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“Kebersamaan
gotong royong ini
suatu kekuatan
bangsa kita,
sehingga ketika kita
menyampaikan
narasi gotong
royong satu sama
lain memberikan
bantuan, ini adalah
implementasi
Pancasila.”

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo
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Kata Pengantar
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya, sehingga
kita masih dapat menjalankan peran dan tugas kita dalam penanganan pandemi yang
disebabkan COVID-19 ini. Pandemi ini dihadapi oleh seluruh negara di dunia tak
terkecuali Indonesia. Sebagaimana di negara-negara lainnya di dunia, pandemi
COVID-19 telah berdampak pula di Indonesia pada keselamatan, kesehatan,
perekonomian, sosial budaya, dan segenap sendi kehidupan manusia.

BNPB yang ditunjuk Presiden RI sebagai koordinator Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 di Indonesia, berupaya dengan sekuat tenaga
memberdayakan kemampuan semua komponen anak bangsa agar secara sinergis
menangani dampak dari COVID-19 ini. Koordinasi dan komunikasi antara pusat dan
daerah senantiasa dimaksimalkan agar seluruh elemen bangsa bergerak bersama
dalam satu tujuan menangani pandemi ini.

Keragaman bangsa Indonesia dengan berbagai kondisi, upaya, dan kearifan lokal
masing-masing daerah memunculkan berbagai keunikan dan kreativitas penanganan
pandemi ini. Faktor-faktor itulah yang berusaha digali dan kemudian dipaparkan
dalam sebuah buku pengalaman Indonesia dalam penangan COVID-19. Buku ini
merupakan kerja sama antara BNPB dan Universitas Indonesia. Dalam buku ini, tidak
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hanya dĳabarkan program kesehatan, tetapi juga berbagai program ekonomi, sosial
budaya, kepemimpinan, dan faktor lainnya yang diterapkan hingga tingkat
masyarakat. Pengumpulan data dan informasi penulisan buku ini diperoleh selama
penugasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dimulai pada bulan
Maret 2020 hingga Juli 2020 melalui penelusuran data-data sekunder, media media
sosial, penelusuran daring, wawancara, Diskusi Kelompok Terfokus baik kepada
Pimpinan Daerah, Kepala BPBD wilayah, Kepala Dinas Kesehatan wilayah serta
narasumber-narasumber kunci lainnya dalam penanganan COVID-19.

Buku ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan berbagai pemangku
kepentingan di Indonesia dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh pandemi
COVID-19. Untuk tingkat lintas negara, melalui buku ini kami berharap dapat
menunjukkan kepada dunia apa yang dilakukan Indonesia dalam penanganan
pandemi COVID-19. Lebih jauh, buku ini disusun dalam 3 (tiga) buku. Buku ini
menggambarkan penanganan COVID-19 pada 17 Wilayah di Indonesia serta
beberapa negara (internasional) dalam menangani pandemi sehingga diharapkan bisa
menjadi inspirasi yang bermanfaat bagi negara lain dalam penanganan dampak
pandemi COVID-19.

Akhir kata, berbagai tantangan dampak wabah COVID-19 masih harus kita hadapi.
Oleh karena itu, tak henti-henti kami mengimbau masyarakat agar memiliki kesadaran
kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan di mana pun berada, demi keselamatan
kita semua. Seluruh komponen bangsa juga diharapkan tetap dan selalu berkomitmen
untuk bekerja sama menangani wabah ini. Semoga Allah SWT meridai segala kerja
keras kita semua dan melindungi bangsa ini agar selamat dan sejahtera. Amin Yra.

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
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Kata Sambutan
Rektor Universitas Indonesia

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia dan
keberkahan pada kita semua untuk terus berjuang di tengah masa pandemi COVID-19
ini. Menyandang nama bangsa dan negara yang kita cintai merupakan suatu
kehormatan dan amanah bagi segenap sivitas akademika dan alumni Universitas
Indonesia. Sebab itu, sudah seharusnya kami selalu berkontribusi bagi Indonesia
tercinta.

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia ini tidak hanya
berdampak pada kesehatan, tetapi juga semua sendi kehidupan manusia. Begitu pula
di Indonesia, dengan berbagai keterbatasan yang ada, Pemerintah bersama segenap
komponen bangsa bahu-membahu berupaya melakukan gerak cepat yang efektif
dalam penanganan pandemi ini agar tidak berkepanjangan.

Universitas Indonesia, tak ketinggalan, dengan segala kemampuannya melakukan
berbagai upaya untuk berkontribusi dalam penanganan pandemi ini. Berbagai produk
inovatif dihasilkan dari pemikiran dan kolaborasi sivitas akademika. Salah satunya
adalah COVENT-20, yaitu mobile ventilator yang saat ini sudah diserahkan kepada
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan didonasikan kepada rumah
sakit yang memerlukan.
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Selain itu, Universitas Indonesia bekerja sama dengan BNPB menginisiasi
penulisan buku ini yang merupakan kumpulan kerja nyata dari Pemerintah Daerah
Tingkat Provinsi dan Pemerintah dalam upaya menangani pandemi COVID-19 ini.
Buku ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bukan saja antardaerah di Indonesia,
melainkan juga menjadi inspirasi bagi negara lain.

Semoga buku ini dapat menjadi salah satu sumbangsih nyata Universitas
Indonesia untuk menyebarluaskan berbagai inspirasi, kreativitas, dan kerja keras
bangsa Indonesia dalam menangani pandemi global ini. Kiranya Tuhan Yang Maha
Pengasih melindungi bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia dalam melewati
semua ini. Amin.

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
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Prakata
Tim Penulis

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan izin-Nya-lah
buku yang berjudul Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah COVID-19 ini
dapat terbit. Buku ini membahas dan memuat beragam informasi penting dan terkini
tentang perkembangan dan penanggulangan COVID-19 di berbagai wilayah (provinsi)
di Indonesia dan di beberapa negara lain yang dianggap cukup berhasil menangani
pandemi ini.

Kehadiran buku ini menjadi sangat relevan karena hampir semua nega- ra,
termasuk Indonesia, hingga saat ini masih berjuang keras menghadapi pandemi ini.
Hanya dalam waktu 7 bulan, setelah adanya laporan tentang klaster pneumonia akibat
virus terten- tu di Wuhan Cina (Tiongkok), dunia sekarang mengalami global
catastropy karena virus itu. Virus yang dikenal sebagai COVID-19 ini berubah menjadi
pandemi dan menyerang banyak ne- gara di dunia. Saat ini, 213 negara terdampak
oleh pandemi dan mengalami efek serius pada bidang kesehatan, ekonomi, sosial,
dan politik. Pada tingkat global, hampir 16 juta orang saat ini telah terinfeksi virus
COVID-19 dengan jumlah kematian mendekati 600 ribu orang. Jumlah ini diperkirakan
akan terus meningkat akibat belum meredanya pandemi ini di berbagai negara dan
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global, ILO melaporkan bahwa 40-60 juta orang berubah kondisinya menjadi sangat
miskin, nilai perdagangan dunia menurun 3% pada beberapa bulan pertama tahun
2020, dan 1,6 miliar pekerja informal kehilangan sebagian besar sumber
pendapatannya.

Situasi serupa juga terjadi di Indonesia. Di negeri kita ini pandemi COVID-19
belum mereda. Jumlah orang yang terkonfirmasi positif saat ini telah mendekati 100
ribu orang dengan jumlah kema- tian mendekati 5 (lima) ribu orang. Dari aspek
ekonomi, terjadi penurunan daya beli masyarakat, pemutusan hubungan kerja di
berbagai sektor, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semula diramalkan berkisar
5,1-5,5%, kini diestimasi menjadi -3,5%. Meskipun mengalami dampak serius, harapan
dan optimisme bahwa Indonesia akan mampu menanggulangi pandemi ini terlihat di
depan mata. Estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini, misalnya, masih lebih baik
dari India, Jepang, dan Singapura yang masing-masing diperkirakan mencapai -12%,
-8%, dan -6,8%. Pemerintah juga sementara melakukan berbagai upaya maksimal
untuk dapat mengontrol per- kembangan pandemi dan efek yang ditimbulkannya,
antara lain, dengan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) serta
pemberian insentif dan stimulus ekonomi kepada masyarakat dan dunia usaha.

