak perlu membawa film hasil radiologi dan dokter pun 

dapat menilai progres penyakit pasien dengan melihat riwayat hasil radiologi pasien di 

Rekam Medis Elektronik. 
 

Berdasarkan data penelitian tentang analisis efisiensi biaya pada PACS, dapat 

dinilai bahwa penggunaan PACS akan meningkatkan biaya sebesar 27% dari 

sebelumnya yang tanpa menggunakan PACS. Namun penggunaan PACS dapat 

menurunkan jam kerja atau bisa dikatakan menghemat waktu 5 kali dibandingkan saat 

tidak menggunakan PACS. Selain itu, penggunaan PACS juga dapat menghemat 

kebutuhan SDM dalam satu siklus pekerjaan sebanyak 5 kali.
3
 

World Health Organization (WHO) telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) sebagai pandemi global pada Rabu, 11 Maret 2020. Penetapan tersebut 

didasarkan pada sebaran 118 ribu kasus yang menjangkiti di 114 negara. Sebelumnya 

COVID-19 pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, RRT pada akhir desember 2019, dan 

kemudian menjadi wabah di januari 2020.
5
 Kasus positif corona (COVID-19) di 

Indonesia terus mengalami peningkatan. Data terakhir dari Satuan Tugas (Satgas) 

Penanganan COVID-19 pada Selasa, 10 November 2020, jumlah kasus positif corona di 

Indonesia sudah mencapai angka 440.569.
6
 Penyebaran virus corona di Indonesia kian 

mengkhawatirkan. Sejumlah ahli kesehatan hingga epidemiolog menduga masih banyak 

Orang Tanpa Gejala (OTG) yang berkeliaran, yang menurut data CDC sebesar 86 %. 

Oleh karenanya, masyarakat diminta untuk tetap waspada dan disiplin menerapkan 

protokol kesehatan.
5,6

 

Pengendalian risiko dengan cara eliminasi memiliki tingkat keefektifan, 

kehandalan dan proteksi tertinggi di antara pengendalian lainnya. Dan pada urutan 

hierarki setelahnya, tingkat keefektifan, kehandalan dan proteksi menurun. 

Pengendalian risiko merupakan suatu hirarki (dilakukan berurutan sampai dengan 

tingkat risiko berkurang menuju titik yang aman). Hirarki pengendalian tersebut antara 

lain adalah eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi dan alat pelindung diri 

(APD).
6
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Rumah Sakit (RS) adalah salah satu sektor yang ikut terdampak ketika COVID-19 

masuk ke Indonesia. Pandemi ini mempercepat proses disrupsi layanan kesehatan di RS. 

Seluruh RS dituntut agar beradaptasi melalui berbagai inovasi dan kebijakan agar tetap 

bertahan dengan memanfaatkan disrupsi sebagai peluang. Disrupsi ini semakin 

membuat RS menghadapi banyak tantangan dan tekanan. Selain tekanan dari sisi 

disrupsi digital, juga disrupsi dari efek COVID-19 itu sendiri. Dampak COVID-19 

sangat terasa bagi RS, terlihat dari penurunan jumlah kunjungan baik rawat inap 

maupun rawat jalan. Jam praktek dokter juga banyak berkurang seiring dengan 

kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan agar RS dan dokter membatasi jam 

praktik, terutama yang berusia di atas 65 tahun dan memiliki riwayat penyakit 

komorbid. 

Dampak lainnya yaitu meningkatnya biaya-biaya, terutama biaya terkait dengan 

penanggulangan COVID-19. Utilisasi peralatan investasi menurun. Dampaknya tentu 

kepada cash flow RS. Tidak hanya itu, produktivitas kinerja juga menurun apabila RS 

banyak tenaga kesehatannya yang terinfeksi COVID-19. Kemudian adanya anggapan 

masyarakat bahwa RS tidak aman karena menjadi tempat penyebaran COVID-19.
7,8

 

Di masa pandemi COVID-19 ini, penggunaan PACS menjadi salah satu solusi dan 

inovasi dalam menjawab tantangan era disrupsi, karena akan secara langsung dapat 

menunjang pelayanan telemedicine. Saat telemedicine, dengan melihat riwayat hasil 

radiologi pasien di komputer, dokter akan mudah mendiagnosa serta memberikan 

informasi kepada pasien secara relevan. Selain itu, dengan menggunakan PACS dapat 

membantu mengurangi penularan karena hasil pemeriksaan radiologi dapat secara 

digital dan dikirim via email, sehingga pasien tidak perlu ke RS  untuk mengambil hasil. 

 

Rumusan Masalah 

Pemanfaatan teknologi kesehatan oleh RS di Indonesia dalam menjawab 

tantangan era disrupsi masih minimal ditambah dengan saat ini, dampak pandemi 

COVID-19 membuat RS harus melakukan realokasi anggaran untuk biaya pencegahan 

dan pengendalian COVID-19 bagi pasien maupun karyawan.  

PACS yang merupakan salah satu terobosan teknologi kesehatan dapat 

meningkatkan mutu pelayanan di Unit Radiologi masih belum sesuai yang diharapkan 

dalam menunjang pelayanan medis di RS.  



1038 

 

 

Sementara, belum adanya perangkat lunak PACS di RS akan menghambat 

pelayanan medis apabila terjadi masalah hilangnya arsip hasil radiologi berupa film 

maupun expertise. Sebenarnya, bagaimana efektivitas pemanfaatan perangkat lunak 

PACS untuk peningkatan mutu pelayanan unit radiologi di RS pada masa pandemi 

COVID-19? 

 

Problem Tree 

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, berikut adalah problem 

tree yang telah disusun:  

 

Gambar 62. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Problem tree digunakan untuk mengetahui akar permasalahan (causes), pokok 

permasalahan (problem), dan dampak atau akibatnya (impact). Melalui pemakaian 

problem tree ini, kita dapat menguraikan masalah secara menyeluruh, yakni dengan 

melihat suatu masalah secara sistem yang saling berkaitan, dengan mencari akar 

permasalahan secara detil, manakah penyebab yang berkaitan langsung dengan pokok 

permasalahan maupun dengan akibat. Sehingga adanya gambaran hubungan sebab-

akibat yang jelas dalam problem tree ini, dapat menunjukkan kepada kita bagaimana 

caranya dan bagaimana menyelesaikan suatu masalah, sehingga diharapkan kita mampu 

menyusun solusi terbaiknya.
9,10 

Berdasarkan problem tree diatas dapat disusun bahwa yang menjadi inti masalah 

adalah RS Swasta di Cibubur belum memiliki PACS untuk meningkatkan mutu 

pelayanan Unit Radiologi dalam menunjang pelayanan medis. 

Setelah dilakukan analisis pada problem tree, dapat diidentifikasi penyebab dan 

akar dari masalah adalah sebagai berikut: 

a) RS kurang memanfaatkan teknologi di bidang kesehatan 

 Teknologi digital yang semakin maju sudah dimanfaatkan oleh fasilitas 

kesehatan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta peningkatan mutu pelayanan. 

Namun masih sedikit RS yang mampu memanfaatkan teknologi tersebut. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi hal tersebut antara lain masing-masing RS belum memiliki sumber 

daya yang memadai, dari aspek sumber daya manusia, dana, fasilitas maupun strategi 

research and development. Selain itu, masing-masing negara memiliki kebijakan di 

bidang kesehatan yang berbeda-beda, sehingga perlu dibuatkan regulasi yang mengatur 

inovasi dilahirkan oleh pemerintah sendiri atau menggunakan model baru yang terbuka 

bagi para pelaku industri e-Kesehatan di luar pemerintah agar tetap sesuai dengan 

standar pelayanan kesehatan.
11

 

b) Realokasi anggaran RS untuk memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19 

 Salah satu RS swasta di Cibubur telah melakukan perubahan sistem dalam 

manajemen informasi yaitu dengan sentralisasi Sistem Informasi Manajemen Rumah 

Sakit (SIMRS), yang dimana sebelumnya masih dilakukan secara parsial oleh masing-

masing unit, salah satunya adalah implementasi Rekam Medis Elektronik. Dengan 

Rekam Medis Elektronik diharapkan dapat mengintegrasikan data-data yang ada di RS, 
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contohnya adalah hasil laboratorium dan radiologi. Saat ini hasil laboratorium sudah 

diintegrasikan ke Rekam Medis Elektronik dengan Laboratory Informations System 

(LIS), sedangkan untuk hasil radiologi akan diintegrasikan dengan menggunakan 

Picture Archiving and Communication System (PACS). Namun program tersebut 

tertunda karena memprioritaskan penanganan pandemi COVID-19. 

Dengan adanya pandemi ini tentunya waktu, tenaga serta prioritas anggaran RS 

terjadi pergeseran untuk penanganan COVID-19, bagi karyawan maupun bagi pasien. 

Infeksi di kalangan pekerja dapat mengurangi produktivitas secara langsung maupun tak 

langsung termasuk ketidakhadiran pekerja dan menurunnya motivasi kerja. Untuk 

program pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19 ini tentunya membutuhkan 

biaya sehingga perlu melakukan realokasi anggaran yang telah direncanakan 

sebelumnya untuk tahun 2020, sehingga program kerja serta perbelanjaan barang dan 

jasa menjadi tertunda demi pemenuhan penanganan COVID-19 di RS. 

Dampak dari realokasi anggaran RS menyebabkan progres kinerja Tim IT belum 

maksimal untuk merealisasikan program tersebut. Selain itu, pihak RS dan vendor 

developer belum menemukan kesepakatan kerja sama yaitu besaran biaya operasional, 

serta modul- modul yang diinginkan oleh pihak RS belum dapat difasilitasi oleh pihak 

vendor developer. Pandemi ini juga menimbulkan berbagai dampak ekonomi dan sosial 

terhadap para pekerja di semua sektor perekonomian dan semua jenis usaha, terutama di 

kalangan perusahaan maupun perekonomian informal, dimana kegiatan ekonomi dan 

jam kerja mengalami pengurangan dan hal ini belum pernah terjadi sebelumnya, tak 

terkecuali kepada RS sebagai salah satu usaha di bidang jasa pelayanan medis. 

Di luar krisis yang terjadi, ada juga kekhawatiran bahwa upaya untuk melanjutkan 

kegiatan ekonomi guna mempertahankan kemajuan yang ada, dilakukan untuk menekan 

penularan penyakit. Walaupun otoritas kesehatan publik di seluruh dunia tengah 

berupaya menekan penyebaran wabah COVID-19, akan tetapi upaya mereka mungkin 

tidak akan berhasil kecuali bila perusahaan-perusahaan melaksanakan kegiatan preventif 

dan mitigasi terhadap penyakit ini di tempat kerja masing-masing.
12 

Dengan belum adanya PACS di RS Swasta di Cibubur, hal ini menyebabkan: 

a) Tidak ada hasil radiologi di Rekam Medis Elektronik 

Salah satu penggunaan teknologi informasi (TI) di bidang kesehatan yang 

menjadi tren dalam pelayanan kesehatan secara global adalah E-Medical Record.  
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Di Indonesia, dikenal sebagai Rekam Medik Elektronik (RME). RME sudah banyak 

digunakan di berbagai RS di dunia sebagai pengganti atau pelengkap rekam medik 

status kesehatan berbentuk kertas. Secara administratif rekam medis elektronik 

bermanfaat sebagai arsip penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status 

kesehatan dan riwayat layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. 

Dengan integrasi antara PACS dengan Rekam Medis Elektronik diharapkan dapat 

memudahkan keberlangsungan pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter. Selain itu, 

dengan adanya hasil radiologi di rekam medis elektronik, hal ini dapat menjadi solusi 

apabila terjadi masalah, yaitu antara lain arsip-arsip hasil radiologi rusak atau hilang, 

pasien tidak membawa hasil radiologi saat konsultasi dengan dokter dan pasien 

menghilangkan hasil radiologi yang dimilikinya, sehingga selanjutnya dapat menjadi 

arsip digital apabila terjadi hal-hal tersebut. 

Dampaknya apabila tidak ada hasil radiologi di dalam Rekam Medis Elektronik 

adalah dokter tidak dapat melakukan evaluasi riwayat penyakit pasien sebelumnya 

dengan melihat hasil radiologi, sehingga pasien akan tidak mendapatkan informasi 

tentang penyakitnya dengan lengkap dan komprehensif serta pasien akan tidak 

mendapatkan terapi atau tatalaksana yang sesuai. Dampak tersebut dapat merugikan 

kedua pihak, yaitu pasien maupun RS. Rumah sakit akan mendapatkan dampak 

penurunan mutu pelayanan sehingga dapat menurunkan kepercayaan pasien.
13

 

b) Response time hasil pemeriksaan radiologi lambat 

Sesuai dengan Permenkes No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan 

Minimal Rumah Sakit, pemberi pelayanan medis dalam hal ini adalah RS diwajibkan 

untuk memenuhi standar pelayanan minimal. Salah satunya adalah pelayanan radiologi. 

Di peraturan tersebut, disebutkan indikator- indikator yang salah satunya adalah waktu 

tunggu hasil atau response time hasil yang standarnya ditetapkan adalah kurang dari 3 

jam.
14

 

Menurut survei kepuasan pasien di salah satu RS swasta di Cibubur, disebutkan 

bahwa mereka tidak puas dengan waktu tunggu hasil yang terlalu lama yang mencapai 3 

jam, mereka menyarankan agar dapat kurang lebih selama 1 jam. Oleh karena itu, 

manajemen RS memutuskan untuk melakukan improvisasi dan inovasi agar waktu 

tunggu hasil radiologi yang diharapkan dapat tercapai, yaitu dengan menggunakan 

perangkat lunak PACS. 
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Dengan adanya PACS, diharapkan dapat memberikan efektivitas yang signifikan 

dari sebelumnya. Dokter radiologi dapat melakukan pembacaan dan penulisan expertise 

tidak harus saat berada di RS, yaitu dengan menggunakan PACS yang ada di komputer 

atau smartphone di rumah karena hal ini sangat berguna apabila ada pasien dengan 

kondisi emergency yang segera membutuhkan diagnosis. 

Dengan lambatnya waktu tunggu hasil radiologi, dampaknya akan berlanjut pada 

saat ada pasien dengan kondisi kritis yang tidak segera mendapatkan hasil nilai 

kritisnya. Hasil nilai kritis radiologi adalah pelaporan hasil pemeriksaan Radiologi pada 

pemeriksaan X-Ray, USG maupun CT-Scan baik pada pemeriksaan rutin maupun cito 

yang hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan ketidaknormalan pada hasil expertise dan 

dapat memberi risiko tinggi atau kondisi yang mengancam jiwa pasien, yang dilakukan 

oleh Dokter Spesialis Radiologi atau Radiografer agar disampaikan kepada dokter 

penanggung jawab pasien (DPJP).  

Menurut Permenkes Nomor 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien 

Rumah Sakit, kriteria hasil radiologi kritis antara lain jika didapati gambaran radiologi 

yang mengarah kepada gambaran atau hasil expertise dokter Spesialis Radiologi, 

contohnya yaitu Pneumothorax, Pneumoperitoneum, Ileus Obstruktif, Perdarahan 

Serebral, Emboli Paru, Diseksi Aorta, Torsio Testis dan sebagainya.
15

 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Berdasarkan pohon masalah di atas, maka disusun rancangan solusi antara lain 

sebagai berikut: 

Tabel 61. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

No. Penyebab Masalah Solusi Stakeholder 

1. RS belum 

memanfaatkan 

teknologi di bidang 

kesehatan 

Belum ada 

kesepakatan dengan 

developer 

Mendorong Tim IT untuk 

segera membuat program 

sistem PACS di unit Radiologi 

agar hasil foto dan expertise 

dapat didigitalisasi sehingga 

tersimpan dalam e- medical 

record 

Dewan Pengawas 

RS Direktur 

Manager SIRS 

Komite Medik 

Inst. Radiologi 

Inst. Rekam Medis 
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2. Realokasi anggaran 

RS untuk 

memprioritaskan 

penanganan pandemi 

COVID-19 

1. Melakukan rencana anggaran 

untuk realisasi program 

PACS di tahun 2021 

2. Memperketat dan 

mengevaluasi protokol 

kesehatan di RS 

 

Analisis Stakeholder (Analisa Pemangku Kepentingan) didefinisikan sebagai 

“proses mengidentifikasi baik perorangan maupun kelompok yang akan 

mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tindakan yang akan dilakukan serta 

mengelompokkannya sesuai dengan dampak dari tindakan yang akan dilakukan. 

Informasi yang didapat akan digunakan untuk mengadakan evaluasi sebelum tindakan 

dilakukan agar dapat dilakukan usaha-usaha preventif dengan mempertimbangkan 

semua pihak yang terlibat. Analisis Stakeholder adalah bagian dari Stakeholder 

Management.
16,17 

Berdasarkan rancangan solusi di atas, berikut adalah stakeholder yang terkait 

dalam menentukan kebijakan agar tercapainya program: 

1. Dewan Pengawas Rumah Sakit 

Sebagai perwakilan dari pemilik RS, dewan pengawas memiliki kewenangan 

untuk memberikan arahan dan saran kebijakan kepada direksi agar dapat 

mengurangi potensi-potensi masalah yang akan muncul. Dalam hal ini Dewan 

Pengawas termasuk dalam grading grup 1, karena memiliki pengaruh  yang 

tinggi sebagai perwakilan pemilik rumah sakit. 

2. Direktur Rumah Sakit 

Direktur sebagai pimpinan tertinggi di RS pada level direksi-manajemen 

memiliki kewenangan untuk memutuskan dan membuat kebijakan untuk 

menjalankan program kerja serta perencanaan anggaran. Dalam hal ini Direktur 

termasuk dalam grading grup 1, karena memiliki pengaruh dan tanggung jawab 

yang tinggi untuk menentukan kebijakan. 

3. Manager SIRS 

Manager SIRS merupakan pemimpin tertinggi di departemen SIRS (Sistem 

Informasi Rumah Sakit), dimana departemen tersebut bertugas dan bertanggung 
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jawab dalam merencanakan, menganalisis dan mengimplementasi program IT di 

RS. Manager SIRS termasuk dalam grup 2, karena segala yang dilakukan oleh 

departemen tersebut mengikuti keputusan dan persetujuan direktur. 

4. Komite Medik 

Komite Medik merupakan perwakilan dari para dokter klinisi. Dalam hal ini, 

dokter klinisi berperan penting karena merupakan pengguna program PACS 

tersebut, sehingga akan melakukan evaluasi PACS efektif atau tidak terhadap 

pelayanan di rumah sakit. Komite Medik termasuk dalam grup 2, karena 

mengikuti kebijakan dan keputusan direktur 

5. Instalasi Radiologi 

Dokter Radiologi merupakan pengguna program PACS dalam pelayanan di 

Instalasi Radiologi, karena format dan desain dari sistem tersebut tergantung dari 

standar pelayanan yang dijalankan oleh dokter radiologi. Dalam hal ini, dokter 

radiologi termasuk dalam grup 2, karena mengikuti kebijakan dan keputusan 

direktur. 

6. Instalasi. Rekam Medis 

Bagian rekam medis dalam program ini berperan untuk monitoring integrasi antara 

PACS dengan Rekam Medis Elektronik, agar sesuai kaidah dan kebijakan yang 

ditentukan. Rekam Medis termasuk dalam grup 3, karena tidak menyusun 

perencanaan dan analisis program PACS tersebut. 