Buku ini berisi kumpulan informasi dan pandangan dari sejumlah narasumber
tentang perkembangan pandemi COVID-19 dan cara penanggulangannya di
berbagai wilayah di Indonesia serta beberapa negara yang dinilai sukses melakukan
penanggulangan, seperti Selandia Baru, Vietnam, Malaysia, Jerman, dan Korea
Selatan. Informasi ini dibuat dalam bentuk tulisan bernarasi ilmiah populer yang
didasarkan pada wawancara dengan narasumber dan policy makers dari instansi
terkait, serta telaah kepustakaan. Dengan informasi dan pandangan yang dipaparkan
dalam buku ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran yang relevan
tentang berbagai kondisi dan jenis penanggulangan pandemi di berbagai daerah
yang memiliki setting dan kondisi yang berbeda, yang pada akhirnya dapat menjadi
learning points dalam memperbaiki atau meningkatkan penanggulangan pandemi di
daerah atau sektor masing-masing.

Buku ini terbit atas kerja sama Universitas Indonesia dengan BNPB, yaitu lembaga
yang ditunjuk untuk mengoordinasikan program penanggulangan COVID-19 di
Indonesia. Buku Pengalaman Indonesia dalam Menangani Wabah COVID-19 dikemas
dalam 3 judul. Judul pertama difokuskan pada pembahasan penanganan COVID-19
di level nasional. Judul kedua difokuskan pada penanganan COVID-19 di 17 provinsi
dan beberapa negara lain (internasional). Sedangkan judul ketiga meliputi
pembahasan penanganan COVID-19 di 17 provinsi lainnya. Pengumpulan data dan
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pembahasan penanganan COVID-19 di 17 provinsi lainnya. Pengumpulan data dan
informasi guna penyusunan buku ini dilakukan selama masa penugasan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19 yang berakhir pada bulan Juli 2020. Pengumpulan
data dan informasi dilakukan dengan pengumpulan data sekunder dari media sosial,
internet, wawancara dengan pimpinan daerah, Kepala BPBD, Kepala Dinas
Kesehatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, serta informan kunci lain yang
terkait dengan penanganan COVID-19. Buku ini diharapkan dapat dibaca oleh
berbagai pihak yang terkait dalam penanggulangan COVID-19 baik dalam kapasitas
individu maupun organisasi. Bagi masyarakat, buku ini bermanfaat dalam menambah
wawasan dan pemahaman tentang berbagai kondisi dan langkah-langkah yang
dilakukan oleh berbagai daerah dan negara dalam menanggulangi pandemi COVID-
19. Dengan pemahaman ini, masyarakat diharapkan dapat berkontribusi lebih aktif
dan nyata dalam membantu penanggulangan COVID-19.

Perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas
Indonesia Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. dan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Doni Monardo atas dukungannya bagi
terbitnya buku ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada para penulis,
narasumber, dan kontributor buku ini serta semua pihak yang terlibat. Semoga buku
ini bisa memberi manfaat yang besar bagi penanggulangan COVID-19 di negeri ini
serta membawa bangsa dan negara ini menjadi lebih maju dan hebat.

Prof. Dra. Fatma Lestari, M.Si., Ph.D.
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GLOSARIUM
Daftar Singkatan dan Istilah

Daftar Singkatan

AKB Adaptasi Kebiasaan Baru
Alkes Alat Kesehatan
APD Alat Pelindung Diri
ARDS Acute Respiratory Distress Syndrome
Balitbangkes Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BSL Biosafety Level
CFR Case Fatality Rate COVID-19 Corona Virus Disease 2019

Forkopimda Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
HAC Health Alert Card atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan
ICU Intensive Care Unit
IHR International Health Regu- lation
ISPA Infeksi Saluran Pernapasan Akut
Kemenkes Kementerian Kesehatan
Kepmenkes Keputusan Menteri Kese- hatan
Keppres Keputusan Presiden
KKMMD Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang

Meresahkan Dunia (KKMMD)
KKP Kantor Kesehatan Pelabuhan
KLB Kejadian Luar Biasa
MERS Middle East Respiratory Syndrome
ODP Orang dalam pemantauan
ODP Orang dalam pemantauan
OTG Orang tanpa gejala
PDP Pasien dalam pengawasan
PHBS Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PMI Palang Merah Indonesia
PHEIC Public Health Emergency of International Concern
PPI Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar
RNA Ribonucleic Acid
Renops Rencana Operasi
RT-PCR Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction
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Rt Efektif Reproduction Number
SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2
SBM Surveilans Berbasis Masyarakat
TCM Tes Cepat Molekuler
UI Universitas Indonesia
VTM Viral Transport Medium WFH Work From Home
WFO WHO World Health Organization

Daftar Istilah

Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19
melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19
tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau memiliki
riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.

Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu
yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium maupun yang memiliki gejala

COVID-19, dari masyarakat luas.

Kasus Suspek adalah seseorang yang memiiki salah satu dari kriteria berikut: 1) Orang
dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) DAN pada 14 hari terakhir sebelum
timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia
yang melaporkan transmisi lokal; 2) Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN
pada 14 hari terakhir sebelum timbul ge- jala memiliki riwayat kontak dengan kasus
probable COVID-19; 3) Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat yang
membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab lain berdasarkan
gambaran klinis yang meyakinkan.

Kasus Probable adalah kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS/meninggal dengan
gam- baran klinis yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan
laboratorium RT-PCR.

Kasus Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19
yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi
menjadi dua, yaitu: 1) Kasus konfirmasi dengan gejala ( simptomatik) 2) Kasus

konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik).

Kontak Erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau
yang dimaksud, antara lain: 1) Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable
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1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih; 2) Sentuhan fisik langsung
dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti bersalaman, berpegangan tangan,
dan lain-lain); 3) Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus
probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar; 4) Situasi
lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang
ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat.

Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri
(domestik) ataupun luar negeri pada 14 hari terakhir.

Discarded Disebut discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: 1)
Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali
negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam; 2) Seseorang
dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.

Komorbid adalah penyakit penyerta

Rt atau Efektif Reproduction Number adalah jumlah penularan efektif pada kasus se-
kunder di populasi.

Physical distancing adalah menjaga jarak satu sama lain.
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Pandemi COVID-19

Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat Indonesia menghadapi
tantangan berat wabah COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Penyakit ini dengan
virus penyebab ‘Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2’ (SARS-CoV-2)
sangat menular melalui kontak dekat (Rothan and Byrareddy, 2020; WHO, 2020).
COVID-19 pertama kali muncul di Kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019,
dan virus penyebab dalam hitungan minggu melalui mobilitas penduduk telah
menyebar cepat ke banyak negara lain, termasuk Indonesia. Upaya menangkal
penyebaran virus dilakukan antara lain melalui skrining suhu dan/ atau testing penyakit
di pintu masuk dan keluar jalur transportasi internasional, namun masih banyak kasus
lolos tidak terdeteksi (Nishiura et al., 2020).

SAR-COV-2 disebut pula ‘Novel Coronavirus’ karena sifat baru yang berbeda
dengan Coronavirus sebelumnya: H1N1 influenza dan MERS-COV (Middle East
Respiratory Syndrome Coronavirus) (WHO, 2020). WHO pada tanggal 30 Januari
2020 menyatakan ‘Novel Coronavirus’ sebagai masalah ‘Kegawat-daruratan
Kesehatan Masyarakat Internasional’ (Public Health Emergency of International
Concern), dan tanggal 11 Maret 2020 menyatakan COVID-19 sebagai Pandemi di
mana penyakit telah menyebar di seantero dunia. Sampai tanggal tersebut dilaporkan
sebanyak 205,000 kasus dan 8,648 kematian terkait COVID-19 terjadi di 166 negara.
Statistik kasus baru dan kematian sampai saat ini masih terus bertambah. Indonesia
tidak bebas dari COVID-19, dengan laporan kemunculan penyakit mulai Februari
2020. Penularan penyakit terus terjadi. Pada tanggal 29 Maret 2020 dilaporkan 1.285
kasus infeksi and 114 kematian; dan dalam 3 bulan kemudian tanggal 2 Agustus 2020
dilaporkan 111.455 kasus infeksi dan 5.236 kematian.

Gejala Penyakit

Patofisiologi epidemi dan klinik COVID-19 belum penuh diketahui, tetapi virus
penyebab dengan cepat merusak organ tubuh terutama paru. Pada permulaan
pandemi, penumonia dianggap sebagai petanda khas COVID-19, tetapi kemudian
diketahui banyak kasus infeksi tanpa-gejala (Asymptomatic), terutama pada anak, dan
dilaporkan beberapa kasus dengan gejala di luar saluran nafas (Velavan & Meyer,
2020). Estimasi melaporkan sekitar 80% kasus infeksi begejala ringan atau tanpa-
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gejala, 14% dengan gejala sakit parah, dan 6% dengan gejala sakit kritis (Anderson et
al., 2020).

Pada kasus infeksi bergejala, manifestasi klinik biasanya muncul segera kurang dari
seminggu setelah onset infeksi. Gejala klinik inefksi yang paling banyak ditemui:
demam, batuk kering, pilek, kelelahan, dan gangguan saluran pernafasan. Gejala lain
yang pernah dilaporkan: peningkatan sputum, sakit kepala, haemoptysis, diare, dan
limfopeni (Rothan & Byrareddy, 2020). Dari kasus infeksi yang bergejala, sekitar 75%
mulai minggu kedua atau ketiga setelah onset infeksi mengalami gangguan berat
sesak-nafas dan pneumonia. Petanda khas pneumonia COVID-19 termasuk
penurunan saturasi oksigen, deviasi gas darah, dan kerusakan jaringan paru.
Gambaran radiologi paru melalui rontgen dan teknik imejing (Chest CT scan) terlihat
khas: kaca buram (ground glass), konsolidasi jaringan tidak-merata, dan eksudat
alveolar. Indikator diagnostik lain adalah petanda peradangan, yang terlhat melalui
limfopeni dan peningkatan C-reactive protein dan proinflammatory cytokines (Velavan
& Meyer, 2020).

Masa Inkubasi dan Penularan

Masa inkubasi penyakit, dari onset infeksi sampai timbul gejala klinik, bervariasi
dari 0 sampai 24 hari dengan Rata-rata hitung 5 hari dan Median 3 hari (Velavan &
Meyer, 2020). Kisaran masa inkubasi terkait dengan kebĳakan lama isolasi kasus dan
karantina bagi mereka dengan riwayat kontak. Kurun waktu dari mulai timbul gejala
sampai kematian berkisar 6 sampai 41 hari dengan Median 14 hari, tergantung kepada
imunitas pasien. Kurun waktu tersebut lebih pendek pada mereka dengan usia 70
tahun atau lebih dibanding mereka dengan usia lebih muda (Velavan & Meyer, 2020).

COVID-19 infeksious melalui percikan lendir atau cairan (droplets) yang
mengandung virus saat kasus terinfeksi bersin atau batuk. Pada sistuasi Pandemi,
saling kontak-dekat dengan orang lain atau berada di ruangan tertutup dengan
banyak orang berisiko tertular atau menularkan virus. Penelitian melaporkan
keberadaan virus pada feses dan darah, tetapi belum diketahui apakah dapat menjadi
sumber penularan (Del Rio & Malani, 2020). Belum diketahui pasti apakah penularan
dapat terjadi sebelum timbul gejala, namun diduga kuat kasus infeksi tanpa-gejala
(Karier) dapat menularkan virus (Anderson et al., 2020). Risiko menularkan virus lebih
tinggi pada kasus infeksi bergejala dibanding kasus infeksi tanpa-gejala.
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Fatalitas Penyakit

Angka fatalitas penyakit sangat bervariasi tergantung virulensi dan muatan virus
dan imunitas tubuh dari kasus infeksi. Penyakit menjadi fatal pada lanjut usia atau
mereka dengan penyerta penyakit kronis, penyakit degeneratif, dan penyakit jantung
dan pembuluh darah. Fatalitas penyakit lebih tinggi pada pasien perokok dibanding
bukan perokok (Alqahtani et al., 2020). Angka fatalitas penyakit penduduk dewasa
dan lanjut usia di Provinsi Hubai, China, dilaporkan 8% sampai 15%, tetapi di luar
Hubai hanya 1% sampai 2% (Del Rio dan Malani, 2020). Informasi angka fatalitas
penyakit pada populasi umum belum diketahui pasti karena masalah data
denominator: tidak diketahui pasti jumlah kasus infeksi di masyarakat. Jumlah kasus
infeksi yang terdeteksi atau dilaporkan lebih kecil dibanding jumlah kasus infeksi yang
sesungguhnya di masyarakat. Banyak kasus infeksi dengan gejala ringan atau tanpa-
gejala tidak tercatat, sementara survei serologi skala besar tidak banyak dilakukan.
Satu kajian memperkirakan angka fatalitas COVID-19 pada populasi umum sekitar
0,3–1% (Anderson et al., 2020).

Opsi Pengobatan

Sampai sekarang belum ditemukan vaksin pencegahan penyakit dan obat
penyembuhan COVID-19. Pengobatan sejauh ini simtomatik dan suportif, dengan
upaya meningkatkan imunitas pasien. Isolasi kasus dan karantina bagi mereka dengan
riwayat kontak bertujuan meredam sumber penularan (Rothan & Byrareddy, 2020) dan
jaga-jarak sosial dan fisik bertujuan memutus rantai penularan (West et al., 2020).
Penyembuhan penyakit tergantung kepada keparahan penyakit dan imunitas tubuh,
dan sampai sekarang belum diketahui pasti apakah penyakit dapat sempurna sembuh
atau meninggalkan gejala sisa yang menetap (Wen et al., 2020).

Muatan Virus

Peningkatan muatan virus pada mukosa rongga mulut, hidung, dan saluran nafas
bagian atas dalam beberapa hari setelah onset infeksi berperan penting tehadap
potensi penularan. Puncak muatan virus terjadi sekitar 10 hari setelah onset gejala
(Zou et al., 2020). Virus mudah terdeteksi sewaktu muatan virus tinggi di rongga

Angka fatalitas penyakit = (jumlah kematian/jumlah kasus) x 100% di lokasi dan kurun waktu sama.2

2
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hidung atau kerongkongan yang terjadi segera setelah onset gejala. Muatan virus
biasanya lebih tinggi di rongga hidung dibanding kerongkongan. Gambaran muatan
virus yang serupa antara kasus infeksi dengan gejala dan kasus infeksi tanpa-gejala
memberi indikasi potensi penularan dari kasus infeksi tanpa-gejala atau dengan gejala
ringan. Identifikasi kasus tanpa-gejala atau dengan gejala ringan mempengaruhi
strategi skrining (Zou et al., 2020).

Populasi Rawan Penularan

Seperti coronavirus lain, fasilitas kesehatan terutama rumah sakit dan klinik
pengobatan merupakan tempat yang rawan penularan. Satu penelitian melaporkan
sekitar 40% dari kasus infeksi tertular di fasilitas layanan kesehatan (Del Rio, & Malani,
2020). Petugas layanan kesehatan termasuk dokter, perawat, dan bidan yang
melayani langsung pasien sebagai kelompok yang rawan terhadap penularan virus.
Dibanding anak, pasien dengan usia 60 tahun atau lebih lebih berisiko tertular
dibanding mereka dengan usia lebih muda. Dibanding lanjut usia, infeksi pada anak
cenderung bergejala lebih ringan dan bahkan tanpa-gejala (Velavan & Meyer, 2020).
Mereka yang sering bepergian, sering bergerombol, dan tinggal di daerah padat
penduduk berisiko tinggi tertular atau menularkan virus (Velavan & Meyer, 2020).
Dalam konteks epidemi dan penanggulangan COVID-19, upaya proteksi khusus perlu
diberikan kepada kelompok populasi yang rawan penularan.