 

Kesimpulan 

Picture Archiving and Communication System (PACS) muncul sebagai bagian 

penting dari teknologi pencitraan digital. Namun masa depan PACS belum pasti 

karena efektivitasnya belum diuji. Penelitian ini diharapkan dapat membahas 

efektivitas PACS dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas 

pemanfaatan PACS di Unit Radiologi terhadap pelayanan medis di RS. Keefektifan 

PACS juga dieksplorasi dalam hal peningkatan akurasi diagnostik dan response time 

yang tepat waktu. Dampak klinis maupun keuangan harus diintegrasikan untuk 

memberikan informasi tentang bagaimana output PACS akan mempengaruhi 

departemen radiologi, RS, dan tujuan penelitian dan pengembangan nasional. Banyak 

departemen radiologi sedang mempertimbangkan akuisisi dari Picture Archiving and 
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Communication System (PACS) ke modernisasi penyimpanan dan pemberian 

informasi gambar hasil radiologi. Penelitian ini akan membantu dalam pengembangan 

sistem di RS terhadap peningkatan mutu pelayanan medis. 

Sejak adanya pandemi COVID-19, waktu, tenaga serta prioritas anggaran RS 

bergeser untuk penanganan dan pencegahan COVID-19. Hal ini membuat program 

kerja serta perbelanjaan barang dan jasa yang telah direncanakan manajemen menjadi 

tertunda demi pemenuhan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di RS, termasuk 

program penggunaan PACS tersebut. Kegiatan promotif dan preventif terhadap 

COVID-19 terbukti bermanfaat dalam menghadapi situasi darurat kesehatan lain yang 

memiliki karakteristik yang sama. RS perlu segera mengambil tindakan promotif, 

preventif dan mitigasi, walaupun mungkin COVID-19 belum terdeteksi secara masif 

di kalangan masyarakat. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Berdasarkan rencana solusi di atas, berikut adalah tindak lanjut yang akan 

dilakukan: 

1. Membuat program sistem PACS di Instalasi Radiologi.  

Atas saran dan arahan Dewan Pengawas, Direktur memberikan tanggung jawab 

kepada Departemen SIRS untuk membuat dan mengembangkan aplikasi PACS 

yang akan dipergunakan di Instalasi Radiologi. Aplikasi PACS akan diintegrasikan 

dengan Rekam Medis Elektronik, agar menunjang dan memudahkan pelayanan 

medis oleh dokter klinisi, sehingga dapat terus dilakukan evaluasi dan perbaikan. 

2. Melakukan realokasi anggaran untuk realisasi program PACS di tahun 2021.  

Untuk dapat tercapainya program PACS di RS ini, tentunya perlu anggaran yang 

dibutuhkan untuk perencanaan, pengembangan dan operasional sistem dengan 

mengedepankan efisiensi biaya. 

3. Memperketat dan mengevaluasi protokol kesehatan di RS. 

RS merupakan salah satu sektor yang mendapatkan dampak nyata dari pandemi 

COVID-19. Dari banyaknya pekerja yang berisiko terkena paparan infeksi hingga 

prioritasnya bergeser untuk menyusun kebijakan pencegahan dan pengendalian 

infeksi. Untuk penanganan COVID-19 di RS memerlukan anggaran yang cukup 

besar, terutama perbelanjaan barang dan jasa, misalkan pembelian APD (Alat 
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Pelindung Diri), sewa vendor desinfektan, pengadaan laboratorium PCR BSL-2, 

biaya tanggungan kesehatan karyawan bagi yang berdampak dan sebagainya. 

Untuk dapat melakukan efisiensi biaya agar program kerja berjalan sesuai rencana, 

maka diperlukan untuk memiliki kebijakan yang tegas untuk memperketat serta 

mengevaluasi protokol kesehatan di RS. Dengan adanya protokol kesehatan yang 

efektif, maka diharapkan akan mencegah dan mengurangi paparan infeksi COVID-

19 sehingga anggaran menjadi tidak terfokus pada program pencegahan dan 

pengendalian infeksi. 
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ANALISIS KENDALA RUJUKAN KESEHATAN ANTAR-FASKES DI 

KABUPATEN SANGGAU SELAMA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

 dr. Fanny Rifaldhy Sinyo   

 

Latar Belakang  

Jumlah kasus infeksi COVID-19 hingga 28 Maret 2020, terkonfirmasi mencapai 

571.678 kasus. Awalnya kasus terbanyak terdapat di Cina, namun saat ini kasus 

terbanyak terdapat di Italia dengan 86.498 kasus, diikut oleh Amerika dengan 85.228 

kasus dan Cina 82.230 kasus. Virus ini telah menyebar hingga ke 199 negara. Kematian 

akibat virus ini telah mencapai 26.494 kasus. Tingkat kematian akibat penyakit ini 

mencapai 4-5% dengan kematian terbanyak terjadi pada kelompok usia di atas 65 

tahun.
1
 

Indonesia melaporkan kasus pertama pada 2 Maret 2020, yang diduga tertular dari 

orang asing yang berkunjung ke Indonesia. Kasus di Indonesia pun terus bertambah, 

hingga tanggal 29 Maret 2020 telah terdapat 1.115 kasus dengan kematian mencapai 

102 jiwa. Tingkat kematian Indonesia 9%, termasuk angka kematian tertinggi. 

Berdasarkan data yang ada umur pasien yang terinfeksi COVID-19 mulai dari usia 30 

hari hingga 89 tahun. Menurut laporan 138 kasus di Kota Wuhan, didapatkan rentang 

usia 37–78 tahun dengan rerata 56 tahun (42-68 tahun) tetapi pasien rawat ICU lebih tua 

(median 66 tahun (57-78 tahun) dibandingkan rawat non-ICU (37-62 tahun) dan 54,3% 

laki-laki. Laporan 13 pasien terkonfirmasi COVID-19 di luar Kota Wuhan 

menunjukkan umur lebih muda dengan median 34 tahun (34-48 tahun) dan 77% laki 

laki.
2,3

 

COVID-19, pandemi yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome 

(SARS) atau Coronavirus-2 (SARS-CoV2), memberikan tantangan kepada sistem 

kesehatan dunia. Pada beberapa negara. Pada beberapa negara, jumlah kasus berat telah 

melampaui sumber daya yang tersedia dan kemampuan sistem kesehatan menangani.
4
 

Situasi bencana pandemi SARS Cov-2 telah dikategorikan sebagai insidensi 

penyebab dengan derajat tertinggi. Virus COVID-19 sangat menular dan dapat bertahan 

hingga 5 hari pada beragam permukaan. Hal ini merupakan permasalahan utama pada 

tenaga kesehatan yang memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19 dalam periode 
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yang cukup panjang. Hal ini termasuk petugas IGD dan petugas ambulance, pelayanan 

ini sangatlah sibuk dengan beberapa tugas transport.  Tenaga kesehatan dan pasien 

rujukan memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya infeksi bila ambulance tidak 

didesinfektan sesuai standar sebelum tugas transport berikutnya. Kemungkinan 

penularan infeksi melalui droplet/ aerosol, kontak langsung/ tidak langsung dengan 

sekresi kontaminasi pada permukaan dan intervensi medis (suction, CPR) yang dapat 

meningkatkan risiko transmisi virus. Oleh karena itu konsep kebersihan yang kuat dan 

penggunaan APD serta Standar Prosedur Operasi (SPO) dan akses ke beberapa alat 

APD menjadi sangat penting dalam menangani pasien dengan dugaan dan konfirmasi 

infeksi COVID-19.
5 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/169/2020 Tahun 2020 tidak semua Rumah Sakit dapat menerima 

dan merawat pasien COVID-19 di mana penyakit yang dapat menimbulkan wabah 

dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan 

dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tapi juga menimbulkan kerugian 

ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menanganinya 

dan  untuk menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan dalam rangka 

penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu dibutuhkan rumah sakit rujukan, 

serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging 

Tertentu, maka Menteri Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang 

Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu 

menentukan 123 Rumah Sakit yang menjadi rujukan regional infeksi virus COVID-

19.
3,6 

Rumah sakit yang dijadikan rujukan COVID-19,  umumnya harus memiliki 

kriteria sebagai berikut: 

1. Menyediakan IGD khusus COVID-19 

2. Menjalankan Triase COVID-19 

3. Ruang perawatan khusus COVID-19 (ruang isolasi) 

4. Jumlah dokter yang mencukupi masker N-95 

Triase adalah proses skrining secara cepat kepada pasien yang datang ke rumah 

sakit untuk diidentifikasi kategori penyakitnya. Dalam kasus COVID-19 Triase juga 

harus dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Ini dilakukan untuk mengendalikan 

https://www.ichrc.org/bab-1-triase-kondisi-gawat-darurat-pediatri-gawat-darurat
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jumlah pasien yang dirawat karena terbatasnya fasilitas di rumah sakit.  Triase COVID-

19 yang digunakan oleh pemerintah di awal merebaknya coronavirus adalah Orang 

Tanpa Gejala (OTG), Orang dalam Pemantauan (ODP), dan Pasien dalam Pengawasan 

(PDP). Saat ini, triase COVID-19 telah berubah mengikuti panduan WHO 

menjadi kasus suspek, probable, dan konfirmasi.
1,7 

Komunikasi dan preplanning adalah elemen kunci untuk memastikan 

pengangkutan yang aman dari pasien-pasien ini dan untuk meminimalkan risiko 

penularan penyakit kepada personel transportasi.
8
 Item yang perlu dipertimbangkan saat 

asupan termasuk kebutuhan transportasi, fasilitas tujuan ideal dan jenis unit, dan durasi 

transportasi atau waktu di luar rumah sakit. Perencanaan berikutnya mencakup 

penggunaan dan jenis alat pelindung yang tepat, prosedur perawatan pasien selama 

transportasi, dan dekontaminasi pasca-transportasi. 

Sistem informasi rumah sakit merupakan tatanan berkaitan dengan pengumpulan 

data (data collection), pengelolaan data (data management or analysis), penyajian 

informasi, pelaporan analisis dan penarikan informasi menjadi kesimpulan yang secara 

komprehensif dibutuhkan untuk kegiatan rumah sakit. Penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan membutuhkan Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna 

meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.
1,3 

Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisrute) merupakan sebuah aplikasi untuk 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan antar Fasilitas kesehatan. Sisrute Pelayanan 

kesehatan tingkat rujukan terdiri atas fasilitas kesehatan sekunder dan tersier. Pelayanan 

tingkat sekunder yaitu pelayanan kesehatan yang setara rumah sakit tipe C dan D. 

Pelayanan tingkat tersier yaitu pelayanan kesehatan rumah sakit tipe A dan tipe B, 

pelayanan kesehatan tingkat rujukan menerima rujukan dari tingkat pelayanan 

kesehatan dibawahnya. Sisrute sebagai aplikasi terbaru dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan secara elektronik untuk sistem rujukan mengatur pelimpahan tugas 

dan tanggung-jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun 

horizontal. Sisrute mempunyai fungsi dalam membantu perumusan kebijakan strategis 

dan teknis dibidang kesehatan rujukan yang berkesinambungan dan mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Pemerintah telah 

mengeluarkan Surat Dirjen Pelayanan Kesehatan pada tanggal 10 Desember 2018 

tentang Permohonan Penggunaan Sistem Rujukan Terintegrasi kepada seluruh dinas 

kesehatan kabupaten/ kota/ provinsi.
10 

https://covid19.kemkes.go.id/protokol-covid-19/kmk-no-hk-01-07-menkes-413-2020-ttg-pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19/#.Xx2UJJ4zbDc
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Rumusan Masalah  

Pandemi COVID-19 berimbas pada alur pelayanan kesehatan di setiap unit 

pelayanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) dimana 

harus dapat melakukan triase dan skrinning awal dari pasien yang datang, hal ini 

menimbulkan perubahan alur palayanan, dimana skrining awal harus dapat memisahkan 

pasien dengan kemungkinan COVID-19 ataupaun tidak.
11 

Sistem Rujukan merupakan suatu pelayanan yang juga mengalami kompleksitas 

permasalahan tersendiri mulai dari keselamatan petugas rujukan, Pasien hingga 

kesiapan rumah sakit tempat rujukan hingga kontaminan dari virus COVID-19 yang 

terdapat di kendaraan transport ambulance.
12 

Pada Kabupaten Sanggau bukan hanya pada belum adanya standar keselamatan 

pelayanan kesehatan rujukan namun juga terhambatnya alur rujukan untuk pasien non- 

COVID-19, RSUD M. Th Djaman yang merupakan satu-satunya RS pemerintah daerah, 

rujukan regional untuk wilayah Sanggau tidak memiliki tempat triase yang 

diperuntukkan dalam penanganan Pandemi COVID-19 hingga terjadi penumpukan 

pasien untuk dilakukan triase di IGD dan skrining COVID-19, dan hal ini berimbas 

pada penundaan rujukan dari Fasilitas Kesehatan Pertama ke RSUD dikarenakan antrian 

pasien yang belum mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya.  

Pemeriksaan Swab di RSUD M. Th Djaman bekerja sama dengan Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat dalam pengiriman sampel swab ke unit 

laboratorium yang bekerja sama dengan Dinkes Provinsi, durasi penerimaan hasil swab 

membutuhkan waktu kurang-lebih bervariasi antara 5 sampai dengan 21 hari dengan 

rata-rata 14 hari menyebabkan pemulangan pasien isolasi RSUD M. Th Djaman 

menjadi tertunda hingga didapatkan hasil swab tersebut sesuai kebijakan dokter 

penanggung-jawab yang bertugas. 

Dampak lamanya durasi hasil swab menyebabkan kamar perawatan dan isolasi 

menjadi penuh dan tidak mampu menampung pasien, baik dengan suspek COVID-19 

maupun non-COVID-19 hingga RSUD mengambil kebijakan menutup IGD baik untuk 

keperlukan desinfeksi maupun hingga tersedianya kapasitas bed di RS . 

Kebijakan penutupan instalasi gawat darurat di RSUD M. Th Djaman 

menghambat alur rujukan pasien/ kasus emergency dari fasilitas kesehatan pertama (19 

Puskesmas yang berada di Kabupaten Sanggau). Berdasarkan permasalahan yang 
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didapat, rumusan masalah dari determinan penutupan instalasi gawat darurat dan tidak 

tersedianya layanan rawat inap di karenakan penuh kapasitas rawat inap, apa sajakah 

yang menjadi kendala rujukan antar-faskes di Kabupaten Sanggau?  

 

Problem Tree

 

Gambar 63. Problem Tree 

 

Penjelasan Problem Tree 

Problem tree digunakan untuk menganalisis sebab (causes) dan akibat (impact) 

dari suatu permasalahan (problem) berdasarkan teori-teori yang ada seperti health belief 

model, teori Donabedian, dan teori Malcom Badridge. Melalui problem tree ini kita 
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dapat mengetahui permasalahan secara holistik dengan melihat suatu masalah sebagai 

sistem yang saling berkaitan dengan akibatnya, sehingga diharapkan mampu menyusun 

solusi-solusi yang dapat diimplementasikan. Semakin meningkatnya kasus COVID-19 

di Indonesia banyak dampak yang dirasakan terutama oleh rumah sakit sebagai fasilitas 

kesehatan.  

Problem tree berdasarkan teori Malcolm Baldrige mempelajari hubungan sebab 

akibat dari lima (lima sisi). Dengan makin melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia, 

termasuk di Kabupaten Sanggau, rujukan Kesehatan menjadi sebuah problematika yang 

terjadi di Kabupaten Sanggau, baik dari aspek keterbatasan sumber daya manusia, 

birokrasi, sarana dan prasarana, komunikasi dan koordinasi Era Pandemi COVID-19 

menyebabkan kendala dalam sistem rujukan pasien yang dapat ditinjau dari beberapa 

sisi. 

Pada Fasilitas Keseahatan Tingkat Pertama (FKTP/ Puskesmas/ Klinik), pandemi 

menyebabkan beban pada FKTP bertambah, mulai dari kesulitan petugas rujukan 

(dikarenakan petugas dengan kondisi komorbid tidak dapat mendampingi rujukan, 

FKTP petugas medis, paramedis merupakan petugas yang mengkoordinasikan rujukan 

dari persiapan pasien hingga kesiapan kendaraan.
16,17 

Kendala akan terjadi dalam hal 

pembiyaan bilamana pasien terindikasi berdasarkan skrining mengarah ke COVID-19  

sebab pasien dengan indikasi megarah ke COVID-19  tidak dapat dirawat di FKTP, 

sejak dan biaya rujuk pasien COVID-19 tidak ditanggung oleh BPJS, oleh karena itu 

cukup membebani keluarga pasien hingga tidak jarang menolak rujukan.
13,16

 

Pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Lanjutan (FKTL/ RS Rujukan) bahwa RS yang 

dapat menerima rujukan COVID-19 adalah RS yang telah terdaftar di Kementerian 

Kesehatan sebagai RS Rujukan dengan memenuhi persyaratan sebagai RS Rujukan.
3 

Namun dengan meningkatnya rujukan pasien terindikasi COVID-19 dengan beragam 

penyakit penyerta menyebabkan kapasitas tempat tidur penuh. Regulasi internal RS 

yang menentukan harus adanya hasil swab sebelum memulangkan pasien serta belum 

adanya SOP Rujukan balik ke FKTP yang berjalan menyebabkan terjadinya 

penumpukan pasien di RS, sehingga pasien emergency lainnya tidak mendapatkan 

tempat.
13,15 

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur regulasi termasuk 

penempatan atau penambahan petugas di beberapa instansi sebagai regulator ataupun 
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fungsional dan beberapa aturan turunan yang harus disesuaikan dengan kondisi 

lapangan harus dengan sigap disusun dan diterapkan, namun bila daerah tidak 

menerapkan aturan yang bersifat adaptif maka akan menyulitakan petugas baik di FKTP 

dan FKTL dalam menjalankan fungsinya dalam penanggulangan pandemi COVID-19 

ini.
5,10,11 

Pada sisi pasien banyaknya informasi yang keliru terkait COVID-19 seringkali 

menyebabkan pemahaman yang keliru dari pasien sehingga pasien dapat menolak di 

rujuk bila terindikasi COVID-19 dan dengan tidak ditanggung oleh BPJS untuk biaya 

rujukan menjadikan kendala tersendiri. Keseluruhan hal di atas berdampak pada 

Peningkatan waktu tunggu pelayanan kesehatan baik di IGD RSUD M. Th Djaman, 

Sanggau sampai dengan di 19 puskesmas di Kabupaten Sanggau, dan meningkatkan 

risiko penularan serta morbiditas dan mortalitas pun dapat meningkat baik dalam hal 

kasus COVID-19 maupun non- COVID-19. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Pemecahan masalah adalah pemikiran yang terarah langsung dalam menemukan 

solusi-solusi yang relevan terhadap suatu permasalahan. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan untuk menyusun solusi yaitu : 

1. Mengidentifikasi sebab masalah dan memahami sampai dengan akarnya 

2. Menyusun prioritas masalah 

3. Menyusun potensi solusi apa saja yang bisa dilaksanakan terlebih dahulu 

4. Melakukan stakeholder analysis untuk mendukung rencana potensi solusi 

5. Melibatkan people yang merupakan stakeholder utama dalam mendukung 

rencana potensi solusi 

Fokus pencegahan dan penanggulangan COVID-19 adalah untuk memutus rantai 

penyebaran dan memperkuat sistem kesehatan. Upaya- upaya ini tentu harus melibatkan 

peran beberapa pihak.  Melalui pendekatan kolaborasi pendekatan pentahelix 

diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menegakkan protokol kesehatan 

sehingga suatu usaha dapat terus bejalan dengan baik. Pendekatan pentahelix 

melibatkan pemerintah (kemenaker), akademisi (universitas), masyarakat (komunitas), 

industri (swasta) dan media (jurnalisme).  