Laju Epidemi

Angka reproduksi penularan (R0) dalam suatu populasi merupakan ekspektasi
jumlah kasus sekunder yang tertular oleh satu kasus infeksi. R0 sebagai penggerak
laju epidemi. Epidemi bertumbuh bilamana R0 > 1, dan mereda bilamana R0 < 1.
Tanpa mitigasi atau tanpa upaya penanggulangan, epidemi akan bertumbuh
menginfeksi sebanyak (1–1/R0) fraksi penduduk. Besaran fraksi penduduk ini
merupakan puncak atau titik jenuh epidemi. Nilai R0 akan menurun mendekati 1
sejalan dengan kurva epidemi yang mendekati puncak dan kemudian menurun.
Penurunan epidemi dapat terjadi setelah melewati garis jenuh atau sebagai akibat
penanggulangan (Anderson et al., 2020). Laju dan lama epidemi tergantung
beberapa faktor, termasuk berapa banyak orang lain tertular oleh satu kasus infeksi,
dan berapa lama waktu kasus infeksi berpotensi menularkan virus (Anderson et al.,
2020). R0 COVID-19 di awal epidemi diperkirakan 2 sampai 3 kasus sekunder (Del Rio
& Malani, 2020). R0 di China di awal epidemi diperkirakan sekitar 2 sampai 5 kasus
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sekunder, dan dua-per-tiga kasus infeksi dari China tidak terdeteksi menyeberang ke
negara lain (Del Rio & Malani, 2020; Liu et al., 2020).

Kebijakan Penanggulangan COVID-19

COVID-19 merupakan suatu penyakit dengan penyebab ‘novel coronavirus’ yang
sangat menular dan menyebar luas melalui kontak individual. Sementara belum
ditemukan obat dan vaksin, maka kebĳakan jaga-jarak sosial dan kebĳakan skrining
dengan tindak lanjut penanganan, isolasi, telusur kontak dan karantina merupakan
dua kebĳakan strategis dalam mengendalikan epidemi penyakit (Van Bavel et al.,
2020; Thunström et al., 2020).

Kebĳakan jaga-jarak sosial membatasi kerumunan dan saling-kontak erat dari
penduduk; menutup perkantoran, tempat kerja, dan sekolah; dan memberlakukan
ketat protokol Kesehatan dalam kegiatan kehidupan (Van Bavel et al., 2020).
Kebĳakan jaga-jarak sosial, sering disebut sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB), yang berlangsung lama berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi dan
layanan kesehatan. Namun kebĳakan PSBB dianggap cost-effective apabila dilakukan
pada saat yang tepat dan berlangsung dalam jangka waktu terbatas menyesuaikan
dengan kemampuan ekonomi pemerintah dan masyarakat (Thunström et al., 2020).

Kebĳakan skrining dengan tindak lanjut penanganan dan isolasi kasus, telusur
kontak dan karantina bagi mereka dengan riwayat kontak yang dilakukan di Singapore
dan Hong Kong berhasil mengendalikan penularan virus (Van Bavel et al., 2020).
Banyak negara menerapkan kebĳakan jaga-jarak sosial bersamaan dengan kebĳakan
skrining untuk memutus rantai penularan virus. Kedua kebĳakan tersebut saling
melengkapi dengan tujuan mereduksi intensitas epidemi atau mendatarkan ‘kurva’
epidemi dengan harapan ke depan dapat meringankan beban sistem kesehatan dan
membeli waktu sampai penemuan obat dan vaksin. Surveilans perilaku dan penyakit
perlu dilakukan untuk dapat memantau kapan kurva epidemi mulai mendatar atau
menurun. Pendataran kurva epidemi memberi indikasi waktu optimum untuk mulai
melonggarkan kebĳakan jaga-jarak sosial. Ketidak-tepatan waktu dalam arti terlalu
cepat mulai melonggarkan kebĳakan jaga-jarak sosial dapat mengundang kembali
epidemi penyakit atau terlalu lambat dapat mengganggu stabilitas pertumbuhan
sosial-ekonomi (Kissler et al., 2020). Memberlakukan kebĳakan ketat jaga-jarak sosial
terlalu lama memperberat dampak negatif sosial-ekonomi dan layanan kesehatan
(Adolph et al., 2020).
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Sebagai respon terhadap ancaman COVID-19, pemerintah Indonesia tanggal 13
Maret 2020 membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dan
seperti banyak negara lain mengambil dua kebĳakan strategis:

1. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dengan tujuan membatasi
penyebaran virus. Kebĳakan ini mencakup restriksi mobilitas penduduk,
pembatasan kegiatan ekonomi, penutupan tempat kerja dan sekolah,
pembatasan berkumpul, dan pemberlakuan jaga-jarak fisik dan protokol
kesehatan, termasuk memakai masker di tempat umum, dan berperilaku
sering mencuci tangan pakai sabun.

2. Skrining periodik melalui testing dengan tujuan deteksi dini kasus, tindak-
lanjut penanganan dan isolasi kasus, telusur kontak dan karantina bagi
mereka dengan riwayat kontak.

Kebijakan Jaga Jarak Sosial dan Program Bantuan Sosial

Menyadari akan dampak negatif sosial-ekonomi dari COVID-19 dan PSBB,
pemerintah menyiapkan program bantuan sosial kepada masyarakat terdampak
dengan anggaran triliunan rupiah. Bantuan sosial dalam bentuk uang dan/ atau
sembako diberikan kepada keluarga tidak mampu melalui jalur kelurahan, RW dan
RT. Pengamatan kami di salah satu kelurahan di Salatiga satu keluarga tidak mampu
menerima bantuan 600 ribu rupiah per bulan selama tiga bulan mulai bulan April
2020. Sementara keluarga tidak mampu yang lain tidak menerima uang tetapi
Sembako.

Sementara epidemi belum sepenuhnya mereda dan perilaku masyarakat baru
mulai berubah, pemerintah pada bulan Mei 2020 bertahap mulai melonggarkan
kebĳakan jaga-jarak sosial dan menggiatkan kembali kegiatan sosial-ekonomi
dengan tetap memberlakukan protokol perilaku kesehatan. Pelonggaran kebĳakan
jaga-jarak sosial tersirat melalui kebĳakan pemerintah memasuki tahap masa ‘New
Normal’, disebut pula ‘Adapatasi Kebiasaan Baru’, dengan memulai kembali
kegiatan sosial-ekonomi tetapi bersamaan melakukan normalisasi perilaku waspada
terhadap penularan virus. Namun sebagian masyarakat masih belum memahami
dan salah mengerti tentang maksud ‘New Normal’ dengan menganggap seolah
kembali ke masa normal seperti sebelum epidemi.

Normalisasi perilaku waspada terhadap penuluran virus dilakukan dengan
mejalankan protokol kesehatan: (1) Menjaga kebersihan tangan dengan sering
mencuci tangan pakai sabun dalam air mengalir atau memakai hand sanitizer; (2)
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Jangan menyentuh wajah apabila tangan belum bersih; (3) Menerapkan etika batuk
dan bersin supaya virus tidak terpapar ke orang lain; (4) Memakai masker di setiap
kegiatan kehidupan dan di tempat umum; (5) Menjaga jarak dengan orang lain
minimal 2 meter untuk menghindari penularan virus; (6) Mengisolasi mandiri bila
mengalami demam dan batuk baru, nyeri tenggorok dan sesak napas; dan (7) Menjaga
ketahanan kesehatan. Pemberlakukan protokol Kesehatan dengan muara perbaikan
perilaku kesehatan dari masyarakat akan menurunkan penularan tidak saja COVID-19
tetapi juga penyakit menular lain yang cara penularan juga melalui kontak-dekat dan
percikan droplet batuk dan bersin.