Stakeholder analysis merupakan suatu teknik untuk mengklasifikasikan 
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stakeholder, melalui proses mengumpulkan dan menganalisa informasi secara sistematis 

dengan tujuan untuk mengidentifikasi minat, kepentingan dan pengaruh stakeholder 

terhadap suatu program yang sedang ataupun akan dilaksanakan. Stakeholder analysis 

ini juga bertujuan untuk membangun pondasi dan partisipasi masyarakat dalam 

menyukseskan suatu program. Penyusunan potensi solusi dan stakeholder analysis 

bukan hanya tertuang dalam tulisan akan tetapi harus bisa dilakukan, sehingga perlu 

dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Berasal akar masalah problem tree dan dapat diimplementasikan 

2. Pilih potensi solusi yang paling mungkin bisa dilaksanakan 

3. Buat skala prioritas potensi solusi  

4. Analisis stakeholder terkait (stakeholder primer, kunci, pendukung) 

5. People (masyarakat, pasien, keluarga pasien) adalah stakeholder utama, 

sehingga harus dilibatkan dalam potensi solusi dan stakeholder analysis. 

Dalam buku Cultivating Peace, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai 

stakeholder ini. Beberapa definisi yang penting dikemukakan seperti:  

1. Menurut Freeman “1984” 

Mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat 

mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu 

2. Biset “1998” 

Mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau 

perhatian pada permasalahan, stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu 

dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman “1984” yakni dari segi 

kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu; Grimble and Wellard 

“1996” dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. 

 

Perkembangan teori stakeholder diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan 

perusahaan dalam melakukan aktivitas usaha. Ada dua bentuk dalam 

pendekatan stakehoder menurut Budimanta dkk, yaitu old-corporate relation dan new-

corporate relation. Berdasarkan kekuatan, posisi penting dan pengaruh stakeholder 

terhadap suatu isu stakeholder dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok yakni 

stakeholder primer, sekunder dan stakeholder kunci.
18
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Stakeholder utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan 

secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus 

ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.
18 

Contohnya 

masyarakat dan tokoh masyarakat, masyarakat yang terkait dengan proyek yakni 

masyarakat yang di identifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena 

dampak “kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian” dari proyek 

ini. Sedangkan tokoh masyarakat ialah anggota masyarakat yang oleh masyarakat 

ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat. Di 

sisi lain, stakeholder utama ialah juga pihak manajer publik yakni lembaga/ badan 

publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.
 

Stakeholder pendukung “sekunder” ialah stakeholder yang tidak memiliki kaitan 

kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program dan proyek tetapi 

memiliki kepedulian “concern” dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan 

berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang termasuk 

dalam stakeholder pendukung “sekunder” yaitu: 

 Lembaga “Aparat” pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki 

tanggung jawab langsung.
 

 Lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan 

secara langsung dalam pengambilan keputusan.
 

 Lembaga swadaya masyarakat “LSM” setempat, LSM yang bergerak di bidang 

yang bersesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki 

concern “termasuk organisasi massa yang terkait”.
 

 Perguruan tinggi yakni kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam 

pengambilan keputusan pemerintah serta pengusaha “Badan Usaha” yang terkait 

sehingga mereka juga masuk dalam kelompok stakeholder pendukung.
 

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara 

legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud ialah unsur 

eksekutif sesuai levelnya, legislatif dan instansi.
18

 Stakeholder kunci untuk suatu 

keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten. Yang termasuk dalam 

stakeholder kunci yaitu, Pemerintah Kabupaten. DPR Kabupaten, dan Dinas yang 

membawahi langsung proyek yang bersangkutan. Permasalahan utama pada kerangka 

permasalahan di atas terletak pada tidak terbentuknya/ tidak berjalannya sistem rujukan 
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yang sistematis dimana problem tree diatas berkaitan erat dengan beberapa stakeholder 

yakni : 

1. Pemerintah 

2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan 

4. Pasien  

 

Tabel 62. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

 
Stakeholder Indikator   Keberhasilan Kerangka Solutif 

Pemerintah Tersusunnya sistem rujukan 

yang diterapkan pada semua 

Faskes di Kabupaten Sanggau 

Pemberian telaahan staf kepada 

Pemda, data dari penerapan 

sistem rujukan yang tengah 

berjalan dan usulan perubahan 

dan data gambaran yang 

kemungkinan didapatkan 

dengan perubahan yang 

dilakukan 

Penambahan tenaga 

kesehatan yang sesuai dengan 

tupoksinya dan disesuaikan 

dengan kebutuhan faskes 

yang telah menerapkan Lean 

manajemen/ tata kelola 

Pengajuan analisa jabatan 

disertai dengan beban tugas 

agar dapat memberikan 

gambaran kebutuhan nakes 

Fasilitas 

Kesehatan Tingkat 

Lanjutan 

Membentuk sistem rujukan 

terapan pada internal faskes 

Memberikan gambaran 

problematika distribusi pasien 

internal RS diantara masing- 

masing unit, yang membuat 

waktu pelayanan menjadi lebih 

lama dan waktu tunggu di IGD 

lebih lama. 
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Membentuk mekanisme pusat 

data informasi yang dapat 

dihubungi oleh pihak perujuk 

Memberikan gambaran 

permasalahan yg dialami oleh 

FKTP saat merujuk ke RS 

(dimana FKTP harus mencari 

tersedia bed atau tidaknya 

langsung ke masing-masing 

unit ranap) 

Membuat ICP dimana 

rujukan balik merupakan 

bagian dalam pelayanan 

kepada pasien 

Mengajukan perbaikan regulasi 

untuk pasien rujuk balik pada 

pasien2 yang melakukan rawat 

jalan terutama yang harus 

melakukan isolasi mandiri 

Fasilitas 

Kesehatan Tingkat 

Pertama 

Membuat SOP perawatan 

unit transportasi 

Memberikan himbauan terkait 

perawatan kendaraan agar 

posisi standby dalam keadaan 

siap pakai 

Membuat SOP sistem 

pendampingan perujuk 

Memberikan usulan pelatihan 

pendampingan rujukan agar 

pendamping dapat 

mendampingi secara trampil 

dan 

profesional sesuai tanggung-

jawabnya 

Membuat SOP sistem rujukan Memberikan gambaran 

pentingnya koordinasi rujukan 

kepada fasilitas kesehatan yang 

dituju agar pelayanan dapat 

terintegrasi sebelum hingga 

tiba di RS yang dituju 
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Pasien Mendapatkan Informasi 

terkait pentingnya rujukan 

atas status kesehatan yang 

terjadi pada pasien berbasis 

keselamatan 

Pasien 

Memberikan informasi 

selengkapnya mengenai status 

kesehatan dan rencana 

penatalaksanaan baik di FKTP 

maupun FKTL serta 

mekanisme sistem rujukan 

 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 berimbas pada alur pelayanan kesehatan di setiap unit 

pelayanan kesehatan baik di fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas) dimana 

harus dapat melakukan triase dan skrinning awal dari pasien yang dating, hal ini 

menimbulkan perubahan alur palayanan, dimana skrining awal harus dapat 

memisahkan pasien dengan kemungkinan COVID-19 ataupun tidak. 

Sistem Rujukan merupakan suatu pelayanan yang juga mengalami kompleksitas 

permasalahan tersendiri mulai dari keselamatan petugas rujukan, pasien hingga 

kesiapan rumah sakit tempat rujukan. 

Pelayanan kesehatan rujukuan antara Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Sanggau 

sejauh ini masih merupakan masalah pelik  dikarenakan belum berjalannya sistem 

rujukan yang terintegrasi secara online ataupun menggunankan sistem rujukan 

terintegrasi (Sisrute) sehingga pelayanan rujukan membutuhkan effort lebih 

dikarenakan pihak perujuk harus dapat memastikan ketersediaan tempat tidur/ kamar/ 

dokter spesialis yang dituju serta mencari rumah sakit alternatif bila rumah sakit tujuan 

awal tidak mampu menerima pasien yang akan dikirim. Sistem Rujukan Terintegrasi 

merupakan sistem rujukan yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan untuk 

mempermudah birokrasi dan pelayanan rujukan serta penyampaian informasi mengenai 

data pasien agar dapat memotong jalur birokrasi serta pelayanan kesehatan.  

 

Rencana Tindak Lanjut  

1. Berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah dalam hal ini, Dinas Kesehatan 

Kabupaten, Direktur RS dan FKTP dalam menerapkan Sisrute dalam pelayanan 

rujukan untuk dapat mengatasi permasalahan waktu tunggu dan ketersediaan 

data serta mengatasi hambatan palayanan rujukan  
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2. Mengajukan usulan kepada DIrektur RSUD M. Th Djaman agar menerapkan 

Sisrute dan membentuk sistem jaringan informasi internal RS mengenai 

ketersediaan layanan dan kapasitas tempat tidur 

3. Bersama dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RS membentuk standar 

operasi pelayanan rujukan  

4. Setiap Fasilitas Kesehatan Pertama menugaskan petugas operator pengelola 

Sisrute tingkat Faskes 
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EVALUASI PENERAPAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU 

DARI SUDUT PANDANG PENTAHELIX 

Oleh: 

dr. Fransisren  

 

Latar Belakang Masalah 

COVID-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, 

dan kemudian menjadi wabah pada tanggal 30 Januari 2020. Status pandemi ditetapkan 

oleh World Health Organization (WHO) sejak tanggal 11 Maret 2020. Pandemi 

COVID-19 juga telah lama melanda Indonesia, terutama sejak penetapan konfirmasi 

pertama kali di Indonesia pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2020.
1,2

  Gejala dari COVID-

19 ini, sangat mirip dengan gejala flu tetapi disertai dengan pneumonia (radang paru), 

yang mengakibatkan pasien menjadi sesak (sulit bernafas). Hal inilah yang 

menyebabkan meningkatnya angka kematian akibat virus ini. Pandemi COVID-19 telah 

menginfeksi ratusan ribu orang dan menewaskan belasan ribu masyarakat Indonesia.
3
  

Penambahan kasus positif di Indonesia mulai melaju cepat sejak tanggal 6 April 

yakni sekitar 200-300 orang per hari, lalu bergerak naik menuju 300-400 kasus baru per 

hari. Pada bulan Juni, pertambahan kasus harian berkisar diantara angka 1000 dan 2000 

kasus per harinya, lalu terus meningkat hingga kini sekitar 4.000 kasus positif per hari, 

bahkan sempat menyentuh 5.000 kasus baru dalam sehari. Berdasarakan data WHO 

pada tanggal 4 Agustus 2020 yang mencatat jumlah kasus COVID-19 di Indonesia 

melonjak menjadi sebanyak 113.134 kasus. Berdasarkan data per tanggal 13 Oktober 

2020, angka kasus COVID-19 di Indonesia telah menginfeksi 340.622 orang, dimana 

terdapat 65.299 orang yang masih sedang dirawat, 12.027 kasus meninggal dunia, dan 

263.296 pasien yang sembuh.
4
 Indonesia berada di posisi negara yang menuju puncak 

COVID-19 dengan kasus yang masih belum  mereda. 

Semua negara berisiko terkena COVID-19 dan dampaknya berbeda-beda di tiap 

negara bergantung kepada bagaimana respon pemerintah dan perilaku warga negara 

dalam menaati protokol kesehatan, terutama dalam hal kecepatan menemukan, 

mengisolasi, menguji, dan merawat pasien COVID-19. Namun seyogyanya pemerintah 

Indonesia dapat menjadikan pengalaman penanganan COVID-19 di berbagai negara 

sebagai pembelajaran baik dan buruk. Seperti Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris, 

CHAPTER 9 
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dapat dijadikan contoh penangangan COVID-19 yang buruk, dikarenakan selama 

berminggu-minggu tidak ada tindakan untuk menahan pandemi ini, sehingga jumlah 

kematian COVID-19 pun tinggi. Berbeda pengalaman pada negara Amerika Serikat, 

Taiwan, Hongkong, dan Singapura, Korea Selatan dimana kebijakan pelacakan orang 

yang datang dari Wuhan, melakukan social distancing, peningkatan jumlah rapid test 

hingga pelacakan kontak yang cepat, sehingga pandemi terkontrol secara signifikan dan 

berangsur-angsur mereda.
5
 

 

Rumusan Masalah 

 Pemerintah telah mengupayakan berbagai macam solusi untuk mengendalikan 

penyebaran virus Corona. Hampir setiap daerah Indonesia mengalami peningkatan 

kasus. Penyebab terus bertambahnya kasus pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 

disebabkan perubahan perilaku masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan 

belum maksimal. Sebagian masyarakat belum menyesuaikan diri dengan era 

kenormalan baru atau memiliki persepsi keliru tentang New-Normal. Era New Normal 

ini sering disebut sebagai era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). 

 Pada era AKB ini masyarakat harus tetap menjalankan kegiatannya sehari-hari 

dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Bila protokol 

kesehatan sudah dijalankan dengan maksimal seharusnya peningkatan kasus dapat 

dicegah. Peningkatan kasus COVID-19 seperti yang telah dijelaskan membutuhkan 

evaluasi serius dalam upaya penanganannya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka 

saya tertarik untuk menuliskan tentang bagaimana sebenarnya evaluasi penerapan 

Adaptasi Kebiasaan Baru ditinjau dari sudut pandang pentahelix. 
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Problem Tree  

 

Gambar 64. Problem Tree
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Penjelasan Problem Tree 

Dalam mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia, diperlukan peran serta 

seluruh lapisan masyarakat dalam memutus penyebaran virus ini. Konsep Pentahelix 

dianggap sebagai konsep solusi konstruktif, dimana terdapat perpaduan 5 pihak yang 

saling terkait dan bersinergi dalam pengembangan inovasi penanganan COVID-19 ini.  

Konsep pentahelix dianggap sebagai upaya percepatan penanganan COVID-19 dimana 

terdapat keterlibatan aktor non pemerintah sebagai salah satu kunci dalam mengatasi 

kesenjangan yang terjadi.  Kontribusi peran non pemerintah merupakan salah satu daya 

yang harus digerakkan dalam menghadapi tantangan pengendalian COVID-19. Hal ini 

menunjukkan bahwa konsep pentahelix bahwa penanganan COVID-19 bukan menjadi 

tanggung jawab pemerintah semata-mata, sehingga pada konsep pentahelix yang 

berperan adalah pemerintah/ government,  masyarakat/ community, perguruan tinggi/ 

academics, pers/ media,  dan industri/ bussiness (swasta).
6 

Dalam penanganan COVID-19 diperlukan pemetaan mengapa penyebaran virus 

Corona terus meningkat. Bebarapa penyebabnya adalah sebagai berikut: 

1. Tes lacak kontak rendah dan tingginya tingkat positivitas tes.  

Terdapat 3 tren penting yang menjelaskan lonjakan kasus COVID-19 yang 

meningkat yaitu karena berkurangnya proses pelacakan, meningkatnya tingkat 

positivitas tes meskipun jumlah tesnya bertambah dan efisiensi tes mandiri. 

Langkah cepat untuk mendeteksi dan mengisolasi kasus baru, menjadi faktor 

penentu dalam mengendalikan penyebaran. Korelasi antara tingginya tingkat 

positif dengan lemahnya lacak serta rendahnya rasio lacak isolasi, dikarenakan 

mayoritas tes dilakukan pada orang yang sudah menunjukkan gejala klinis 

COVID-19 sehingga mungkin hasilnya positif. Artinya tes digunakan untuk 

konfirmasi bukan untuk mengeluarkan discard atau kontak erat dari daftar 

pasien-pasien yang dicurigai atau yang mungkin untuk dilakukan karantina atau 

isolasi. Selain itu bahwa pemeriksaan kesehatan tak hanya berujung pada isolasi 

mereka yang sakit dan mencegah virus berkembang lebih luas, tapi juga 

membuka jalan untuk untuk mendeteksi kemungkinan infeksi yang belum 

berkembang menjadi gejala. Dan juga dengan membiarkan orang dengan gejala 

ringan, padahal justru dengan gejala ringan itulah infeksinya terus menyebarkan 

virus.
7 
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2. Bantuan sosial pemerintah yang relatif kecil menyebabkan kekecewaan 

masyarakat karena dirasa belum dapat memenuhi kebutuhan yang terus 

mendesak atau penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak 

COVID-19 masih belum tepat sasaran, sehingga masyarakat mencari peluang 

lain melalui caranya sendiri dengan mengabaikan protokol kesehatan.
8,9 

3. Pembatasan pergerakan barang dan orang di masa pandemi mempengaruhi 

kinerja ekspor dan impor. 
 

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia Mei 2020 mencapai 

US$ 10,53 miliar atau menurun 13,40% dibanding ekspor April 2020. Angka ini 

menurun dibanding Mei 2019 (year on year/ yoy) yaitu sebesar 28,95 %. 

Sedangkan nilai impor Indonesia Mei 2020 mencapai US$8,44 miliar atau turun 

sebesar 32,65% dibandingkan April 2020, demikian juga apabila dibandingkan 

Mei 2019 turun sebesar 42,20%.
10

 Dan ini akan berdampak pada kerugian 

pendapatan nasional hingga menurunnya pertumbuhan ekonomi.
11 

4. Kurang efektifnya komunikasi pemerintah dalam mengedukasi dan menegakkan 

disiplin kepada masyarakat. Masyarakat yang kurang menaruh kepedulian, 

bahkan menentang terhadap arahan atau kebijakan pemerintah akan 

memperlemah upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
12,13 

5. Kurangnya filter informasi media.  

Pemberitaan media terkait kasus COVID-19 di masyarakat sangat 

mempengaruhi terhadap logika berpikir masyarakat, dimana pemberitaan dari 

media cenderung memberi informasi yang mengkhawatirkan. Penyebaran berita 

hoax selama pandemi COVID-19 telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. 

Kementerian komunikasi dan informasi Kementerian Infomasi dan Komunikasi 

mencatat 474 isu hoax dari berbagai platform media sosial berdasarkan data 

terakhir 8 April 2020. Kondisi ini tentu telah meresahkan warga, ketika berita 

hoax tersebut tersebar, psikologi seseorang dapat terganggu dan berpengaruh 

semakin stres sehingga berdampak buruk pada kesehatan. Dampak buruk yang 

paling rentan terjadi adalah rendahnya imunitas tubuh, berakibat semakin mudah 

terjangkit virus corona tersebut. Penyebaran hoax yang kian mewabah di tengah 

masyarakat menyangkut dengan pandemi COVID-19 membuat masyarakat sulit 

untuk membedakan mana informasi yang benar dan yang tidak.
13,15 
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6. Masyarakat tidak mempedulikan protokol kesehatan.  

Tidak terdidiknya, tidak terlibatnya, dan tidak berdayanya masyarakat 

menyebabkan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan yang sebenarnya 

penting untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Jika disadari protokol 

kesehatan juga mendorong masyarakat untuk berperilaku produktif secara aman. 

Salah satu penyebab tinggi kasus COVID-19 di Indonesia adalah kedisiplinan 

masyarakat terhadap protokol kesehatan yang masih rendah. Dibutuhkan 

kerjasama semua pihak untuk membangun kesadaran publik. Ketidaktahuan 

masyarakat terhadap protokol kesehatan sebagian besar terjadi karena kurangnya 

pemahaman mereka terhadap bahaya penyakit dan manfaat penanganan serta 

besarnya hambatan dalam akses kesehatan.
14,16 

7. Menurunnya daya beli masyarakat  

Menurunnya daya beli masyarakat ini dikarenakan menurunnya pendapatan 

masyarakat akibat pemutusan hubungan kerja, dan bahkan beberapa perusahaan 

enggan merekrut karyawan. Imbas dari pandemi COVID-19 menyebabkan dunia 

usaha  melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran,  sehingga 

hal ini menyebabkan masyarakat yang mencoba mencari peluang kerja dari 

berbagai sektor kerap melupakan protokol kesehatan. Produktivitas masyrakat 

juga menurun akibat pendapatan mereka yang semakin minim. Tentunya hal ini 

akan berdampak meningkatnya pengangguran, dan kemiskinan.
17 

8. Upaya integratif yang lambat dari pemerintah dalam melibatkan kalangan 

peneliti Indonesia atau akademisi dalam menemukan vaksin COVID-19 masih 

dirasa kurang maksimal. Dimana dalam hal pengembangan vaksin hingga saat 

ini negara Indonesia masih justru lebih melibatkan lembaga riset internasional 

yang justru lebih membutuhkan dana yang lebih besar.
18 

9. Kurang dilibatkannya akademisi yaitu pakar ilmu kesehatan masyarakat dalam 

memetakan masalah dan membuat kebijakan.  

Pandemi COVID-19 ini merupakan masalah kesehatan yang ada di Indonesia di 

mana telah mengalami pergeseran epidemiologi. Dalam hal kebijakan pandemi 

COVID-19 ini dengan mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan 

masalah kasus setiap daerah yang berbeda maka penyelesaian masalah kasus 

COVID-19 ini harus bersifat kedaerahan sesuai permasalahannya. Pandemi 
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COVID-19 adalah masalah kesehatan, seperti halnya ketika H1N1 dinyatakan 

sebagai pandemi dimana Menteri Kesehatan saat itu melakukan pendekatan 

kesehatan masyarakat sehingga standar operasional penanganan wabah ini dapat 

segera tersusun.
19

  

Dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 ini juga diperlukan pengambilan 

beberapa kebijakan terhadap komunitas masyarakat untuk melihat secepat apa virus 

Corona ini menyebar dan untuk menilai sifat dari transmisi virus serta dampaknya,  

serta menghimpun data hingga menganalisis data terhadap penyebaran infeksi virus. 

Berdasarkan data-data itulah menjadi acuan di bidang yang kesehatan masyarakat untuk 

memberi masukan-masukan kepada pemerintah.
 19

 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Konsep pentahelix dianggap sebagai konsep solusi konstruktif dalam mensinergi 

pengembangan inovasi penanganan COVID-19 di Indonesia.  Diperlukan keterlibatan 

aktor pemerintah dan non pemerintah sebagai salah satu kunci dalam percepatan 

penanganan COVID-19 ini.  Pembagian peran pada konsep pentahelix adalah  

pemerintah/ government,  masyarakat/ community, perguruan tinggi/ academics, pers/ 

media,  dan industry/ bussiness (swasta).
7
 Penanganan atau pengendalian COVID 19  

dengan konsep pentahelix tidak boleh dilakukan secara parsial, karena kerjasama 

seluruh pihak sangat penting dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang 

semakin ekstrem.
 

a. Pemerintah  

Dalam rangka upaya pemerintah pusat untuk keselarasan dalam pelaksanaan 

dan penanganan yang lebih efektif dalam rangka  penyelamatan jiwa, 

pemenuhan kebutuhan dasar, mengurangi dampak lanjutan serta 

mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 di seluruh wilayah Republik 

Indonesia salah satunya dengan membentuk Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan COVID-19 yang disahkan melalui Keputusan Presiden Republik 

Indonesia (RI) No.7 Tahun 2020, yang kemudian diperbaharui melalui 

Keputusan Presiden RI No.9 Tahun 2020. Tujuan gugus tugas ini adalah 

meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, meningkatkan sinergi 

antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, antisipasi eskalasi 
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penyebaran dan meningkatkan kesiapan, kemampuan dalam mencegah, 

mendeteksi dan merespon COVID-19.  

 

b. Masyarakat  

Peran serta masyarakat dalam situasi krisis menjadi sumber daya utama dalam 

penanganan respon khususnya sebagai perespon awal. Berbagai bentuk 

kontribusi dan inisiatif yang muncul dimasyarakat menjadi modal sebagi 

bagian dari penanganan respon COVID-19 dilingkungan masyrakat. 

Keterlibatan masyarakat dalam penangan COVID-19 dapat dimanifestasikan 

melalui berbagai bentuk, diantaranya melalui kegiatan berbasis komunitas/ 

masyarakat, relawan kemanusiaan maupun Organisasi Masyarakat Sipil 

(OMS).
16,20  

Sebagai sumber daya tambahan, kontribusi masyarakat ini juga dapat diwadahi 

oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 baik di pusat maupun 

didaerah dan dapat dikelola berdasarkan kapasitas yang dimiliki. Keterlibatan 

ini dapat mengakomodir baik secara perorangan ataupun kelembagaan dengan 

mempertimbangkan pengalaman, keahlian, maupun mobilisasi sumber daya 

yang dimiliki. gugus tugas percepatan COVID-19, guna melibatkan lebih 

banyak partisipasi masyarakat dalam rangka penanganan COVID-19 ini, juga 

telah mendorong terbentuknya platform untuk memetakan aksi kemanusiaan di 

masyarakat dan pengelolaan relawan melalui forum relawan.
16,20

 

 

c. Akademisi  

Akademisi melalui dari sejumlah perguruan tinggi di tanah air telah melakukan 

sejumlah riset, dukungan teknis, hingga edukasi di masyarakat sejak pertama 

kasus COVID-19 ini diungkap ke masyarakat. Berbagai kajian atau pemodelan 

dampak COVID-19 juga telah diluncurkan sebagai pijakan dalam penyusunan 

sejumlah kebijakan baik di nasional maupun di daerah. Melalui gugus tugas 

percepatan penanganan COVID-19 di pusat hingga daerah maka dapat 

mengoptimalkan peran akademisi dalam akselerasi penanganan COVID- 19. 

Pengendalian COVID-19 ini perlu dibarengi oleh kesadaran masyarakat dan 

komitmen pemerintah daerah setempat dalam menerapkan protokol kesehatan. 
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Kontribusi ilmu kesehatan masyarakat sangat diperlukan dan penting dalam 

upaya mengakhiri wabah, meskipun penyakit COVID-19 ini tidak serta merta 

menghilang. Dalam upaya pengendalian kasus COVID-19 maka kita harus 

mendefinisikan kembali era AKB yang benar dengan menjalankan 6 syarat  

Jika dan Hanya Jika yaitu melalui pengendalian  transmisi, misalnya dengan 

penggunaan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan; sistem kesehatan 

harus efektif, baik melalui penguatan sistem kesehatan masyarakat dan 

penguatan sistem pelayanan kesehatan; risiko wabah di tatanan khusus harus 

terkendali; penularan di tempat-tempat umum harus terkendali; risiko dan 

kasus impor harus terkendali; dan masyarakat dididik melalui pemberian 

sanksi/ denda. 

 

d. Media 

Media baik berupa cetak, online, maupun televisi sebagai platform penyampai 

infomasi, juga memiliki beragam fungsi, diantaranya; sebagai pengawas, media 

belajar, transformasi budaya dan hiburan. Media juga memberikan kontribusi 

signifikan dalam membantu pemerintah (gugus tugas) sebagai sarana 

komunikasi ke masyarakat sebagai bagian dalam upaya membangun kesadaran 

dan pencegahan penyebaran COVID-19. Pentingnya dukungan media, juga 

menjadi filter untuk mencegah penyebaran infomasi salah (hoax) yang terjadi 

di masyakarakat.
21

 Melalui fungsi-fungsi tersebut, gugus tugas percepatan 

penanganan COVID-19 dapat mengoptimalkan keterlibatan media dalam 

menyampaikan pesan-pesan dan pendidikan tentang COVID-19 di masyarakat. 

Untuk mengoptimalkan dukungan tersebut, gugus tugas percepatan COVID-19 

baik di pusat maupun di daerah untuk dapat melibatkan partisipasi media 

dalam menjalankan mandatnya, khususnya dalam pencegahan penyebaran 

COVID-19. 

e. Lembaga Usaha (Swasta) 

Dalam krisis COVID-19 di Indonesia, lembaga usaha juga mengalami dampak 

signifikan akibat sejumlah kebijakan terkait pembatasan akses yang 

mengharuskan penghentian sementara sejumlah aktivitas ekonomi. Di sisi lain, 

lembaga usaha dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 juga telah 
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memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam beragam bentuk 

dukungan, baik berupa dukungan pendanaan, sumber daya manusia, 

peminjaman aset ataupun infrastruktur usaha yang dimiliki. Gugus tugas 

percepatan penanganan COVID-19 baik di pusat hingga di daerah selanjutnya 

juga dapat membangun kerjasama dengan lembaga usaha yang memiliki 

komitmen untuk memberikan dukungan dalam upaya percepatan penanganan 

COVID-19. 

 

Tabel 63. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 
 

No. Akar Permasalahan Rancangan Solusi Stakeholder yang 

Dilibatkan 

1 PEMERINTAH   

1. Sistem Pelayanan 

Kesehatan yang 

tidak efektif 

(i). Penguatan sistem 

pelayanan kesehatan, 

melalui koordinasi 

yang intens antar 

Gugus Tugas 

Percepatan 

Penanganan COVID-

19 dengan 

kementerian 

kesehatan. 

(ii). Kemenkes membuat 

mekanisme rujukan 

penananan pasien 

COVID-19. 

(iii). Membuat protap 

screening suspect 

dan penangan pasien 

COVID-19. 

(iv). Dukungan APD yang 

memadai. 

(i). Kementerian 

kesehatan 

(ii). Gugus Tugas 

Percepatan 

Penanganan 

COVID-19 

Propinsi dan 

Kabupaten. 

(iii). Dinas 

kesehatan tingkat 

Provinsi dan 

Kabupaten/ 

Kota. 
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(v). Koordinasi 

Pemerintah pusat 

melalui pemerintah 

daerah menetapkan 

RS rujukan penangan 

COVID-19. 

(vi). Koordinasi 

Pemerintah pusat 

melalui pemerintah 

daerah  dalam 

penyediaan fasilitas 

layanan pengujian 

dan pengiriman. 

(vii). Kebijakan jaminan 

kesehatan yang 

paripurna terhadap 5 

upaya pencegahan 

COVID-19. 

(viii). Kebijakan terhadap 

pengamanan sosial/ 

bantuan sosial 

terhadap masyarakat  

yang berdampak 

langsung dan tidak 

langsung akibat 

pandemi ini, agar 

mencegah 

kemiskinan lebih 

lanjut. 

(ix). Pemerintah berupaya 

untuk menghadirkan 

vaksin, sebagai salah 
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satu upaya 

memperkuat host. 

Dengan harapan 

apabila agen dan 

host dapat 

diseimbangkan maka 

kedepannya kita 

dapat mengatasi 

tantangan wabah ini. 

(x). Memberi dukungan 

kebijakan pelayanan 

rujukan dengan 

dukungan kebijakan 

klaim yang tidak 

mengalami dispute. 

 2. Tes lacak isolasi 

rendah 

(i). Advokasi untuk 

peningkatan rasio 

lacak isolasi sesuai 

ketentuan WHO (1 

kasus positif 

dilakukan tracing 

10-30 orang). 

(ii). Advokasi untuk 

mengurangi tes 

mandiri yang tidak 

efektif 

(iii). Tambahkan tenaga 

pelacak kontak 

terlatih disetiap 

fasilitas pelayanan, 

untuk mengatasi 

pelacakan yang 

mengalami 

penurunan. 

(i). Kementerian 

kesehatan  

(ii). Pemprov 

Setempat  

(iii). Dinkes 
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2 MEDIA   

1. Kurang mengfilter 

informasi media 

(i). Kementerian 

Infomasi dan 

Komunikasi lebih 

aktif dan kreatif 

dalam penyampaian 

informasi dan 

pembuatan iklan 

layanan masyarakat 

(ii). Influencer sebagai 

duta penyampai 

informasi (anti-

HOAX) 

(iii). Berkoordinasi 

dengan operator 

telekomunikasi agar 

situs 

www.covid19.go.id 

dapat diakses secara 

gratis; 

(iv). Bersama operator 

seluler membangun 

call center khusus 

COVID-19 (112, 

117, 119); 

(v). Melakukan 

sosialisasi hidup 

bersih dan sehat, 

dengan melakukan 

kerjasama dengan 

Asosiasi Game 

Indonesia untuk 

(i). Kementerian 

Infomasi dan 

Komunikasi  

(ii).  PERS 

(iii). Tokoh 

masyarakat 

(iv). Influencer 

(v). Operator 

telkomunikasai 

(vi). Kemenkes  

 

https://www.covid19.go.id/
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menggelar lomba 

cipta game 

#DirumahAja; 

(vi). Bersama 

Kementerian 

BUMN, 

Kementerian 

Kesehatan, serta 

BNPB, 

mengembangkan 

aplikasi Peduli 

Lindungi sebagai 

upaya tracing, 

tracking, dan 

fencing, demi 

mencegah dan 

memutus COVID-

19; 

(vii). Mendorong gerakan 

Physical Distancing 

atau kegiatan dengan 

memberikan 

dukungan pada 

sektor platform 

digital (termasuk 

pendidikan); 

(viii). Mendukung KSP 

dalam 

mengembangkan 

aplikasi 10 Rumah 

Aman yang berbasis 

pendekatan 

komunitas. 
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(ix). Mendukung 

kampanye PHBS 

(Prilaku Hidup 

Bersih dan Sehat) di 

sekolah (tenaga 

pendidik dan siswa). 

3 AKADEMISI   

1. Kurang 

dilibatkannya pakar 

public health 

(i). Menempatkan tenaga 

kesehatan masyarakat 

pada setiap level 

intervensi. 

(ii). Pada level masyarakat 

tenaga kesehatan 

masyarakat dilibatkan 

untuk melakukan 

komunikasi risiko dan 

edukasi masyarakat 

terkait protokol 

kesehatn untuk 

melawan COVID-19. 

(iii). Tenaga kesehatan 

masyarakat dilibatkan 

dalam melakukan 

contact tracing dan 

tracking (penyelidikan 

kasus dan investigasi 

wabah), serta fasilitasi 

dan pemberdayaan 

masyarakat. 

(iv). Tenaga kesehatan 

masyarakat dilibatkan 

berinovasi dan 

(i). Kementerian 

Riset dan 

Teknologi 

Republik 

Indonesia.  

(ii). Kampus & 

Laboratorium 

(Eyckman, LIPI, 

Lab UI, Lab ITB, 

Lab Unair) 
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menciptakan strategi 

percepatan penangan 

COVID-19 dengan 

fokus utama dalam hal 

melakukan edukasi 

dan berdayakan 

masyarakat dalam 

memperkuat 

pelayanan kesehatan. 

(v). Menempatkan tenaga 

kesehatan masyarakat 

di tempat-tempat 

umum yang berisiko 

tinggi penularan virus, 

khususnya dalam 

upaya 

mempromosikan 

adaptasi kebiasaan 

baru dan protokol 

kesehatan. 

4 PENGUSAHA   

1. Aktivitas di tempat 

umum (bandara, kantor, 

pasar), dan tempat 

khusus (asrama, 

laboratorium, 

perumahan, fasyankes). 

 

(i). Kebijakan untuk 

aktivitas penyaluran 

logistik (jalur pasok) 

dapat disesuaikan 

terhadap keberadaan 

titik jalur pasokan 

yang diperbolehkan. 

(ii). Dalam hal mobilisasi 

orang, maka 

diperlukan advokasi 

serta pengawasan 

(i). Pemprov 

setempat 

(ii). Pimpinan 

Perusahaan dan 

Pelaku Usaha 
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pembatasan akses 

masuk ke Indonesia. 

(iii). Dalam hal mobilisasi 

orang, bahwa 

penerapan hasil PCR 

sebagai syarat keluar 

masuk area-area di 

Indonesia, atau bila 

diperlukan adanya 

bukti legalisir hasil 

PCR oleh Dinkes 

setempat untuk 

mencegah pemalsuan. 

5 MASYARAKAT   

1.Tidak 

terdidik/terlibat/berdaya 

masyarakat 

 

(i). Pendekatan kepada 

tokoh masyatakat, 

perangkat RT, RW, 

Desa terkait untuk 

penyebar-luasan 

informasi dan 

kesadaran dalam 

merubah perilaku untuk 

mematuhi protokol 

kesehatan secara 

disiplin, terus-menerus. 

(ii). Dibutuhkan kesadaran 

masyarakat untuk tetap 

tinggal di rumah, tidak 

bepergian, dan tidak 

mudik untuk memutus 

rantai penularan. Bagi 

masyarakat yang telah 

(i). Pemda 

(ii). Pemuka adat, 

kader 

masyarakat, 

tokoh 

masyatakat, 

perangkat RT, 

RW, Desa 

(iii). LSM 

(iv). Bhayangkara 

Pembina 

Keamanan dan 

Ketertiban 

Masyarakat 

(Babinkamtib

mas) 
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melakukan perjalanan 

dari zona merah tau 

terdapat kontak erat 

dengan penderita 

COVID-19, diperlukan 

kesadaran masyakat 

dalam melaksanakan 

isolasi mandiri. 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 telah lama melanda Indonesia, tidak hanya mempengaruhi 

kesehatan masyarakat saja tetapi berdampak pada perubahan tatanan di Indonesia.  

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar bisa mengendalikan 

kondisi kestabilan di dalam negara ini, mulai dari angka kesakitan dan angka kematian 

yang semakin meningkat, baik dalam media, dampak ekonomi, dan beban negara dalam 

mengatasi COVID-19 yang sulit dikendalikan. Berbagai kebijakan pemerintah mulai 

dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Adaptasi Kebiasaan Baru 

melalui protokol kesehatan guna mengendalikan transmisi COVID-19 ini. Akhirnya 

adaptasi kebiasaan baru tetap harus dievaluasi dan perlu dilakukan pengembangan 

inovasi dalam penanganan COVID-19 ini. Konsep pentahelix dianggap sebagai konsep 

solusi konstruktif, dimana terdapat perpaduan 5 pihak yang saling terkait dan bersinergi 

dalam pengembangan inovasi penanganan COVID-19 ini. Konsep pentahelix yang 

berperan adalah pemerintah/ government, masyarakat/ community, perguruan tinggi/ 

academics, pers/ media dan industri/ bussiness (swasta). 
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Rencana Tindak Lanjut 

1. Dukungan stategi perencananan dan koordinasi, anggaran, peningkatan kapasitas 

layanan mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. (Kementerian kesehatan, 

pemerintah provinsi setempat dan Dinas Kesehatan) 

2. Kementerian Infomasi dan Komunikasi dan PePs lebih gencar 

mengkampanyekan protokol kesehatan hinggal seluruh lapisan masyarakat. 