Kebijakan Strategis Penanggulangan COVID-19

Respon pemerintah melalui berbagai sektor, pemerintah daerah, dan masyarakat
belum seragam dalam menghadapi ancaman COVID-19 dan dalam menerjemahkan
kebĳakan pusat. Komitmen, pemahaman perjalanan klinik dan epidemi penyakit, dan
pengaruh media masa dan sosial mempengaruhi respon pemerintah daerah dan
masyarakat terhadap epidemi dan kebĳakan penanggulangan. Epidemi yang terus
bertumbuh sampai sekarang dan dampak negatif sosial-ekonomi dari penyakit dan
kebĳakan menghadapkan pemerintah kepada pilihan dilematis kebĳakan strategis
penanggulangan. Pemerintah tentu saja menginginkan kebĳakan yang mampu-hasil
menurunkan epidemi tetapi sekaligus mampu-laksana dalam keterbatasan
sumberdaya, teknologi, dan norma sosial-budaya. Pemerintah mencari kebĳakan
yang efektif meredam penularan dan bersamaan membatasi dampak negatif sosial-
ekonomi.

Sebagai negara besar dan luas yang menganut sistem desentralisasi sebagian
besar sektor pembangunan, maka ketimpangan antara rencana dan pelaksanaan
kebĳakan sangat mungkin terjadi. Pelaksanaan kebĳakan nasional jaga-jarak sosial
dan skrining di lapangan berantai melalui dua tingkatan birokrasi manajerial: (a) Pusat:
Strategi nasional penanggulangan dalam bentuk perencanaan program dan
penganggaran yang melibatkan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lain
terkait; (b) Daerah: Strategi pelaksanaan program dan layanan penanggulangan.
Strategi pelaksanaan penanggulangan di daerah merupakan penjabaran strategi
nasional menyesuaikan dengan kemampuan daerah dan sosial-budaya setempat.
Strategi pelaksanaan kebĳakan dapat berbeda dari satu daerah ke daerah lain.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unit-unit layanan perlu bersatu satu bahasa
berkoordinasi melaksanakan dan memantau ketat program dan layanan
penanggulangan.
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Gerakan Masyarakat Jaga Jarak Fisik dan Memakai Masker

Hanya melalui komunikasi dan informasi searah mengajak masyarakat
menjalankan protokol kesehatan cenderung kurang efektif. Mengubah perilaku
apalagi ke arah yang berlawanan, dari kebiasaan mobilitas tinggi dan kebiasaan
berkerumun menjadi kurang mobilitas dan jaga jarak dan menghindari kerumunan,
tentu tidak mudah. Kampanye masal yang rutin dan gerakan besar masyarakat
diperlukan untuk dapat membuat masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan
berubah perilaku menurunkan risiko penularan. Ancaman penalti bagi yang
melanggar juga akan dapat membantu mendorong perbaikan perilaku masyarakat.

Memantau dan Mengawal Perubahan Kurva Perilaku dan Epidemi

Kebĳakan jaga-jarak sosial yang bertujuan memutus rantai penularan virus
memerlukan pemantuan dan pengawalan terhadap kualitas pelaksanaan upaya
perbaikan perilaku masyarakat dan sejauh mana pendataran atau penurunan kurva
epidemi terjadi. Di samping melakukan intensifikasi dan pengawalan kegiatan upaya
perbaikan perilaku, tidak kalah penting pemerintah melakukan pemantauan terhadap
perubahan perilaku masyarakat dan pendataran atau penurunan kurva epidemi. Pola
tren perubahan perilaku masyarakat dan perubahan kurva epidemi penyakit dapat
memandu kapan kebĳakan jaga-jarak sosial perlu diperketat atau dilonggarkan
dengan menyesuaikan dengan kebĳakan sosial-ekonomi. Dalam konteks ini,
surveilans perilaku masyarakat dan penyakit (COVID-19) perlu dilakukan pada sampel
sentinel kelompok masyarakat.

Testing dan Tindak-Lanjut Meredam Sumber Penularan

Kebĳakan skrining melalui testing dengan tindak lanjut meredam sumber
penularan apabila dilakukan dengan benar di awal epidemi dapat efektif dalam 3
bulan mereduksi epidemi (Hellewell et al., 2020). Skrining melalui testing mencari
kasus infeksi di masyarakat atau kelompok masyarakat di lapangan, fasilitas layanan
kesehatan, atau atas permintaan perorangan. Kepada mereka dengan hasil testing
positif atau reaktif dilakukan konfirmasi diagnostik dan tindak lanjut penanganan/
pengobatan dan isolasi, telusur kontak, dan karantina bagi mereka dengan riwayat
kontak. Lama isolasi dan karantina sekitar 2 sampai 3 minggu memastikan yang
bersangkutan sudah tidak berpotensi menularkan virus.
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Pada awal epidemi, skrining sebaiknya fokus pada populasi rawan supaya dapat
mendeteksi lebih banyak kasus dan meredam lebih banyak sumber penularan. Angka
positif skrining tidak dipakai sebagai angka kasus infeksi pada penduduk. Namun tren
angka kasus infeksi dari jumlah orang yang ditest dari skrining periodik dari waktu ke
waktu dapat digunakan sebagai indikator laju epidemi. Efektivitas skrining dalam
mendeteksi kasus infeksi tergantung kepada cakupan, akurasi testing, dan frekuensi
skrining. Hasil testing negatif tidak menjadi jaminan yang bersangkutan bebas dari
penularan di waktu kemudian, sehingga skrining perlu dilakukan periodik dengan
interval tergantung intensitas epidemi dan risiko penularan.

Supaya berdampak terhadap penurunan epidemi, skrining perlu menjangkau luas
masyarakat sasaran dan prosedur testing akurat mendeteksi kasus infeksi. Kasus
infeksi ditindak-lanjuti dengan pengobatan dan isolasi, telusur kontak dan karantina
bagi mereka dengan riwayat kontak. Esensi kebĳakan skrining adalah meredam
sebanyak mungkin sumber penularan. Namun pemerintah berkemampuan terbatas
untuk dapat melakukan skrining periodik yang menjangkau keseluruhan masyarakat.
Pada tingkat epidemi lanjut dengan banyak kasus infeksi, kebĳakan skrining akan
membebani sistem kesehatan dan menjadi mahal karena menuntut manajemen
kompleks penanganan dan isolasi kasus, telusur kontak dan karantina bagi mereka
dengan riwayat kontak. Dalam situasi ini, dibanding kebĳakan skrining, kebĳakan
ketat protokol kesehatan menjadi lebih strategis dengan menganggap semua orang
dan lingkungan di banyak tempat rawan terhadap penularan virus.

Hanya skrining atau testing tidak mempengaruhi epidemi. Tindak lanjut
penanganan dan isolasi kasus, telusur kontak komprehensif dan karantina ketat bagi
mereka dengan riwayat kontak menjadi kunci penurunan kurva epidemi. Belum
banyak informasi sejauh mana kinerja dan efektivitas penelusuran kontak dan
karantina bagi mereka dengan riwayat kontak. Negara yang berhasil dengan
kebĳakan skrining dan tindak lanjut meredam sumber penularan menggunakan sistem
digital dalam penelusuran kontak dan karantina terpisah bagi mereka dengan riwayat
kontak dengan menyediakan tempat khusus (Dickens et al., 2020). Manajemen isolasi
kasus dan karantina bagi mereka dengan riwayat kontak mengacu ketat prinsip jaga-
jarak dan menghindari kontak dengan masyarakat umum. Selama isolasi dan
karantina, pemerintah menyediakan proteksi dan kebutuhan dasar dari mereka dalam
isolasi dan karantina. Isolasi kasus paling tidak 2 minggu setelah sembuh atau selama
2 minggu bagi mereka dengan riwayat kontak tetapi tidak sakit. Penelusuran kontak
dan karantina bagi mereka dengan riwayat kontak dilakukan kepada kasus hasil
skrining dan kasus yang datang berobat di fasilitas layanan kesehatan.
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Prosedur Testing: Skrining dan Diagnostik

Semula di awal epidemi, prosedur testing menggunakan ‘Rapid test’, dan hasil
reaktif ditindak-lanjuti dengan konfirmasi diagnostik melalui PCR test (Polymerase
Change Reaction test). Rapid serological test mendeteksi antibodi, sedangkan PCR
test mendeteksi RNA virus. Dibanding PCR, rapid serological test lebih murah dan
praktis tetapi tidak sensitif terhadap kasus infeksi awal yang justru paling infeksius.
Antibodi pada kasus infeksi baru dapat terdeteksi setelah satu minggu dari onset
infeksi. Rapid serological test reaktif memberi indikasi kasus mempunyai antibodi.
Seseorang mempunyai antibodi (terhadap COVID-19) berarti yang bersangkutan
pernah terinfeksi, dapat masih mengidap atau sudah tidak mengidap virus.
Sebaliknya PCR merupakan test mendeteksi keberadaan virus pada bahan usapan
yang biasanya diambil dari lapisan mukosa saluran nafas bagian atas: rongga hidung,
kerongkongan, atau tenggorok. Hasil PCR positif memberi indikasi yang
bersangkutan mengidap virus.