3. Melalui Kementerian Riset dan Teknologi, kampus dan laboratorium pusat-pusat 

pendidikan dan penelitian lainnya, serta Badan Pengawan Obat dan Makanan 

(BPOM) mendukung pemerintah dalam upaya percepatan vaksin. 

4. Kebijakan Pemerintah dalam mendukung para pengusaha dalam hal pembebasan 

pajak usaha bagi pengusaha, flesksibilitas transaksi bagi pengusaha sehingga 

pengangguran hingga kemiskinan dapat dicegah. 

5. Pendekatan Pemerintah daerah kepada tokoh masyarakat, pemuka adat, kader 

masyarakat atau perangkat RT/ RW, desa, Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) terkait untuk penyebarluasan informasi dan kesadaran dalam merubah 

perilaku untuk mematuhi protokol kesehatan secara disiplin, terus-menerus. 
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ANALISIS IMPLEMENTASI PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT 

(PKRS) ERA PANDEMI COVID-19 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

KALIMANTAN BARAT 

Oleh: 

dr. Indah Pusvitasari 

 

Latar belakang 

Berdasarkan Permenkes No.75 tentang upaya peningkatan kesehatan dan 

pencegahan penyakit memiliki tujuan untuk mewujudkan individu dan masyarakat yang 

sehat tetap sehat dan mencegah terjadinya penyakit pada individu dan masyarakat 

memiliki risiko. Upaya peningkatan kesehatan merupakan kegiatan yang bersifat 

promotif yang dilakukan untuk mengoptimal derajat kesehatan masyarakat sedangkan 

pencegahan penyakit merupakan kegiatan yang bersifat preventif yang dilakukan untuk 

menghindari atau mengurangi risiko dan dampak buruk dari suatu penyakit
. 1

 

Kegiatan ini juga dapat dilakukan di rumah sakit karena rumah sakit sebagai 

institusi pelayanan kesehatan tingkat rujukan yang mempunyai tugas memberikan 

pelayanan kesehatan perorangan secara menyeluruh yang meliputi promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif.
2
 Pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di 

Rumah Sakit dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah 

Sakit yang disingkat menjadi PKRS.
3
  

PKRS adalah proses memberdayakan pasien, keluarga pasien, sumber daya 

manusia rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit untuk 

berperan serta aktif dalam proses untuk mendukung perubahan perilaku dan lingkungan 

serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju pencapaian derajat kesehatan yang 

lebih baik.
4
 Manfaat diterapkannya PKRS yaitu dapat berdampak terhadap peningkatan 

pengetahuan, kepuasan dan status kesehatan kepada pasien, masyarakat sekitar serta 

untuk sumber daya manusia rumah sakit agar dapat memberikan pelayanan dengan 

kualitas yang tinggi serta aman.
5
 

Penyelenggaraan PKRS dilaksanakan pada 5 (lima) tahap pencegahan yaitu terdiri 

dari promosi kesehatan tingkat promotif pada kelompok masyarakat sehat sehingga 

mampu meningkatkan kesehatan, promosi kesehatan tingkat preventif pada kelompok 

berisiko tinggi untuk mencegah agar tidak sakit, promosi kesehatan tingkat kuratif agar 

CHAPTER 9 
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pasien cepat sembuh atau tidak menjadi lebih parah, promosi kesehatan pada tingkat 

rehabilitatif untuk membatasi atau mengurangi kecacatan, dan promosi kesehatan pada 

pasien baru sembuh dan pemulihan akibat penyakit.
3 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan 

oleh Severe Acute Respirayory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). COVID-19 

ini menyebar ke berbagai negara dalam waktu singkat dan ditetapkan pandemi oleh 

World Health Organisation pada tanggal 11 Maret 2020.
6 

Indonesia melaporkan kasus 

pertama pada tanggal 2 Maret 2020, hingga saat ini tanggal 9 Desember 2020 kasus 

infeksi COVID-19 kasus terkonfirmasi terus meningkat yaitu 592.900 orang terinfeksi 

COVID–19.
7 

COVID-19 sangat mudah menular dari manusia yang sakit ke manusia yang 

sehat dengan cara melalui droplet. Penularan droplet ini dapat terjadi ketika seseorang 

berada pada jarak dalam 1 meter dengan seseorang yang mempunyai gejala pernafasan 

(batuk atau bersin) sehingga mengenai mukosa hidung, mulut atau mata. Berdasarkan 

penelitian, penularan ini juga ternyata dapat terjadi melalui permukaan benda yang 

terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi COVID-19. Maka dari itu 

penularan dapat terjadi dengan cara kontak secara langsung dengan orang yang 

terinfeksi COVID-19 dan kontak secara tidak langsung melalui benda yang 

terkontaminasi dengan virus SARS-CoV-2.
8,9

 

Setiap individu memiliki peran penting dalam memutus penularan COVID-19 

agar tidak menimbulkan sumber penularan baru dan untuk meminimalkan risiko 

pajanan dan penularan virus SARS-CoV-2 kepada petugas kesehatan dan non 

kesehatan, pasien, keluarga dan pengunjung di fasilitas pelayan kesehatan, maka dari 

itu perlu diperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian risiko dengan menerapkan 

kewaspadaan isolasi semua pasien, menerapkan pengendalian administrasi dan 

melakukan pendidikan dan pelatihan.
9
  

Peran dari rumah sakit menjadi sangat penting untuk memutus penularan 

COVID-19 dengan upaya terus meningkatkan promosi kesehatan sehingga pasien, 

keluarga pasien, sumber daya manusia rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan 

masyarakat sekitar rumah sakit akan lebih banyak yang menyadari pentingnya 

pencegahan penyebaran COVID-19 dan kesadaran akan kesehatan masyarakat 

sebagai kekuatan bersama dan dapat mengembalikan kondisi kesehatan masyarakat 

menjadi membaik.  
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat 

dirumuskan masalah terkait penelitian ini adalah bagaimana implementasi promosi 

kesehatan rumah sakit yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kalimantan 

Barat selama masa pandemi COVID-19? 

 

Problem Tree 

 

Gambar 65. Problem Tree 
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Penjelasan Problem Tree 

Dalam pelaksanaan PKRS terdapat standar yang digunakan untuk penerapan 

promosi kesehatan, standar tersebut terdiri dari rumah sakit memiliki regulasi promosi 

kesehatan, melaksanakan asesmen promosi kesehatan, melaksanakan intervensi promosi 

kesehatan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi promosi kesehatan.
3 

Dalam 

perencanaan dan pelaksanaan PKRS perlu didukung dengan regulasi, kebijakan, 

kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber anggaran, sarana dan prasarana 

yang memadai, sehingga penyelenggaraan promosi akan berdampak pada meningkatnya 

kualitas pelayanan rumah sakit, patient safety, terpenuhnya hak-hak pasien dan 

terbentuk suasana tempat kerja di rumah sakit yang sehat yaitu rumah sakit menjamin 

keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan rumah sakit, menyediakan sarana dan 

prasarana kebersihan dan kesehatan lingkungan serta bebas asap rokok.
6,10 

 

Rumah Sakit Memiliki Regulasi Promosi Kesehatan 

Untuk terlaksananya promosi kesehatan yang terintegritas dan berkelanjutan bagi 

pasien, keluarga pasien, SDM rumah sakit, pengunjung rumah sakit, dan masyarakat 

sekitar rumah sakit maka diperlukannya adanya regulasi, organisasi PKRS, sumber daya 

manusia, anggaran biaya, sarana dan prasarana.
3,11 

Seperti yang dijelaskan dalam 

penelitian oleh Atefeh ada beberapa hambatan mengenai pelaksanaan PKRS yaitu 

kendala terkait pasien dan keluarga, hambatan dari Profesional Pemberi Asuhan (PPA), 

hambatan dari organisasi, dan hambatan dari eksternal yaitu lingkungan sekitar Rumah 

Sakit.
12 

 Regulasi, Perencanaan, Pelaksanaan dan Komitmen Rumah Sakit 

Rumah sakit dalam setiap program yang dijalankan harus memiliki kebijakan dan 

mengingat undang-undang yang sesuai dan berlaku yaitu Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, Permenkes RI 

Nomor 44 tahun 2018 tentang penyenggaraan promosi kesehatan rumah sakit.
13  

Adapun kebijakan khusus penyusunan rencana strategis prosedur promosi 

kesehatan rumah sakit di saat pandemi yang bertanggung jawab adalah direktur 

atau kepala rumah sakit dan manajemen terkait.
3,13 

Salah satu unsur terpenting 

dalam melaksanakan promosi kesehatan rumah sakit adalah strategi perencanaan. 

Dalam perencanaan dapat memaparkan secara jelas tujuan, fungsi dan tugas 
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terkait pelaksanaan, tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas tersebut sesuai 

waktunya. Perencanaan juga harus menjelaskan masukan, luaran, dan dampak 

dalam sebuah proses pelaksanaan dan saling terhubung antara satu dengan yang 

lainnya.
10,14

 

Perencanaan PKRS dibuat oleh pengelola PKRS, setiap tahun di setiap 

instalasi/unit pelayanan dengan melibatkan multi profesi/ disiplin, profesional 

pemberi asuhan (PPA), dan unsur lain yang terkait dengan Promosi Kesehatan 

bagi sasaran di Rumah Sakit. Adapun tahap dalam perencanaan PKRS 

berdasarkan Permenkes No. 44 tahun 2018 yaitu:
3
 

1. Penetapan tujuan perubahan perilaku sasaran, mencakup target peningkatan 

pengetahuan, sikap, perilaku dan status kesehatan. 

2. Penentuan materi Promosi Kesehatan yang dibuat secara praktis mudah 

dipahami oleh sasaran. 

3. Penentuan Metode berdasarkan tujuan dan sasaran dengan mempertimbangkan 

sumber daya rumah sakit. 

4. Penentuan media yang akan digunakan untuk membantu penyampaian 

informasi dan edukasi dengan Bahasa mudah dimengerti. 

5. Penyusunan rencana evaluasi, meliputi waktu dan tempat pelaksanaan 

evaluasi, kelompok sasaran yang akan di evaluasi. 

6. Penyusunan jadwal pelaksanaan, meliputi tempat dan waktu pelaksanaan 

kegiatan, penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, biaya yang dibutuhkan 

dan sebagainya. 

Pelaksanaan PKRS dilakukan dengan strategis pemberdayaan masyarakat, 

advokasi dan kemitraan. Pelaksanaan PKRS ini menjadi tanggung-jawab direktur 

rumah sakit, instalasi/ unit/ tim PKRS serta melibatkan multi disiplin/ profesi 

yang terkait. 

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memfasilitasi sasaran dengan tujuan 

dapat menambah pengetahuan, kemauan, dan kemampuan untuk mencegah atau 

mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi. Advokasi dibutuhkan untuk 

memberdayakan sasaran PKRS yang membutuhkan dukungan pihak – pihak 

lainnya, sebagai contoh pelaksanaan promosi kesehatan terintegrasi dibuatkan 

kebijakan oleh direktur rumah sakit terhadap hasil asesmen pasien, keluarga 
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pasien, sumber daya rumah sakit, pengunjung rumah sakit dan masyarakat sekitar 

rumah sakit. Kemitraan dilaksanakan atas dasar bahwa pelaksanaan promosi 

kesehatan yang baik tidak hanya dilaksanakan oleh rumah sakit itu sendiri tapi 

tetap melibatkan banyak unsur dan sektor terkait lainnya (multi profesi, multi 

disiplin, seluruh instalasi/ unit pelayanan fungsional, serta dinas kesehatan 

daerah/ lintas sektoral, puskesmas/ fasilitas kesehatan tingkat pertama/ jejaring 

pelayanan kesehatan dan sumber yang ada dimasyarakat seperti kelompok 

profesi, kelompok peduli kesehatan, pemuka agama, Lembaga swadaya 

masyarakat, media massa).
3
 

Selain regulasi dan perencanaan, hal yang terpenting lainnya adalah komitmen. 

Menurut Johnson, komitmen organisasi sangat penting dalam pelayanan 

kesehatan yang melayani masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan promosi 

kesehatan rumah sakit. Salah satu komitmennya adalah komitmen pimpinan 

berupa penyusunan kebijakan yang dapat berdampak dalam pelaksanaan 

pekerjaan sesuai prosedur dan standar kerja.
5
 

Tidak dibentuknya kebijakan, perencanaan dan komitmen tersebut membuat 

pelaksanaan PKRS di rumah sakit belum dapat berjalan dengan baik. 

Regulasi mengenai organisasi PKRS terdiri dari tugas pokok, fungsi dan 

wewenang. Wewenang PKRS yaitu menyelenggarakan promosi kesehatan secara 

terkoordinasi, terintegrasi, kerja sama internal dan antar personal.
3,15

 Kolaborasi 

yang baik dimulai saat proses penyampaian informasi melalui proses komunikasi 

yang dilakukan dengan optimal. Agar komunikasi yang efektif antara pihak satu 

dengan pihak lainnya maka diperlukan pemahaman unsur – unsur dari 

komunikasi, yaitu terdiri dari :
16

 

1. Komunikator (source) : Adalah orang atau sumber yang menyampaikan atau 

mengeluarkan stimulus antara lain dalam bentuk: informasi –informasi, atau 

lebih tepat disebut pesan-pesan (message) yang harus disampaikan kepada 

pihak atau orang lain, dan diharapkan orang atau pihak lain tersebut 

memberikan respons atau jawaban. Apabila orang lain atau pihak lain tersebut 

tidak memberikan respons atau jawaban berarti tidak terjadi komunikasi antara 

kedua variabel tersebut. 

2. Komunikan (receiver): Komunikan adalah pihak yang menerima stimulus dan 
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memberikan respons terhadap stimulus tersebut. Respons tersebut dapat bersifat 

pasif yakni memahami atau mengerti apa yang dimaksud oleh komunikan, atau 

dalam bentuk aktif yakni dalam bentuk ungkapan melalui bahasa lisan atau 

tulisan (verbal) atau menggunakan simbol-simbol (non verbal). Menerima 

stimulus saja tanpa memberikan respons sebelum terjadi proses komunikasi. 

3. Pesan (message) : Adalah isi stimulus yang dikeluarkan oleh komunikator 

(sumber) kepada komunikan (penerima). Isi stimulus yang berupa pesan atau 

informasi ini dikeluarkan oleh komunikan tidak sekedar diterima atau 

dimengerti oleh komunikan tetapi diharapkan agar direspons secara positif dan 

aktif berupa perilaku atau tindakan. 

4. Saluran (Media) : Saluran (Channel) atau lebih populer disebut media adalah 

alat atau sarana yang digunakan oleh komunikan dalam menyampaikan pesan 

atau informasi kepada komunikan. Media tersebut dapat melalui mulut (lisan), 

cetak (tulisan) hingga media elektronik (televisi dan internet). 

 

Dibentuknya organisasi harus berdasarkan kelas rumah sakit yaitu A dan B 

minimal berupa instalasi PKRS, kelas C dan D minimal unit PKRS dan kelas D pratama 

minimal tim PKRS. Organisasi PKRS minimal terdiri dari kepala unit fungsional PKRS 

yang dijabat oleh tenaga kesehatan dan mendapatkan pelatihan pengelola PKRS. 

Sedangkan Pengelola PKRS adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan fungsional 

promosi kesehatan, dan tenaga non kesehatan yang mempunyai dan telah mendapatkan 

pelatihan PKRS.
3
 

Salah satu hambatan pelaksanaan PKRS terkait organisasi dikarenakan tidak 

dilibatkannya tenaga medis, non medis dan tenaga lainnya juga manajemen terkait 

sehingga tidak adanya komunikasi dan koordinasi, yang akhirnya tidak ada rasa 

tanggung jawab, empati, kepedulian dan perhatian untuk promosi kesehatan dan 

hambatan lainnya adalah tidak adanya rencana strategis dari organisasi tersebut.
4,5,11 

 

 Sumber Daya Manusia 

Perencanaan SDM merupakan proses yang berjalan secara sistematis untuk 

memberikan perkiraan terhadap permintaan dan penyediaan sumber daya manusia 

pada kegiatan yang akan datang. Dapat dilakukan perkiraan terhadap jumlah dan 
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jenis tenaga kerja yang dibutuhkan dalam periode waktu tertentu untuk 

mendukung sumber daya manusia pada proses rencana rekrutmen, seleksi, 

pendidikan dan pelatihan.
17 

Berdasarkan Permenkes No. 44 Tahun 2018 tentang 

PKRS sumber daya yang utama adalah sumber daya manusia yang terdiri dari 

semua petugas rumah sakit yang melayani pasien (Profesional Pemberi Asuhan, 

tenaga kesehatan lainnya) juga tenaga khusus promosi kesehatan (para pejabat 

fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat).
3,5

 

Adapun kendala yang terjadi di lapangan adalah tenaga medis dan tenaga bukan 

medis yang tidak terampil dikarenakan tidak adanya pelatihan khusus promosi 

kesehatan, tidak aktifnya tenaga promotor khusus promosi kesehatan dan tidak 

adanya lulusan khusus dari sarjana promosi kesehatan.
5,15,18

 

Karena tidak ada aturan yang mewajibkan dan sikap tanggung jawab pegawai 

rumah sakit yang merasa bukan kewajibannya untuk melakukan promosi 

kesehatan kemudian tidak adanya insentif yang menguntungkan menyebabkan 

kurangnya partisipasi petugas dalam promosi kesehatan.
5
 

 Anggaran Biaya 

Menurut Azwar menyatakan bahwa dana dari sudut penyedia pelayanan adalah 

persoalan utama pemerintah apalagi dalam pelayanan kesehatan. Hal terpenting 

adalah ketersediaan dana yang mencukupi, sehingga dapat membiayai 

penyelenggaraan upaya kesehatan yang direncanakan. Di samping itu, penyebaran 

dan pemanfaatannya harus sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak terjadi 

pemborosan dalam penganggarannya.
4
 

Di dalam manajemen Rumah Sakit tidak terdapat rancangan anggaran khusus 

untuk promosi kesehatan di saat pandemi COVID-19 dikarenakan belum 

berfokusnya Rumah Sakit terhadap promosi kesehatan di era pandemi COVID-19. 

 Sarana dan Prasarana 

Standar Sarana dan Prasarana untuk kegiatan promosi kesehatan di rumah sakit 

terdiri dari ruangan untuk unit PKRS, ruangan edukasi/ penyuluhan, amplifier dan 

wireless microphone, layar/ screen, cassette recorder dan player, televisi di tiap 

ruangan tunggu, vcd player, laptop, megaphone/ public address sistem,  food 

model, fantom anatomi, fantom gigi, papan informasi, fantom mata, fantom 

panggung, alat permainan edukasi, komputer minimal pentium IV, printer + foto 

copy + scanner.
3,4,18
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Selain alat penunjang yang disebutkan di atas dari tim PKRS dapat 

mengembangkan dan menggandakan media komunikasi untuk mendukung 

kegiatan promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19 yang meliputi media 

cetak, media elektronik, media sosial dan media komunikasi lainnya.
8
 

Hingga saat ini ada sarana dan prasarana yang belum disesuaikan dengan kondisi 

pandemi COVID-19 ini dan kemudian dapat menghambat kegiatan dari PKRS 

tersebut, sehingga diharapkan segera dan ada penyesuaian dari pihak manajemen 

Rumah Sakit untuk membantu kegiatan ini dapat berjalan. 

 

Rumah Sakit Melaksanakan Asesmen Promosi Kesehatan 

Asesmen promosi kesehatan bagi pasien, keluarga pasien, SDM rumah sakit, 

pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit diperlukan untuk 

mengetahui gambaran sasaran sebagai dasar menentukan kebutuhan aktivitas promosi 

kesehatan.
3
 

Asesmen kebutuhan promosi kesehatan pada pasien dapat dilakukan oleh Profesional 

Pemberi Asuhan (PPA) yang tercatat pada asesmen awal pasien di dalam rekam medis 

berupa riwayat merokok, konsumsi alkohol, aktivitas fisik, dan faktor risiko lainya. 

Asesmen kebutuhan bagi SDM rumah sakit dapat dilakukan dengan cara pengisian 

formulir pengkajian SDM rumah sakit dan dengan kondisi pandemi COVID-19 harus 

dilakukan penambahan formulir Self Assessment risiko COVID-19 sebelum bekerja. 

Sedangkan untuk asesmen kebutuhan promosi rumah sakit terhadap masyarakat sekitar 

rumah sakit dapat menggunakan data sekunder, berupa data demografi (usia, etnis, 

agama dan bahasa) data penyakit (pengelompokan penyakit), data kunjungan 

(menggolongkan kunjungan berdasarkan unit) dan data penyakit (hasil survei rumah 

sakit).
3,9 

Kondisi Pandemi COVID-19 membuat pelaksanaan terhadap asesmen yang 

disebutkan di atas terhambat dikarenakan asesmen tidak dilakukan oleh PPA, belum 

adanya kegiatan asesmen SDM dan belum adanya formulir Self Assessment risiko 

COVID-19 dan tidak dilakukannya asesmen terdapat masyarakat di karena tidak 

berfokus pada hal tersebut. 
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Rumah Sakit Melaksanakan Intervensi Promosi Kesehatan 

Intervensi Promosi Kesehatan merupakan upaya sistematis dengan menerapkan 

metode dan strategi Promosi Kesehatan berdasarkan hasil asesmen promosi kesehatan, 

dengan tujuan untuk mengubah perilaku pasien, keluarga Pasien, SDM rumah sakit, 

pengunjung rumah sakit, dan masyarakat sekitar rumah sakit, agar mampu dapat 

mengetahui faktor risiko penyakitnya, meningkatkan kemampuan untuk mengatasi 

faktor risiko penyakit, mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah 

kesehatannya, serta menghindari terjadinya kesakitan berulang karena perilaku yang 

sama.
3,15

 

Terkait pasien dan keluarga adanya media komunikasi, informasi dan edukasi 

(KIE) untuk menyampaikan faktor risiko penyakit, diagnosa penyakit, pengobatan. 

Selain itu juga adanya kunjungan rumah dengan tujuan untuk promosi kesehatan 

berkelanjutan. Intervensi promosi kesehatan terkait SDM rumah sakit dapat berupa 

program pencegahan penularan penyakit (pencegahan infeksi Nosokomial) untuk SDM 

Rumah Sakit dan untuk intervensi promosi kesehatan bagi pengunjung dan masyarakat 

sekitar rumah sakit dapat memiliki akses informasi mengenai faktor risiko penyakit 

dapat melalui website rumah sakit dan KIE kesehatan (etika batuk, perilaku cuci tangan 

pakai sabun, menjaga jarak dan menggunakan masker) dapat melalui berupa leaflet, 

poster, video informasi, spanduk dan lain – lainnya.
3,8,15,17,19 

Dikarenakan asesmen tidak berjalan sesuai standarnya maka dari itu intervensi 

dalam promosi kesehatan juga tidak bisa dilakukan. 

 

Rumah Sakit Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Promosi Kesehatan 

Dalam Permenkes No.44 tahun 2018 menyatakan diperlukan bentuk komunikasi 

seperti rapat atau untuk membuat pemantauan dan evaluasi PKRS yang optimal dengan 

melibatkan multi profesi sehingga terciptanya segala bentuk strategi PKRS. Pemantauan 

dan evaluasi pelaksanaan PKRS bertujuan untuk mengetahui pencapaian dari 

pelaksanaan PKRS tersebut dapatkan berjalan dengan baik dan terintegrasi sesuai 

standar.
3,10 

Kegiatan Pemantauan dalam dilakukan dalam setiap bulan dan evaluasi kegiatan 

Promosi kesehatan setidaknya 6 (enam) bulan sekali. Untuk peninjauan kebijakan, 

pedoman, panduan dan standar prosedur operasional (SPO) terkait PKRS dapat 
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dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali atau bila diperlukan.
3,15 

Evaluasi bertujuan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan PKRS dengan 

mengukur proses kegiatan mencakup pencatatan kegiatan PKRS, target, sasaran dan 

hasil pencapaian. Penentuan metode evaluasi yang digunakan tergantung dari beberapa 

faktor yaitu :
3 

1. Tujuan pelaksanaan PKRS, misalnya hanya bertujuan meningkatkan 

kesadaran, perubahan perilaku, atau sampai penurunan risiko. 

2. Dasar perbandingan, dapat berdasarkan perubahan dalam jangka waktu 

tertentu (pada kelompok Pasien yang diintervensi, misalnya hasil setelah 

diintervensi dibandingkan dengan awal sebelum diintervensi), atau adanya 

perubahan berdasarkan standar yang ditetapkan. 

3. Sumber daya yang ada, misalnya dengan pencatatan sederhana, uji statistik, 

atau sampai pada analisis epidemiologi. 

Bentuk kegiatan pelaksanaan evaluasi dapat berupa pertemuan forum 

komunikasi yang melibatkan instalasi terkait dalam pelaksanaan PKRS, menjalin kerja 

sama jaringan regional, nasional, internasional dan kelompok rumah sakit yang telah 

melaksanakan PKRS, menginformasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi PKRS 

melalu berbagai jenis media, melakukan studi banding ke rumah sakit lain yang 

melaksanakan PKRS dengan lebih baik dan kajian mutu oleh unit fungsional internal 

mutu rumah sakit.
3
 

Semenjak ditetapkannya wabah COVID-19 belum ada dilaksanakan jadwal rapat 

koordinasi internal baik dari manajemen dengan tim PKRS. 

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Tabel 64. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder  

No. Rumusan Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

1. Tidak ada regulasi 

PKRS khusus 

pandemi COVID-19 

 

Rapat koordinasi antara 

Direktur Rumah Sakit 

dengan unit PKRS dan 

manajemen terkait 

- Kementerian 

Kesehatan 

- Dinas 

Kesehatan 

Provinsi 
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No. Rumusan Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

- Dinas 

Kesehatan 

Daerah 

- Direktur Rumah 

Sakit 

- Manajemen 

rumah sakit 

terkait 

- Tim PKRS 

2. Perencanaan dan 

komitmen dari 

manajemen belum 

berjalan dengan baik 

Dari Tim PKRS dan 

Manajemen melakukan rapat 

untuk sosialisasi mengenai 

PKRS 

- Direktur Rumah 

Sakit 

- Manajemen 

rumah sakit 

terkait 

- Tim PKRS 

3. Unit PKRS  belum 

berjalan sesuai 

fungsinya 

Mengevaluasi dan 

mengkoordinasikan tugas, 

wewenang dan fungsi dari 

PKRS di Rumah Sakit 

- Direktur 

Rumah Sakit 

- Manajemen 

rumah sakit 

terkait 

- Tim PKRS 

4. Tenaga medis tidak 

terampil 

Pelatihan khusus untuk 

promosi kesehatan 

- Dinas 

Kesehatan 

- Direktur 

Rumah sakit 

- Ketua PKRS 

5. Tidak adanya 

promotor  khusus 

dan tenaga ahli 

dalam promosi 

kesehatan 

Dibentuk promotor khusus 

Membuka lowongan kerja 

untuk sarjana promosi 

kesehatan 

- Dinas 

Kesehatan 

Provinsi/ 

Daerah 
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No. Rumusan Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

- Direktur 

Rumah Sakit 

6. Tidak adanya 

rancangan anggaran 

khusus untuk  PKRS 

Pembuatan rancangan 

anggaran melibatkan semua 

tim dari PKRS dan Pihak 

Terkait 

- Dinas 

Kesehatan 

Provinsi/ 

Daerah 

- Direktur 

Rumah Sakit 

- Ketua PKRS 

7. Tidak tersedia sarana 

dan prasarana 

Mendata sarana dan prasarana 

sesuai kebutuhan untuk 

promosi yang disesuaikan 

dengan pandemi COVID-19 

- Dinas 

Kesehatan 

Provinsi/ 

Daerah 

- Direktur 

Rumah Sakit 

- Ketua PKRS 

8. Tidak dilakukannya 

asesmen  Promosi 

Kesehatan oleh PPA 

Rapat koordinasi dan 

mensosialisasikan mengenai 

Asesmen Promosi Kesehatan  

- Direktur 

Rumah Sakit 

- Komite Medik 

- Komite 

Keperawatan 

- Komite Tenaga 

Medis Lainnya 

- Ketua PKRS 

9. Belum adanya self 

assessment Promosi 

Kesehatan untuk 

tenaga medis 

Dibentuk formulir Self 

Assessment COVID-19 

- Ketua PKRS 

- Tim PKRS 

10. Tidak dilakukannya 

asesmen  promosi 

kesehatan untuk 

Memulai dengan rapat 

koordinasi antar tim PKRS 

dan memulai asesmen 

- Ketua PKRS 

- Tim PKRS 
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No. Rumusan Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

SDM (Tenaga medis 

dan tenaga non-

medis) 

promosi kesehatan 

11. Belum terlaksananya 

asesman  promosi 

kesehatan untuk 

masyarakat sekitar 

Rumah Sakit 

Melakukan rapat tim dan 

membuat jadwal untuk 

dilakukannya asesmen 

promosi kesehatan di sekitar 

Rumah Sakit 

- Dinas 

Kesehatan 

Provinsi/ 

Daerah 

- Direktur 

Rumah Sakit 

- Ketua PKRS 

- Tim PKRS 

12. Waktu untuk KIE 

oleh PPA tidak 

maksimal 

Disosialisasikan kepada PPA 

mengenai pentingnya KIE 

terhadap pasien dan keluarga 

- Direktur Rumah 

Sakit 

- Komite Medik 

- Komite 

Keperawatan 

- Komite Tenaga 

Medis Lainnya 

- Ketua PKRS 

13. Belum ada program 

intervensi ke 

masyarakat 

Rapat dan menjadwalkan 

kegiatan intervensi ke 

masyarakat 

- Dinas Kesehatan 

Provinsi/ Daerah 

- Direktur Rumah 

Sakit 

- Unit PKRS 

14. Tidak maksimal 

dalam penggunaan  

website Rumah Sakit 

sebagai media 

promosi 

 

Mengevaluasi dalam website 

tersebut hal apa saja yang 

dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan promosi kesehatan 

Unit PKRS 
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No. Rumusan Masalah Potensi Solusi Stakeholder 

15. Tidak ada waktu 

yang disusun untuk 

evaluasi 

Rapat koordinasi dan 

penyusunan jadwal rapat 

- Direktur Rumah 

Sakit 

- Manajemen 

rumah sakit 

terkait 

- Tim PKRS 

16. Komunikasi antar 

profesi tidak berjalan 

dengan baik 

Rapat koordinasi - Direktur Rumah 

Sakit 

- Komite Medik 

- Komite 

Keperawatan 

- Komite Tenaga 

Medis Lainnya 

- Ketua PKRS 

- Unit PKRS 

17. Belum ada rapat 

koordinasi unit 

PKRS untuk 

promosi kesehatan 

COVID-19 

Rapat koordinasi dan 

penyusunan jadwal rapat 

- Direktur Rumah 

Sakit 

- Manajemen 

rumah sakit 

terkait 

- Tim PKRS 

 

Kesimpulan 

Kesimpulan didapatkan yaitu tidak berjalannya Promosi Kesehatan Rumah Sakit 

selain dapat mengurangi mutu dari rumah sakit dan juga dapat meningkatnya risiko 

penularan COVID-19 dikarenakan kurang pengetahuan pasien beserta keluarga, 

masyarakat sekitar dan juga tidak terdeteksinya faktor risiko COVID-19 pada tenaga 

kesehatan dan non kesehatan di rumah sakit. 
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Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut rancangan solusi terdiri atas beberapa tahapan yaitu : 

a. Sosialisasi promosi kesehatan dari berbagai level dan pemangku kebijakan 

b. Komitmen bersama di tingkat manajemen 

c. Perencanaan  

d. Peningkatan sarana, prasarana dan anggaran 

e. Pelatihan untuk tenaga medis 

f. Meningkatkan koordinasi di berbagai tingkatan level dan pemangku kebijakan 
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ANALISIS PENGARUH SISTEM RUJUKAN KESEHATAN TERHADAP 

PELAYANAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PADA  

ERA PANDEMI COVID-19 

Oleh: 

dr. Pratiwi 

 

Latar Belakang 

Wabah Coronavirus 2019 Disease (COVID-19) pertama kali ditemukan di Kota 

Wuhan pada Desember 2019, setelah itu menyebar ke seluruh Provinsi Hubei dan 

lainnya di Cina.
1,2 

Setelah menyebabkan morbiditas dan kematian yang signifikan di 

China, pada Februari 2020, COVID-19 kemudian menyebar ke banyak negara lain, 

termasuk AS, Italia, Spanyol, Jerman, Prancis, dan Iran.
3-5 

Sampai 17 November 2020, 

COVID-19 telah menyebar ke 198 negara, menginfeksi 70,3 juta orang dan 

menyebabkan 1,5 juta kematian di seluruh dunia.
6-8

 Indonesia melaporkan kasus 

COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Sejak saat itu, kasus terus meningkat 

dan menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia, hingga dikeluarkan 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
10 

Data 

COVID-19 di Indonesia pada pertengahan November mencapai 474.455 kasus 

konfirmasi dan kematian mencapai lebih dari 15 ribu orang.
9
 

Salah satu aspek yang menerima dampak paling besar dari pandemi COVID-19 

adalah bidang kesehatan.
9
 Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi sistem – sistem 

kesehatan. Seiring dengan meluasnya pandemi, masalah-masalah di bidang kesehatan 

semakin terlihat jelas. Saat sistem kesehatan kewalahan dan orang tidak dapat 

mengakses layanan yang dibutuhkan, kematian langsung dan tidak langsung akibat 

penyakit yang dapat dicegah dan diobati meningkat.
11

  Sistem kesehatan di Indonesia 

terdiri dari fasilitas pelayanan primer, sekunder dan tersier. Sebagian besar kasus 

rawatan pasien COVID-19 adalah hasil dari tracking yang dilakukan oleh fasilitas 

pelayanan kesehatan primer atau Puskesmas. Ketidaksiapan fasilitas kesehatan 

(Puskesmas, RS Rujukan, RS Utama) dalam menghadapi situasi COVID-19 tampak 

dari belum optimalnya tata kelola sumber daya manusia kesehatan, ketergantungan 

impor obat-obatan dan alat kesehatan, rendahnya infrastruktur kesehatan, belum 

CHAPTER 9 
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fokusnya penguatan standar pelayanan kesehatan dasar dan jaminan kesehatan nasional 

serta kinerja pelayanan kesehatan yang masih rendah. Beberapa permasalahan yang 

signifikan adalah kurangnya sarana prasarana fasilitas kesehatan dengan minimnya 

ketersediaan ICU dan ventilator untuk pasien COVID-19, kurangnya kapasitas tes 

COVID-19, dan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang terbatas terutama bagi 

tenaga kesehatan. Sistem rujukan yang berbelit, pasien terlambat datang ke pusat 

pengobatan, diagnosis terlambat diberikan serta pengobatan tidak adekuat berpengaruh 

pada angka mortalitas di ICU.
10, 11

 

Sistem rujukan yang efektif memastikan komunikasi yang baik antara semua 

tingkat layanan kesehatan dan memastikan layanan yang sesuai untuk pasien yang 

membutuhkan.
12,13

 Menurut WHO, rujukan adalah pelimpahan tanggung-jawab atas 

perawatan pasien di fasilitas lain untuk memperoleh sumber daya yang lebih baik, 

pemeriksaan kesehatan atau memperoleh pendapat ahli dalam rangka pelayanan 

medis.
14

 Selain itu, rujukan juga merupakan komunikasi dua arah, dimana hasil dari 

layanan rujukan telah dikomunikasikan kepada perujuk untuk ditindaklanjuti.
15

  

Sebuah penelitian dilakukan pada pasien-pasien di Austria dengan sindrom 

koroner akut selama pandemi COVID-19. Studi tersebut menunjukkan rendahnya angka 

pasien sindrom koroner akut yang dirawat di rumah sakit, yang dapat dikaitkan dengan 

peningkatan yang signifikan akan terjadinya komplikasi infark dan kematian.
3
 Studi lain 

di Italia tentang prevalensi penyakit COVID-19 menunjukkan peningkatan yang 

signifikan pada kematian pasien sindrom koroner akut. Beberapa pasien sindrom 

koroner akut juga diduga meninggal selama epidemi COVID-19 tanpa mendapatkan 

perawatan medis.
16

 

Meskipun angka rujukan dan rawatan pasien non COVID-19 belum diselidiki, 

tampaknya prevalensi penyakit COVID-19 secara signifikan mempengaruhi rujukan dan 

rawatan pasien non COVID-19. Protokol kesehatan terhadap COVID-19 seperti isolasi 

diri dan karantina merupakan faktor - faktor yang secara tidak sengaja mempengaruhi 

sistem perawatan kesehatan. Pemerintah termasuk juga di Amerika Serikat telah 

membuat rekomendasi ekstensif untuk tinggal di rumah sebagai cara untuk mengurangi 

prevalensi infeksi yang membuat rujukan dan rawatan pasien non-COVID-19 

bermasalah. Selain itu, rasa takut terinfeksi di pusat rawatan medis dan instruksi yang 

diberikan untuk tinggal di rumah menghambat terjadinya rujukan dan rawatan pasien.
16
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Menurunnya angka kunjungan dan rujukan pasien non COVID-19 ke fasilitas 

pelayanan kesehatan baik puskesmas ataupun rumah sakit mengakibatkan banyaknya 

pasien yang memiliki penyakit penyerta tidak terkontrol dengan baik. Dari data 

Kementrian Kesehatan didapatkan bahwa kasus meninggal pada pasien COVID-19 

terbanyak ditemukan mulai dari rentang usia 45-65 tahun ke atas yang notabene telah 

memiliki penyakit penyerta berupa hipertensi, diabetes mellitus, jantung, ginjal 

ditambah proses penuaan yang juga telah terjadi pada rentang usia tersebut sehingga 

jika prevalensi COVID-19 semakin meningkat kemungkinan kelompok pasien dengan 

komorbid yang tidak terkontrol untuk terpapar akan semakin besar dan akan 

meningkatkan morbiditas dan mortalitas COVID-19 secara umum. Oleh karena itu, 

potensi solusi untuk menurunkan angka kematian COVID-19 terutama pada kelompok 

usia rentan dan memiliki komorbid dengan melakukan modifikasi pada semua faktor 

baik pejamu, host dan agen harus menjadi perhatian. Upaya yang tidak kalah penting 

adalah memastikan pasien dengan komorbid jika terpapar COVID-19 untuk 

mendapatkan perawatan di rumah sakit terutama jika kondisi penyakit penyerta tidak 

terkontrol. Keterbatasan ruang rawatan menyebakan tidak semua pasien dengan 

penyakit penyerta yang tidak stabil mendapatkan ruang rawatan dan terpaksa harus 

menjalani isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan dari Puskesmas. Sistem rujukan 

yang belum terintegrasi di daerah membuat pasien yang mengalami perburukan 

membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit 

rujukan.
16, 17

 

Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan pengkajian terkait pelaksanaan sistem 

rujukan pasien terutama COVID-19 dari Puskesmas sampai ke rumah sakit rujukan 

ataupun antara rumah sakit dan pengaruhnya terhadap kualitas pelayanan pasien 

COVID-19 yang dirujuk ke rumah sakit. 