Sesuai rekemondasi WHO, pemerintah melalui Kementrian Kesehatan pada awal
Juli 2020 menghentikan penggunaan Rapid serological test, dan memberi
rekomendasi penggunaan PCR test untuk tujuan skrining dan diagnostik. Penggunaan
Rapid test dihentikan karena reagen yang digunakan di Indonesia kurang akurat,
banyak hasil false negative terutama pada kasus awal infeksi, sering disalah-gunakan
untuk tujuan diagnostik, dan praktek penyelenggaraan yang sering membebani
masyarakat.

PCR test dianggap sebagai cara standar deteksi COVID-19. Kebalikan dari Rapid
serological test, PCR test sensitif terhadap kasus awal infeksi yang infeksius. Namun
PCR test juga tidak lepas dari kelemahan, termasuk: harga relatif mahal, pengambilan
bahan usapan di fasilitas kesehatan yang rawan terhadap penularan, memerlukan
petugas trampil untuk ketepatan bahan usapan, membutuhkan waktu lama dari
pengambilan bahan usapan sampai diagnostik, dan bahan usapan dapat rusak dalam
transportasi lama dari tempat mengambil bahan usapan sampai ke laboratorium (Li et
al., 2020). Di samping kelemahan teknik di atas, PCR test kurang sensitif terhadap
kasus infeksi tanpa-gejala, kasus infeksi dengan gejala di luar saluran nafas, dan kasus
infeksi lama (2 sampai 3 minggu lebih setelah onset infeksi) (Li et al., 2020; Long et al.,

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331501/WHO-COVID-19-laboratory-2020.5-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.cnnindonesia.com/tv/20200721112833-434-527110/video-kemenkes-sarankan-rapid-test-
corona-dihentikan
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331501/WHO-COVID-19-laboratory-2020.5-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331501/WHO-COVID-19-laboratory-2020.5-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.cnnindonesia.com/tv/20200721112833-434-527110/video-kemenkes-sarankan-rapid-test-corona-dihentikan
https://www.cnnindonesia.com/tv/20200721112833-434-527110/video-kemenkes-sarankan-rapid-test-corona-dihentikan
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2020). Pada situasi epidemi lanjut dilaporkan banyak hasil false negative dari PCR
(Long et al., 2020). Karena kelemahan bahan usapan dan faktor reagen, kemampuan
diagnostik PCR dilaporkan hanya 30% sampai 60% (Ai et al., 2020).

Pooled-sample PCR test (satu paket test untuk gabungan banyak sampel bahan
usapan) dapat dilakukan untuk menghemat biaya dan mengatasi keterbatasan reagen
tanpa mengganggu akurasi hasil, tetapi cara ini efektif dilakukan pada awal epidemi
di mana angka prevalensi penyakit masih rendah, misal di bawah 1%
(Wacharapluesadee et al., 2020). Penelitian melaporkan satu kasus positif dapat
dideteksi melalui gabungan sebanyak 32 sampel bahan usapan dengan perkiraan
angka false negative hanya 10% (Yelin et al., 2020). Namun, pendekatan pooled-
sample PCR test menjadi tidak efisien lagi pada situasi epidemi lanjut, misal dengan
prevalen penyakit di atas 1% (Wacharapluesadee et al, 2020). Dalam hal ini,
kemungkinan hasil pooled-sample PCR test positif lebih besar. Konsekuensi dari hasil
pooled-sample PCR test yang positif adalah kita perlu tahu melakukan lagi PCR test
dengan pooled sample lebih sedikit atau bahan usapan indidual untuk mengetahui
bahan usapan mana yang menjadi sumber pooled sample PCR test positif. Jadi pada
tingkat epidemi lanjut, pooled sample PCR test menjadi tidak efisien.

Meningkatkan Akurasi Testing

Rapid test yang banyak digunakan sejauh ini merupakan single antibody test (IgG
atau IgM). Akurasi antibody test ini bisa ditingkatkan akurasinya melalui kombinasi
IgG dan IgM dengan sensitivitias dan spesifitas dapat mencapai masing-masing 89%
dan 91% (Li et al., 2020). Biaya combined antibody test ini barangkali akan masih lebih
murah dibanding harga PCR test. Di Indonesia harga satu single antibody test sekitar
100 ribu rupiah dan PCR test sekitar 1,6 juta rupiah. Combined IgG-IgM antibody test
ini dapat digunakan bersama PCR test untuk menguatkan diagnostik COVID-19
karena kedua test (Combined IgG-IgM dan PCR test) saling menutup kelemahan
masing-masing (Li et al., 2020; Long et al., 2020; Xie et al., 2020). Namun perlu dicatat
bahwa akurasi IgM-IgG test juga tergantung kepada variasi antigen yang digunakan
dan metodologi pengembangan IgM- IgG test (Xie et al., 2020). Akurasi diagnostik
menjadi penting tidak hanya untuk tujuan pengobatan dan tindak lanjut tetapi juga
terutama kebutuhan proteksi bagi petugas kesehatan.

Di klinik, Chest CT scan dapat digunakan untuk menguatkan PCR test dalam
diagnosis COVID-19 (Ai et al., 2020). CT scan lebih praktis dibanding PCR test, dan
di rumah sakit atau di situasi epidemi lanjut sebagai alat utama diagnosis COVID-19
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(Ai et al., 2020). Belum ada obat dan vaksin membuat deteksi dini COVID-19 menjadi
sangat penting untuk dapat segera melakukan penanganan dan isolasi kasus infeksi.
Kasus infeksi perlu diisolasi terpisah dari penduduk umum. Keterlambatan diagnosis
membuat pasien menularkan virus kepada lebih banyak orang. Chest CT sebagai
pemeriksaan rutin radiologis untuk pneumonia memberi gambaran paru yang khas
pada hampir semua kasus COVID-19: ‘kaca buram’ (ground- glass opacities), ‘bercak
tidak merata (multifocal patchy consolidation), dan/ atau kerenggangan jaringan
pinggir (interstitial changes with a peripheral distribution) (Ai et al., 2020).

Akurasi Testing dan Rencana Operasi

Testing untuk diagnostik memastikan status infeksi COVID-19 menjadi penting
bagi pasien yang akan menjalani operasi di rumah sakit. Kepastian diagnosis
diperlukan untuk menyiapkan perlindungan kepada mereka yang terlibat operasi
bedah. Dalam konteks ini, pemahaman tentang makna hasil test positif atau negatif
menjadi penting (Vinh et al., 2020). Sejauh ini belum ada satu cara test diagnostik
COVID-19 yang sempurna (Vinh et al., 2020). Setiap jenis test ada kelebihan dan
kelemahan. Sekarang ini, PCR test direkomendasikan sebagai cara standar skrining
dan diagnosis COVID-19. Namun seperti sudah disebut sebelumnya PCR test jtidak
lepas dari banyak kelemahan: sensitivitas tergantung kepada ketepatan bahan usapan
mukosa saluran nafas atau percernaan. Sensitivitas PCR test terhadap bahan usapan
mukosa rongga hidung yang dianggap memuat banyak virus hanya 60% sampai 70%
(Vinh et al., 2020).