 

Rumusan Masalah  

Pandemi COVID-l9 menyebabkan tekanan yang cukup berat bagi sistem 

kesehatan terutama bagi upaya pencegahan penularan dan menekan kematian. 

Berdasarkan pola penyebaran COVID-19 saat ini, identifikasi kerentanan dan 

terdampak relatif parah adalah daerah padat, daerah dengan struktur lapangan kerja 

informal nonpertanian relatif besar, serta daerah dengan struktur ekonomi menonjol di 
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sektor pariwisata, industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Tekanan besar 

pada sistem kesehatan terutama pada pencegahan, pelayanan kesehatan dasar dan 

rujukan, jaminan kesehatan (health security), dan sumber daya manusia (SDM) 

kesehatan, terutama untuk deteksi dan surveilans, uji laboratorium, penyediaan alat 

pelindung, dan alat kesehatan. Penanganan pandemi baik upaya pencegahan ataupun 

kuratif COVID-19 menyebabkan pencapaian target-target pembangunan kesehatan 

utama seperti kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, dan pengendalian penyakit 

terhambat. Peningkatan kasus COVID-19 yang terus terjadi perlu dianalisa lebih lanjut 

terkait faktor–faktor yang mempengaruhinya sehingga potensi solusi untuk menghambat 

peningkatan kasus dapat direncanakan dan dijalankan secara menyeluruh.
18

 

Selain itu, dalam mengantisipasi lonjakan kasus yang dikhawatirkan akan 

terbentur pada keterbatasan kapasitas dan kapabilitas fasilitas kesehatan, fasilitas 

kesehatan dan perangkat daerah yang berhubungan dengan kesehatan harus membangun 

dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi rujukan yang bersifat dinamis 

untuk menjamin ketepatan rujukan, memuat ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh 

fasilitas kesehatan, kemampuan pelayanan fasilitas kesehatan dan kegiatan rujukan yang 

meliputi proses merujuk, menerima rujukan, membalas rujukan, menerima balasan 

rujukan dan rujukan khusus.  

Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung-jawab pelayanan kesehatan 

secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
19 

Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia telah memberikan panduan bahwa sistem rujukan yang digunakan pada masa 

pandemi COVID-19 adalah sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE) yang mulai 

dikembangkan pada tahun 2016.
20 

Namun, berdasarkan data yang diambil pada Juni 

2020 oleh Kementerian Kesehatan, hanya sekitar 1.655 rumah sakit di seluruh Indonesia 

yang aktif menggunakan SISRUTE dan selebihnya masih kurang aktif atau tidak aktif 

sama sekali.
21 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 

pengaruh sistem rujukan kesehatan terhadap pelayanan pasien di rumah sakit rujukan 

pada era pandemi COVID-19? Dalam tulisan ini akan dipaparkan mulai dari penyebab 

peningkatan kasus COVID-19 yang terus terjadi, dampak peningkatan kasus terhadap 

sistem kesehatan, sistem rujukan yang inadekuat, pengaruh sistem rujukan terhadap 

kualitas pelayanan kesehatan pasien di rumah sakit serta proses pemecahan masalah 

pengelolaan sistem rujukan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di 

era pandemi COVID-19. 
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Problem Tree 

 

 

Gambar 66. Problem Tree 

 

 

Penjelasan Problem Tree 

Dalam pembuatan problem tree toeri yang digunakan terdiri dari 3 teori yaitu : 

1. Pendekatan Pentahelix digunakan dalam menjabarkan tentang faktor – faktor yang 

mempengaruhi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus terjadi 

sampai saat ini. 

2. Teori Health Belief Model dipakai dalam menerangkan faktor – faktor yang 

membentuk persepsi masyarakat terhadap COVID-19 yang ikut mempengaruhi 

ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. 
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3. Referral System Flow dari WHO digunakan dalam menjelaskan dampak 

peningkatan kasus COVID-19 terhadap terjadinya disrupsi sistem kesehatan, 

kondisi fasilitas perujuk (Puskesmas, Rumah Sakit), kondisi rumah sakit rujukan 

sebagai fasiltas penerima dan praktik pelaksanaan rujukan pasien ke rumah sakit 

rujukan. 

 

Peningkatan Kasus COVID-19 di Indonesia 

Sampai dengan tanggal 23 November, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 

502.110 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di semua provinsi dan 505 dari total 514 

kabupaten/ kota di Indonesia, dengan 16.002 kematian, dan 422.386 orang telah 

dinyatakan pulih dari penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 

66.279 orang. Positivity Rate (jumlah hasil positif dibandingkan dengan jumlah kasus 

yang diperiksa spesimen) tercatat sebesar 14 persen per tanggal 22 November 2020. 

Jumlah testing di Indonesia sudah mencapai angka tertinggi dan hampir mendekati 

standar WHO pada minggu ketiga November yang mencapai 239 ribu atau 88,6% dari 

standar WHO sebanyak 267 ribu per minggu. Indonesia berada di peringkat 21 dari 

seluruh negara di dunia yang masih terus mengalami peningkatan kasus COVID-19.
22, 23

 

Tren keterisian kapasitas tempat tidur yang signifikan terjadi pada berbagai daerah 

menandakan masih tingginya penularan COVID-19 di tengah – tengah masyarakat. 

Tren kenaikan yang signifikan perlu menjadi alert atau peringatan untuk segera 

melakukan tanggap siaga. Peningkatan tren pasien baik yang masuk rawat jalan, IGD 

dan rawat inap berdampak pada ketersediaan tempat tidur di berbagai rumah sakit yang 

tersebar di berbagai daerah. Terdapat 5 Provinsi yang memiliki ketersediaan tempat 

tidur ICU dan tempat tidur isolasi yang hampir penuh diantaranya di Provinsi Banten, 

DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
24 

Peningkatan kasus COVID-19 tidak terlepas dari peran banyak pihak yang belum 

optimal
 
seperti masyarakat yang belum menjalankan protokol kesehatan, kurangnya 

kesadaran dunia usaha untuk mematuhi protokol kesehatan, meningkatnya cluster 

komunitas, tempat karantina terpusat yang penuh, tidak tegasnya penegakan aturan 

pelanggaran protokol kesehatan dan banyaknya informasi yang tidak benar tentang 

COVID-19 yang beredar di masyarakat. Untuk itu, Pemerintah melalui Gugus Tugas 

Percepatan Penanganan COVID-19 telah mengidentifikasi sejumlah aktor non-
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pemerintah menjadi tambahan sumberdaya dalam situasi krisis yang disebut sebagai 

Pendekatan Pentahelix. Pentahelix merupakan salah satu pendekatan yang digunakan 

pemerintah untuk melibatkan 4 unsur non-pemerintah yang lain dalam percepatan 

penanganan COVID-19, yaitu; masyarakat, akademisi, media dan lembaga usaha 

(swasta) sekaligus digunakan untuk mengidentifikasi peran unsur yang belum optimal 

dalam upaya penanganan COVID-19.
25 

 

Masyarakat 

Peran serta masyarakat dalam situasi krisis menjadi sumber daya utama dalam 

penanganan respon khususnya sebagai perespon awal. Berbagai bentuk kontribusi dan 

inisiatif yang muncul dimasyarakat menjadi modal sebagi bagian dari penanganan 

respon COVID-19 dilingkungan masyarakat.
25

Peningkatan kasus COVID-19 yang terus 

terjadi tidak dapat dipisahkan dari kontribusi masyarakat yang tergambar dalam situasi 

berikut : 

1. Kurangnya kepatuhan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan 

Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada September 2020 

menunjukkan berbagai alasan masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan 

diantaranya pekerjaan menjadi sulit jika harus menerapkan protokol kesehatan, 

mengikuti orang lain, harga masker, faceshield, hand sanitizer atau APD lain 

cenderung mahal, tidak ada kejadian penderita COVID-19 di lingkungan sekitar.
26 

Kepatuhan melakukan protokol kesehatan dapat terlaksana apabila ada kerjasama 

dari individu, lingkungan dan sistem. Menurut teori Health Belief Model yang 

mempelajari perilaku pada individu dan komunitas dengan 

mengkonseptualisasikan determinan perilaku menjadi faktor - faktor yang 

berkontribusi. Dalam teori ini perilaku dipengaruhi oleh konsep keyakinan dan 

petunjuk langsung untuk mengambil tindakan. Konsep keyakinan individu 

dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya :
27 

a. Latar belakang individu seperti : umur, jenis kelamin, etnis, tingkat 

pengetahuan, kepribadian dan faktor sosial ekonomi 

b. Kesan individu terhadap persepsi terhadap ancaman, manfaat, penghalang 

dan keuntungan yang dirasakan. 
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Beberapa penelitian menyatakan bahwa hambatan yang dirasakan (perceived 

barriers) masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan lebih banyak dirasakan oleh 

kelompok usia > 60 tahun, tingkat pendidikan setara Sekolah Menengah Pertama dan 

rendah, penghasilan rendah, tidak bekerja dan kesulitan ekonomi.
28,29

 Terhambatnya 

masyarakat mematuhi protokol kesehatan dapat juga disebabkan karena rasa kurang 

nyaman.
30 

Sekitar 17 dari 100 responden/ masyarakat menyatakan sangat tidak mungkin 

dan tidak mungkin terinfeksi/ tertular COVID-19.
26

 Berdasarkan penelitian di China, 

tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol ditemukan lebih rendah pada 

masyarakat di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan.
31 

Persepsi masyarakat atas 

efektivitas protokol kesehatan terhadap pencegahan terinfeksi COVID-19 diantaranya 

masyarakat percaya efektivitas memakai masker (91,8%), menghindari kerumunan 

(91,5%), menghindari jabat tangan (90,1%), mencuci tangan dengan sabun (90%), 

menjaga jarak minimal 1 meter (88,6%) dan memakai handsanitizer (86,2%).
26

 

Meningkatnya kluster komunitas yang bersumber dari kluster keluarga, pesta, dan 

pertemuan – pertemuan informal lainnya. Berdiam diri di rumah tidak memberikan 

kepastian tidak terkena COVID-19, sepanjang salah satu anggota masih keluar rumah 

atau menerima tamu dan tidak menerapkan protokol kesehatan maka masih ada 

kemungkinan terkena (COVID-19) dan menyebar di keluarga. Kluster keluarga ini 

dikhawatirkan menjadi semakin besar ditambah dengan adanya salah satu anggota 

keluarga yang terinfeksi dan melakukan isolasi mandiri di rumah.
3
 

 

Pemerintah 

Peran pemerintah dalam upaya penanggulangan COVID-19 menjadi perhatian 

utama sekaligus sangat penting. Namun, berdasarkan data di lapangan, hampir dua 

pertiga masyarakat berpendapat bahwa tidak ada sanksi dan aparat atau pimpinan tidak 

memberi contoh menjadi alasan masyarakat tidak menerapkan protokol kesehatan. 

Rendahnya rasa percaya terhadap pemerintah juga berhubungan dengan tingkat 

kepatuhan terhadap social distancing.
26, 30 

 

Akademisi  

Akademisi melalui dari sejumlah perguruan tinggi di tanah air telah melakukan 

sejumlah riset, dukungan teknis, hingga edukasi di masyarakat sejak pertama kasus 
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COVID-19 ini diungkap ke masyarakat. Berbagai kajian atau pemodelan dampak 

COVID-19 juga telah diluncurkan sebagai pijakan dalam penyusunan sejumlah 

kebijakan baik di nasional maupun di daerah namun belum banyak publikasi yang 

diketahui masyarakat. 
25 

 

Media  

Informasi salah yang berkembang biak meskipun isinya tidak berbahaya dapat 

menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius dan bahkan mematikan dalam konteks 

pandemi global.
33

 Media, baik berupa cetak, online, maupun televisi sebagai platform 

penyampai infomasi, juga memiliki beragam fungsi, diantaranya; sebagai pengawas, 

media belajar, transformasi budaya dan hiburan. Pentingnya dukungan media, juga 

menjadi filter untuk mencegah penyebaran infomasi salah (HOAX) yang terjadi di 

masyakarakat. Media sosial, televisi dan whatsapp merupakan media terpopuler untuk 

masyarakat memperoleh informasi mengenai protokol kesehatan dan pentingnya 

mencegah penyebaran COVID-19.Hingga saat ini masih beredar banyak informasi yang 

salah di masyarakat tentang COVID-19 termasuk isu vaccine hesitancy.
25 

 

Lembaga Usaha (Swasta)  

Dalam krisis COVID-19 di Indonesia, lembaga usaha juga mengalami dampak 

signifikan akibat sejumlah kebijakan terkait pembatasan akses yang mengharuskan 

penghentian sementara sejumlah aktivitas ekonomi. Namun disisi lain, lembaga usaha 

dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dengan melaksanakan protokol kesehatan di tempat kerja dan melakukan 

modifikasi dan upaya – upaya pencegahan COVID-19 di tempat kerja.
25

 Berdasarkan 

survei masih ditemukan masyarakat yang menyatakan 17,32% pasar tradisional, 2,08% 

tempat kerja, 1,69% mall/ tempat perbelanjaan serta 1,40% tempat pelayanan publik 

yang tidak menerapkan protokol kesehatan.
26

  

 

Sistem Kesehatan Rujukan di Indonesia 

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan bagi sistem-sistem kesehatan di seluruh 

dunia. Sistem pelayanan kesehatan di seluruh dunia sedang dikembangkan dan 

dikonfigurasi ulang untuk menangani pandemi COVID 19. Beberapa negara telah 
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meratakan kurva, beberapa masih berjuang untuk bertahan dan yang lain merangkul 

gelombang kedua. Secara global, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan 

ketahanan, kapasitas dan kapabilitas sistem pelayanan kesehatan untuk menghadapi 

krisis saat ini dan memperbaiki respon di masa depan. Beban epidemiologis COVID 19 

telah menyebabkan habisnya sumber daya respons lokal dengan cepat dan gangguan 

besar-besaran pada pemberian pelayanan kesehatan di banyak negara.
11, 34

 

Peningkatan kebutuhan akan pelayanan bagi pasien dengan COVID-19 semakin 

diperparah dengan rasa takut, misinformasi, dan pembatasan gerak orang dan pasokan 

yang mengganggu pemberian layanan kesehatan garis depan bagi semua orang. Peran 

mendasar dari sistem pelayanan kesehatan adalah minimalisasi morbiditas dan 

mortalitas yang dapat dicegah di populasi.
35 

Kombinasi prioritas ulang layanan 

kesehatan yang diinduksi pandemi, pengurangan kapasitas klinis dan ketersediaan 

diagnostik serta persediaan klinis, halangan perjalanan ke fasilitas perawatan, disinsentif 

untuk mencari perawatan, dan keraguan layanan klinis, menciptakan badai yang 

sempurna yang dapat menyebabkan gelombang berikutnya dari kasus penyakit baru 

yang tidak terkait dengan pandemi seperti kanker, penyakit kardiovaskular, penyakit 

infeksi, gangguan kejiwaan, dan lain sebagainya yang seharusnya bisa dikelola lebih 

baik dengan pelayanan kesehatan rutin. Pengambil keputusan harus mengambil pilihan 

sulit untuk memastikan COVID-19 dan masalah kesehatan masyarakat mendesak 

lainnya dapat diatasi sambil tetap meminimalisasi risiko bagi tenaga kesehatan dan 

masyarakat.
11, 35

 

Perhatian utama dari tim medis dan pengambil kebijakan terpusat untuk 

memberikan pelayanan kesehatan pada pasien COVID-19 dan kelompok yang berisiko 

selama pandemi. Beberapa pasien yang sakit kritis membutuhkan perhatian khusus, 

namun kondisi saat ini dan dampak dari COVID-19membuat kondisi perawatan menjadi 

tantangan tersendiri. Perilaku yang tidak bertanggung jawab, ketidaksetaraan dalam 

penerimaan dan pengobatan pasien di era pandemi dapat mempengaruhi prioritas dan 

penerimaan pasien di rumah sakit sehingga menimbulkan masalah dan kesulitan bagi 

banyak pasien. Prevalensi COVID-19 telah secara signifikan mengurangi penerimaan 

dan rujukan pasien non COVID-19 di rumah sakit.
16

 

Di Indonesia, pada awal terjadinya pandemi, penanganan COVID-19 lebih 

terfokus pada rumah sakit. Namun dengan terjadinya peningkatan atau ekskalasi kasus 
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yang terus menerus, jumlah RS rujukan COVID-19 terus mengalami penambahan 

bahkan sampai didirikan RS darurat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentu 

memiliki keterbatasan dalam pengembangan rumah sakit rujukan COVID-19 sehingga 

timbul pertanyaan “sampai seberapa besar kemampuan RS rujukan mampu menampung 

dan mengelola kasus COVID-19?”
20

 

Menjawab hal ini, jaringan dan hubungan antar fasilitas pelayanan kesehatan 

merupakan komponen penting dalam manajemen bencana dan kedaruratan kesehatan 

masyarakat. Ini bertujuan untuk memberikan dukungan logistik antar rumah sakit/ 

fasilitas pelayanan kesehatan, dukungan keuangan melalui lembaga pemerintah & non-

pemerintah lokal atau regional untuk respon bencana tenaga kerja & mekanisme untuk 

koordinasi dan untuk melaksanakan kebijakan, prosedur dan teknologi jika terjadi 

krisis.
34

 

Jaringan dan hubungan antar fasilitas pelayanan kesehatan tergambar dalam 

sistem rujukan pelayanan kesehatan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung 

jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. 

Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang, sesuai kebutuhan medis dimulai 

dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya 

dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pelayanan 

kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan 

tingkat kedua atau tingkat pertama.
19

 

Sistem rujukan yang efektif memastikan hubungan yang erat antara semua tingkat 

sistem kesehatan dan membantu memastikan pasien menerima perawatan terbaik yang 

paling dekat. Hal ini membantu rumah sakit dan layanan pelayanan kesehatan primer 

menggunakan biaya dengan efektif. Dukungan terhadap puskesmas dan layanan jejaring 

oleh staf berpengalaman dari Rumah Sakit atau Dinas Kesehatan Kota/ Kabupaten 

membantu membangun kapasitas dan meningkatkan akses akan pelayanan yang lebih 

berkualitas.
14 

Sistem rujukan yang baik dapat membantu memastikan :
14

 

 Pasien menerima pelayanan optimal pada tingkat yang sesuai dan tidak terlalu 

mahal 

 Fasilitas rumah sakit digunakan secara optimal dan hemat biaya 
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 Pasien yang paling membutuhkan layanan spesialis dapat mengaksesnya secara 

tepat waktu 

 Layanan kesehatan primer dimanfaatkan dengan baik dan reputasinya 

ditingkatkan 

Menurut WHO yang tertuang dalam referral system flow, terdapat beberapa 

komponen di dalam sistem rujukan yaitu :
14 

1. Sistem Kesehatan 

a. Penyedia layanan (sektor publik dan swasta) dan kualitas pelayanan. 

 Memperkuat layanan pelayanan kesehatan primer 

 Kejelasan level dan peran setiap fasilitas kesehatan 

 Ketersediaan protokol pelayanan untuk setiap tingkat fasilitas 

 Ketersediaan komunikasi dan transportasi 

b. Harapan kinerja 

 Harapan untuk merujuk dengan tepat dan mengikuti protokol pelayanan. 

 Harapan agar petugas kesehatan dan pasien mematuhi disiplin rujukan 

 Pengawasan rutin dan peningkatan kapasitas 

c. Keterlibatan organisasi 

 Menteri Kesehatan 

 Akademisi 

 Asosiasi profesional medis dan keperawatan 

 

2. Fasilitas Perujuk 

a. Pasien dan kondisi pasien  

b. Protokol perawatan untuk kondisi tertentu pada tingkat layanan tersebut 

c. Proses rawat dan menstabilkan pasien dan membawa dokumen perawatan yang 

disediakan 

d. Keputusan untuk merujuk 

3. Praktik rujukan 

a. Form rujukan keluar 

b. Komunikasi dengan fasilitas penerima (buat pengaturan yang sesuai) 

c. Informasi kepada pasien dan keluarga/ jaringan pendukung mereka 

 Alasan dan pentingnya rujukan, risiko non-rujukan 
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 Bagaimana menuju ke fasilitas penerima - lokasi dan transportasi 

 Siapa yang harus dilihat dan kemungkinan besar akan terjadi 

 Tindak lanjut saat kembali 

d. Empati - pemahaman tentang implikasi untuk klien dan jaringan keluarga / 

dukungan 

 Ketakutan secara keseluruhan 

 Biaya transportasi, perawatan dan akomodasi keluarga 

e. Daftar rujukan untuk memantau tindak lanjut dan mengumpulkan statistic 

 

4. Fasilitas Penerima 

a. Mengantisipasi kedatangan dan menerima klien dan formulir rujukan 

b. Berikan pelayanan - dokumen perawatan disediakan 

c. Rencanakan rehabilitasi atau tindak lanjut dengan klien dan keluarga/ jaringan 

pendukung 

d. Formulir rujukan kembali 

e. Umpan balik untuk memulai fasilitas tentang kesesuaian rujukan 

f. Daftar rujukan untuk memantau tindak lanjut dan mengumpulkan statistik. 

 

5. Supervisi dan peningkatan kapasitas 

a. Pantau rujukan ke luar dan ke belakang 

b. Jumlah dan kesesuaian rujukan - kepatuhan dengan protokol 

c. Kualitas dokumentasi 

d. Konsistensi tindak lanjut 

e. Memberikan umpan balik, dukungan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan 

f. Memberikan umpan balik ke tingkat pusat 

Dalam situasi pandemi ini, kebutuhan terhadap sistem rujukan yang terintegrasi 

dalam penanganan pasien COVID-19 dan nonCOVID-19 serta penerapan digital health 

sangat penting dalam meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. 

Kementrian Kesehatan telah mengembangkan sistem rujukan terintegrasi yang diberi 

nama SISRUTE sejak tahun 2016. Sistem ini pertama kali dikembangkan oleh Rumah 

Sakit Umum Pemerintah (RSUP) dr Wahidin Sudirohusodo dan satu-satunya digunakan 

di beberapa rumah sakit di Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan utama untuk 
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pengembangan sistem ini adalah maraknya isu penolakan pasien dan respons yang 

biasanya lambat dari bagian gawat darurat.
36

 SISRUTE merupakan aplikasi yang 

digunakan sebagai media komunikasi dan informasi yang dapat menghubungkan data 

pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat 

(horizontal atau vertikal) dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses 

rujukan.
36, 37  

Sistem dan alur rujukan pasien di era pandemi dilaksanakan sesuai peraturan yang 

berlaku dengan memperhatikan :
20

 

1. Merujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) sesuai dengan 

kasus dan sistem rujukan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Daerah 

Kabupaten/ Kota sesuai peraturan yang berlaku. 

2. Standar pelayanan:  

a. Puskesmas menempatkan pasien yang akan dirujuk pada ruang isolasi tersendiri 

yang terpisah.  

b. Mendapat persetujuan dari pasien dan/ atau keluarganya. 

c. Melakukan pertolongan pertama atau stabilisasi pra rujukan.  

d. Melakukan komunikasi dengan penerima rujukan melalui pemanfaatan aplikasi 

SISRUTE (https://sisrute.kemkes.go.id/) dan memastikan bahwa penerima 

rujukan dapat menerima (tersedia sarana dan prasarana serta kompetensi dan 

tersedia tenaga kesehatan 

e. Membuat surat pengantar rujukan dan resume klinis rangkap dua.  

f. Transportasi untuk rujukan sesuai dengan kondisi pasien dan ketersediaan sarana 

transportasi.  

g. Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus didampingi oleh tenaga 

kesehatan yang kompeten dan membawa formulir monitoring khusus untuk 

kasus COVID-19 sesuai dengan pedoman. 

h. Pemantauan rujukan balik 

3. Rujukan dilaksanakan dengan menerapkan PPI, termasuk desinfeksi ambulans 

Berdasarkan data dari Kementrian Kesehatan pada Juni 2020, hanya 1.655 rumah 

sakit yang aktif menggunakan aplikasi SISRUTE dalam proses pelayanan rujukan dan 

sisanya sebanyak 1.483 rumah sakit kurang aktif serta 7.800 rumah sakit tidak aktif 

menggunakan SISRUTE. Sebagian besar daerah mengandalkan sistem SPGDT 119 
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ataupun melakukan panggilan manual ke rumah sakit rujukan guna mengecek 

ketersediaan tempat rawatan untuk pasien.
21

 

Dalam pelaksanaan proses rujukan pasien COVID-19 terdapat algoritma yang 

umumnya dipakai oleh sebagian besar negara termasuk di Indonesia dimana kasus 

pasien tanpa gejala dianjurkan isolasi mandiri, pasien dengan gejala ringan dikarantina 

atau isolasi mandiri, pasien gejala sedang dan berat dirawat di rumah sakit rujukan.
38

 

Dalam kasus isolasi rumah, pemantauan kepatuhan terhadap peraturan isolasi oleh 

otoritas yang bertanggung jawab secara logistik menantang, dan kecemasan pasien 

tentang menulari orang yang dicintai seringkali bermasalah. Apalagi pemantauan status 

kesehatan pasien isolasi rumah - terkadang dalam ratusan ribu - mungkin masuk 

beberapa kasus menghadirkan masalah, terutama selama periode krisis dimana kondisi 

pasien menurun drastis dalam waktu singkat. Akibatnya, perburukan kondisi pasien ini 

mungkin tidak selalu tepat terdeteksi dan pemindahan pasien tersebut ke rumah sakit 

mungkin mengalami penundaan yang signifikan yang mengakibatkan kondisi yang 

lebih buruk. Dalam kasus rujukan ke rumah sakit, bila angka penularan masih tinggi 

maka kapasitas tempat tidur di rumah sakit penuh dengan cepat (demand-capacity 

modelling). Ketika semua tempat tidur yang tersedia sudah terisi, pasien yang tidak sakit 

kritis dipulangkan ke rumah atau malah tidak mendapatkan tempat untuk perawatan 

sehingga kondisi bisa memburuk. Dalam keadaan seperti itu, tenaga kesehatan yang 

bertanggung jawab untuk perawatan pasien COVID-19 akan mengalami kelelahan 

secara fisik dan mental.
35 

Kompleksitas proses seringkali menyebabkan keputusan rujukan dan komunikasi 

rujukan yang tidak efisien, yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas dan biaya 

pelayanan. Karenanya, penting untuk memperbaiki kedua pengambilan keputusan 

tersebut serta aspek komunikasi proses untuk meningkatkan hasil akhir sistem rujukan. 

Rujukan ini bukan saja terjadi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, 

melainkan komunikasi 2 arah dengan pihak yang merujuk/ fasilitas pelayanan yang 

lebih rendah. Rujukan yang efektif membutuhkan komunikasi yang jelas untuk 

memastikan pasien menerima perawatan optimal di setiap tingkat sistem rujukan.
14

 

Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

Pemecahan masalah adalah proses membangun dan menerapkan representasi 

mental dari masalah untuk menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi dalam 
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hampir setiap konteks.
40

 Dalam Six Sigma Methodology, strategi yang digunakan dalam 

memecahkan masalah terbagi dalam 5 fase yaitu :
41 

1. Mendefinisikan masalah. 

2. Mengukur besarnya masalah termasuk menilai proses terjadinya masalah. 

3. Melakukan analisa masalah meliputi kesenjangan antara kondisi yang diharapkan 

dan kondisi yang terjadi, memprioritaskan masalah dan mencari akar penyebab 

masalah. 

4. Menghasilkan rancangan solusi untuk memperbaiki masalah dan mencegahnya 

berulang sehingga tujuan yang dibutuhkan dapat terpenuhi. 

5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap solusi yang telah dilakukan. 

Analisis stakeholder merupakan proses yang dilakukan secara sistematik dalam 

rangka mengumpulkan dan menganalisa informasi kualitatif guna menentukan pihak 

mana yang harus diperhitungkan dalam mengembangkan dan atau menerapkan sebuah 

kebijakan/ program. Analisis ini meliputi pihak – pihak yang memiliki pengetahuan 

terhadap kebijakan atau para pakar, pihak yang berkepentingan terhadap kebijakan, 

pihak yang kemungkinan mendukung atau menentang kebijakan serta pihak yang 

mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan baik melalui 

kekuasaan ataupun kepemimpinan yang dimiliki. Analisis stakeholder ini 

memungkinkan sebuah kebijakan atau program untuk dapat berjalan lancar jika 

dilakukan sebelum pembuatan kebijakan/ program tersebut melibatkan interaksi yang 

efektif antara pembuat kebijakan dengan stakeholder yang memegang peranan penting 

dan usaha untuk memperoleh dukungan dari mereka. 
39 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam analisis stakeholder adalah :
39

 

1. Merencanakan Proses 

- Menentukan tujuan dari analisis dan mengidentifikasi kegunaan dari analisis. 

- Mengumpulkan dan melatih kelompok yang akan melakukan analisis. 

- Mengembangkan rencana dan membuat timeline. 

2. Memilih dan Mendefinisikan Sebuah Kebijakan 

- Memilih topik dan isu yang spesifik 

- Mendefinisikan kebijakan yang telah dipilih untuk dilakukan analisis.  

3. Identifikasi Stakeholder Utama. 

- Mengumpulkan dan meninjau informasi yang ada 
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- Membuat daftar semua kemungkinan stakeholder yang terlibat. 

- Membuat daftar prioritas stakeholder yang terlibat dan masukan dari para pakar. 

4. Menggunakan tools 

- Membagi karakteristik stakeholder. 

- Membuat kuisioner yang akan digunakan dalam wawancara. 

- Menentukan protokol wawancara 

5. Mengumpulkan dan Mengarsipkan Informasi yang didapat. 

6. Mengisi Tabel Stakeholder 

 Dalam mengisi tabel stakeholder, terdapat beberapa kuadran atau grup yaitu : 

- Grup 1 : Leadership/ high power 

- Grup 2 : Leadership/ medium power 

- Grup 3 : No leadership/ medium-high power 

7. Menganalisa Tabel Stakeholder yang telah dibuat. 

8. Menggunakan Informasi yang didapat dan mempresentasikan hasil analisis. 

 

Semua langkah – langkah yang dilakukan dalam analisis stakeholder akan 

mengarah pada hasil analisis yang akan memberikan gambaran kepada kita terkait pihak 

yang paling berperan dan memiliki pengaruh, pihak yang memiliki tingkat pengetahuan 

yang baik tentang kebijakan, pihak yang menentang dan menyetujui termasuk strategi 

yang mungkin dilakukan dalam membuat kebijakan/ program yang akan dilaksanakan 

berjalan dengan lancar. 

 

Tabel 65. Rancangan Solusi dan Analisis Stakeholder 

No Akar 

Masalah 

Potensi Solusi Stakeholder Grading Uraian 

Langkah 

1 Impelement

asi 

SISRUTE 

yang belum 

terlaksana 

secara 

menyeluruh 

- Mewajibkan 

kepada seluruh 

fasilitas 

kesehatan 

untuk 

mengimple-

mentasikan 

SISRUTE dan 

sistem 

- Kementerian 

Kesehatan 

- Asosiasi 

Dinas 

Kesehatan  

- PERSI 

- Asosiasi 

Puskesmas  

Grup I 

 

Grup II 

- Membuat surat 

edaran dengan 

mencantumka

n reward dan 

punishment 

serta 

mengintegrasi

kan seluruh 

platform 
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informasi 

kesehatan 

lainnya yang 

terintegrasi. 

digitalisasi 

kesehatan 

yang 

dikembangkan 

oleh 

Kementrian 

Kesehatan 

seperti 

SIRANAP, 

SIMRS, dan 

lain-lain. 

- Melakukan 

sosialisasi 

terjadwal dan 

membuat 

tenggat waktu 

untuk semua 

fasyankes 

melakukan 

implementasi 

2 Sistem 

rujukan 

kesehatan 

secara 

keseluruhan 

belum 

memadai 

dan 

menyeluruh 

- Membuat 

forum 

komunikasi 

dan koordinasi 

di tiap 

kabupaten/ 

kota yang 

bertujuan 

untuk update 

informasi 

rujukan setiap 

harinya 

terutama 

pasien 

emergency. 

- Menunjuk PIC 

dari masing-

masing rumah 

sakit dan 

- Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten/ 

Kota 

- PERSI 

Cabang 

- Puskesmas 

se- 

Kabupaten/ 

Kota 

- Rumah Sakit 

se- 

Kabupaten/ 

Kota 

- Pimpinan 

Daerah 

Grup II - Mengumpul-

kan semua 

pemangku 

kepentingan 

untuk 

membahas 

pentingnya 

forum 

komunikasi 

dan koordinasi 

rujukan. 

- Menunjuk 

admin atau 

fasilitator dari 

dinas 

kesehatan 

Kabupaten/ 

Kota dan 

membuat grup 
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Puskesmas 

yang 

bertanggung 

jawab 

terhadap 

rujukan masuk 

dan keluar. 

Whatsapp 

yang 

beranggota-

kan RS dan 

Puskesmas 

dan 

melakukan 

update info 

ketersediaan 

tempat 

rawatan setiap 

hari. 

- Menekankan 

transparansi 

dalam setiap 

informasi yang 

diberikan. 

3 Ketidakpa-

tuhan 

masyarakat 

terhadap 

protokol 

kesehatan. 

- Menegakkan 

peraturan yang 

tegas untuk 

pelanggaran 

protokol 

kesehatan 

- Meningkatkan 

edukasi 

terhadap 

masyarakat 

terkait 

protokol 

kesehatan 

dengan 

metode yang 

lebih kreatif 

dan 

memperhati-

kan golongan 

yang 

terhambat 

melakukan 

protokol 

kesehatan 

- Pimpinan 

daerah 

- Puskesmas 

- Rumah 

Sakit 

- Tokoh 

Masyarakat 

- Akademisi 

- Media 

- Dunia 

Usaha 

- Dinas 

Pasar 

 

Grup II 

 

 

 

 

Grup III 

- Melakukan 

razia dan 

pemantauan 

berkelanjutan 

terkait 

penerapan 

protokol 

kesehatan di 

semua tempat 

termasuk 

pelaku dunia 

usaha. 

- Membuat 

konten edukasi 

yang menarik 

dan metode 

yang lebih 

efektif seperti 

pemberda-

yaan preman 

pasar dalam 

mendorong 
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masyarakat 

mematuhi 

protokol 

kesehatan di 

pasar. 

- Memper-

banyak 

seminar awam 

tentang 

protokol 

kesehatan dan 

COVID-19 

pada 

umumnya. 

- Menggaet 

tokoh 

masyarakat 

yang 

berpengaruh 

seperti ulama 

untuk meng 

himbau 

masyarakat 

 

Kesimpulan 

Pandemi COVID-19 dan peningkatan kasus yang terus terjadi telah menguji 

sistem kesehatan di seluruh dunia termasuk di Indonesia yang membuat terjadinya 

disrupsi besar – besaran pada semua lini sistem kesehatan termasuk sistem rujukan. 

Sistem rujukan terintegrasi yang telah dikembangkan jauh sebelum pandemi rupanya 

belum dapat menjawab tantangan yang dihadapi dikarenakan banyaknya fasilitas 

kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit yang belum aktif menggunakan sistem 

rujukan terintegrasi (SISRUTE).  

Sistem rujukan terintegrasi yang belum dijalankan sepenuhnya disertai dengan 

kapasitas rumah sakit yang tidak memadai di masa pandemi menyebabkan terjadinya 

ketidakpastian layanan terhadap pasien sehingga pasien terpaksa dirawat di rumah dan 

tenaga kesehatan mengalami kelelahan fisik dan mental yang berpengaruh terhadap 

pelayanan pasien COVID-19 dan non COVID-19 yang berujung pada meningkatkan 
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angka morbiditas dan mortalitas di masyarakat. Upaya – upaya untuk mengurangi beban 

kapasitas pelayanan kesehatan dengan upaya promotif dan preventif akan sangat 

membantu dalam meningkatkan ketahanan sistem kesehatan di Indonesia. Perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut terkait hubungan antara implementasi sistem rujukan 

dengan pelayanan kesehatan pasien COVID-19 dan efek samping terhadap pelayanan 

kesehatan non COVID-19. 

 

Rencana Tindak Lanjut 

Rencana tindak lanjut dari makalah ini adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan advokasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota guna 

meningkatkan utilisasi SISRUTE dalam pelaksanaan rujukan pasien terutama 

COVID-19. 

2. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota agar dapat membentuk 

forum komunikasi rujukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan 

koordinasi antar fasilitas kesehatan dan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ 

Kota dalam menyelenggarakan sistem rujukan. 

3. Mengumpulkan data utilisasi SISRUTE melalui Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia dan melakukan analisis penyebab rendahnya utilisasi. 
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