Memastikan diagnosis COVID-19 pada pasien yang akan menjalani operasi bedah
tidak cukup melalui PCR test, tetapi perlu ditunjang oleh cara diagnostin lain yang
komplementer. Di situasi epidemi lanjut dan banyak petugas medis telah menjadi
korban, sebaiknya perlu menganggap semua pasien yang akan menjalani operasi
positif mengidap virus. Anggapan ini memberi konsekuensi mewajibkan dokter, bidan
dan perawat terutama yang bekerja di Unit Gawat Darurat dan Ruang Operasi untuk
selalu memakai APD (Alat Pelindung Diri kelas tertinggi (personal protective
equipment – level 3) (Vinh et al., 2020).

Kelembagaan Penanganan COVID-19

Struktur kelembagaan penanganan masalah kritis seperti COVID 19 sebaiknya
ramping dan fokus langsung ke solusi masalah supaya tidak terganjal proses
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koordinasi dan integrasi di hulu program. Tetapi kebĳakan upaya penanggulangan
COVID-19 memang unik dan dilematis. Pembatasan sosial berskala besar merupakan
kebĳakan paling strategis tetapi berdampak negatif terhadap banyak aspek
kehidupan, terutama sosial-ekonomi dan layanan kesehatan (Adolph et al., 2020).
Semakin ketat dan semakin lama pemberlakuan kebĳakan jaga-jarak sosial semakin
besar dampak negatif. Beberapa negara yang berhasil dengan kebĳakan jaga-jarak
sosial memberlakukan kebĳakan sewaktu kurva epidemi belum mencapai puncak dan
dalam jangka waktu terbatas beberapa minggu atau bulan menyesuaikan dengan
ketahanan ekonomi, dan mengawal ketat perubahan perilaku masyarakat dan laju
epidemi (Ainslie et al., 2020). Negara manapun tidak akan sanggup menjalankan
kebĳakan ketat jaga-jarak sosial dalam waktu lama karena konsekuensi kehancuran
sistem sosial-ekonomi.

Untuk menjamin keseimbangan kebĳakan COVID-19 dengan kebĳakan sosial-
ekonomi dan sektor pembangunan terkait, Presiden RI pada tanggal 24 Juli 2020
mengeluarkan Peraturan Presiden No. 82/2020 tentang struktur baru kelembagaan
penanggulangan COVID-19. Struktur kelembagaan menjadi menggelembung,
namun dengan kepemimpinan yang kuat diharapkan koordinasi, sinergi, dan
sinkroniasi berbagai kebĳakan dan kegiatan dapat lancar terlaksana. Kelembagaan
dari pusat sampai lapangan perlu satu bahasa menekan penyimpangan kebĳakan dan
pelaksanaan di semua tingkatan manajemen program dari pusat sampai lapangan.
Pimpinan dan penggerak program penanggulangan perlu memperhatikan dan
menguatkan koordinasi dan integrasi pelaksanaan program di semua tingkatan
manajemen program.

Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan COVID-19

Dalam situasi epidemi yang belum mereda, masih lama dan belum diketahui
kapan obat dan vaksin yang aman ditemukan, dan kondisi sosial-ekonomi yang
menurun, kebĳakan pemerintah menyeimbangkan kebĳakan jaga-jarak sosial dengan
kebĳakan sosial-ekonomi sudah benar. Kegiatan sosial-ekonomi tetap harus berjalan
tetapi dengan batasan menjalankan ketat protokol kesehatan. Penyeimbangan antara
dua kebĳakan ini dapat dinamik dengan perjalanan waktu dan dapat berbeda dari satu
daerah ke daerah lain, menyesuaikan dengan kurva tren perubahan perilaku
masyarakat dan kurva epidemi kasus infeksi dan kematian di satu pihak dan angka
pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Tren angka test positif dari jumlah mereka yang
ditest dari data skrining periodik dapat digunakan untuk memantau tren epidemi
penularan.
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Kebĳakan jaga-jarak sosial dan kebĳakan sosial-ekonomi berhubungan terbalik,
sehingga banyak orang barangkali bertanya dan meragukan akan kinerja dan
keberhasilan kebĳakan tarik-ulur antara jaga-jarak sosial dan sosial-ekonomi.
Pemerintah pusat dengan sektor, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, politisi, dan
segenap masyarakat perlu bersatu satu bahasa membantu dan mengawal
kelangsungan kegiatan sosial-ekonomi dan pelaksanaan protokol kesehatan. Setiap
orang atau kelompok orang yang menjalankan kegiatan kehidupan termasuk sosial-
ekonomi wajib melindungi diri dan orang lain terhadap risiko penularan COVID-19
sesuai protokol kesehatan: selalu memakai masker di tempat umum dan sewaktu
melakukan kegiatan ekonomi dan rekreasi, menghindari saling kontak-dekat dengan
orang lain, menghindari kerumunan, dan sering mencuci tangan pakai sabun atau
sanitizer.

Tentu tidak mudah meminta masyarakat luas menjalankan protokol kesehatan
dalam setiap kegiatan mereka. Pemahaman masyarakat tentang epidemi dan dampak
epidemi, dan pengertian mereka tentang tujuan dan cara menjalankan protokol
kesehatan masih sangat sangat terbatas dan tidak seragam. Pemerintah perlu
melakukan inovasi kampanye masal perubahan perilaku dan mendorong gerakan
masyarakat untuk kesadaran menjalankan protokol kesehatan. Setiap orang wajib
memakai masker dalam setiap kegiatan dan melakukan jaga-jarak fisik dengan orang
lain atau kerumunan orang.

Kebĳakan apapun, apalagi kebĳakan jaga-jarak sosial yang ditujukan kepada
masyarakat luas, memerlukan pemantauan dan pengawalan tidak saja perubahan
kurva epidemi kasus dan kematian, tetapi juga perubahan perilaku masyarakat.
Surveilan skrining dan perilaku pada sentinel kelompok masyarakat tertentu dapat
dilakukan untuk memantau kurva perubahan perilaku dan kurva pendataran atau
penurunan epidemi. Tren kurva epidemi dan perilaku masyarakat dapat memandu
dinamika penyeimbangan kebĳakan jaga-jarak sosial dengan kebĳakan sosial-
ekonomi.

Dengan semakin banyak kematian tenaga kesehatan karena COVID-19,
pemerintah perlu mengambil kebĳakan menguatkan sistem kesehatan, termasuk
menyediakan kecukupan APD (alat pelinding diri) kepada tenaga kesehatan yang
bekerja di lini depan pelayanan. Kebĳakan testing dengan tindak lanjut penanganan
kasus dan isolasi, penelusuran kontak dan karantina bagi mereka dengan riwayat
kontak perlu terus dilanjutkan.

https://health.grid.id/read/352214012/idi-tingkat-kematian-tenaga-kesehatan-di-indonesia-akibat-covid-
19-tertinggi-di-dunia?page=all

5
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https:// https://health.grid.id/read/352214012/idi-tingkat-kematian-tenaga-kesehatan-di-indonesia-akibat-covid-19-tertinggi-di-dunia?page=all
https:// https://health.grid.id/read/352214012/idi-tingkat-kematian-tenaga-kesehatan-di-indonesia-akibat-covid-19-tertinggi-di-dunia?page=all
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Menjelang akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan munculnya wabah
influenza yang melanda Kota Wuhan di Cina. Demikian banyak korban dari keganasan
flu ini, yang menyebabkan kota itu ditutup (lockdown). Penduduk Wuhan tidak
diizinkan keluar dari kota itu, demikian pula penduduk luar kota dilarang masuk ke
kota itu. Fenomena tersebut telah menyebabkan beberapa negara bersiap siaga
untuk menangkal masuknya wabah influenza tersebut ke negara masing-masing. Virus
yang sangat ganas ini, yang lebih dikenal dengan nama COVID-19, sangat ditakuti
oleh masyarakat karena kemampuan penularannya sangat cepat dari satu orang ke
orang lain. Virus yang dapat menyebabkan kematian ini akhirnya mulai masuk ke
Indonesia pada awal tahun 2020, dengan ditemukannya dua orang penderita di
wilayah Depok, Jawa Barat. Hingga pertengahan tahun 2020 di seluruh Indonesia
sudah lebih 100.000 orang penderita COVID-19 yang terkonfirmasi terjangkit dan
sudah lebih 5.000 orang dinyatakan meninggal dunia akibat keganasan penyakit
COVID-19.

Indonesia telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam hal penanganan
wabah penyakit menular ini. Dari catatan sejarah, wabah penyakit menular seperti
cacar, kolera, desentri, dan demam sudah dialami sejak awal abad ke-19 di wilayah
Hindia Timur—nama wilayah koloni yang saat ini bernama Indonesia. Pada abad ke-21
ini, setidaknya terdapat tiga pandemi di tanah air. Munculnya flu babi (swine
influenza) pada bulan Maret 2009, yang di kalangan para pakar dikenal dengan istilah
virus A-H1N1/2009, memaksa badan kesehatan dunia menyatakan bahwa dunia telah
terkena pandemi pada awal abad ke-21. Berdasarkan hasil penelitian ahli epidemi,
pandemi flu babi telah dideteksi sejak tahun 2003 tatkala terjadi pandemi yang
menjangkiti binatang unggas pada tahun 2003 (Wibowo dkk., 2009). Pandemi itu di
Indonesia dikenal dengan nama flu burung (avian influenza). Peristiwa sebelumnya
yang terjadi adalah munculnya wabah flu pada tahun 1968 dan 1957. Namun, data
tentang hal itu tidak banyak ditemukan dalam literatur ataupun karya sezaman lainnya.
Berapa jumlah pasien yang dapat disembuhkan dan berapa jumlah korban yang
meninggal akibat penyakit ini tidak terdata dengan baik. Dengan demikian, peristiwa
pandemi yang muncul pada tahun 1968 dan 1957 belum banyak diungkap karena
keterbatasan data. Sebelumnya, pandemi yang merupakan tragedi dunia terjadi pada
tahun 1918, yang merupakan pandemi terburuk dalam sejarah umat manusia. Makalah
ini akan membahas pandemi flu spanyol yang terjadi di wilayah Indonesia—dahulu
bernama Hindia Belanda. Betapa tidak, virus yang dikenal dengan nama flu spanyol
ini diperkirakan telah memakan korban 20–40 juta orang meninggal dunia, bahkan ada
beberapa sumber yang menyatakan lebih dari 100 juta orang dari seluruh dunia.
Pandemi ini muncul pertama kali di Eropa, kemudian selaras dengan persebaran
manusia di dunia menjalar ke Amerika Serikat, Asia, Afrika, dan Australia.
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Fokus bahasan tulisan ini adalah pandemi di Hindia Belanda pada tahun 1918.
Selain flu spanyol, juga terdapat pandemi lainnya di wilayah ini. Beberapa cara dalam
mengatasinya diperoleh dari beberapa sumber, antara lain dari sumber primer,
sumber sekunder, dan sumber tercetak. Sumber primer diperoleh dari Laporan
Kolonial (Koloniaal Verslag) tahun 1900–1920, kemudian Laporan Tahunan Sekolah
Pendidikan Kedokteran Bumiputera (Jaarlĳksch Verslag van School tot Opleiding van
Inlandsche Artsen). Laporan tahunan ini mulai diterbitkan sejak tahun 1902, yaitu sejak
pergantian nama dari Sekolah Dokter Bumi Putra (Inlandsche Geneeskundige School)
menjadi Sekolah Pendidikan Kedokteran Bumiputera (School Tot Opleiding van
Inlandsche Artsen), yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Pendidikan
Kedokteran Hindia (School Tot Opleiding van Indische Artsen), sampai dengan tahun
1920 tatkala sekolah itu dipindahkan dari Hospitaal Weg ke Salemba. Sementara itu,
sumber sekunder diambil dari artikel yang dimuat dalam Indische Gids, Koloniaal
Studien dan Koloniaal Tjdschrift. Sementara itu, untuk memperkuat data (eruditas
data), digunakan sumber tercetak berupa koran Bataviaasch Nieuwsblad, De
Locomotief, Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, DePreanger Bode, De
Sumatra Post, De Preanger Bode, dan de Nieuwe Vorstenlanden terbitan tahun
1917–1920. Banyak data diperoleh dari sumber tercetak tersebut, khususnya tentang
berita-berita mutakhir yang membicarakan wabah penyakit yang berjangkit di wilayah
koloni Hindia Belanda.

Persebaran Pandemi di Koloni Hindia Belanda

Sekolah Pendidikan Kesehatan di wilayah Hindia Belanda berdasarkan sejarahnya
sudah dimulai ketika wilayah itu dilanda penyakit tropis yang berupa cacar air dan
kudis (frambosia). Pada saat Hindia Belanda dikuasai oleh Inggris (di bawah Letnan
Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles), jenis penyakit itu banyak muncul tidak
hanya di kalangan militer, namun juga menyerang anggota masyarakat lainnya.
Sebagai penguasa tertinggi di wilayah Hindia Timur, yang kemudian berubah
namanya menjadi Hindia Belanda setelah pemerintahan Komisaris Jenderal, Raffles
memikirkan bagaimana memberantas penyakit itu. Ia mengetahui bahwa cacar
terutama pada anak-anak bisa diberantas apabila ditangani secara tepat dan cermat,
tidak ditelantarkan (Raffles, 1836, hlm. 25). Dialah penguasa pertama yang memikirkan
hal ini. Dengan berbekal pengalamannya di Benggala, India, ia mendidik secara
khusus beberapa orang tenaga bumiputera untuk dilatih memberikan vaksin cacar air,
yang vaksinnya dibawanya dari India pada tahun 1811.

Setelah penyerahan kembali Pulau Jawa dari Pemerintah Inggris kepada
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Pemerintah Belanda sebagai pelaksanaan dari Kongres Wina dan Traktat London I,
keberhasilan Raffles dalam mengatasi wabah cacar ini menjadi perhatian Pemerintah
Kolonial Belanda. Pada tahun 1820 Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Gerald Phillip
Godert Baron van der Capellen, menempatkan petugas vaksin di bawah Dinas
Kesehatan (Gezondheid Dienst) yang dibentuknya (Spengler, 1863). Pendidikan
kesehatan itu berada di bawah koordinasi Departemen Pemerintahan (Departement
van Binnenlandsch Bestuur) dan Seksi Kesehatan Militer (Militair Gezondheid Sektie).
Kondisi tidak berubah selama tiga puluh tahun karena para petugas medis lebih
banyak menangani kasus-kasus penyakit yang melanda personel militer (Laporan
Penelitian Djoko Marihandono, 2019.

Kebutuhan akan tenaga medis terus berkembang. Munculnya pandemi cacar di kota-
kota sepanjang pantai utara Jawa pada tahun 1848 mendorong Gubernur Jenderal
saat itu, JJ Rochussen, untuk membuka sekolah dokter bagi pemuda bumiputera yang
akan dididik menjadi petugas vaksin. Masalah yang dihadapi adalah sulit dan
mahalnya mendatangkan dokter dari Eropa. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal
mengeluarkan surat Keputusan Nomor 2 pada 2 Januari Tahun 1849 tentang pendirian
sekolah untuk mendidik petugas vaksin bumiputera. Setelah persiapan selama dua
tahun, pada tahun 1851 diterima 12 orang siswa yang akan dididik selama dua tahun
(Surat Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 3 Tertanggal 14 Januari Tahun 1850).
Setelah pendidikan ini berlangsung selama dua tahun, pada tahun 1853, Sekolah
Dokter Djawa meluluskan 11 orang siswanya.

Spengler menjelaskan bahwa Bupati diserahi tanggung jawab untuk mendaftar mereka yang terkena cacar,
mendampingi penyuntikan vaksin, dan bertanggung jawab atas kenaikan jumlah korban. Namun, karena
tidak lama kemudian terjadi Perang Diponegoro, usaha ini gagal dan oleh Komisaris Jenderal Du Bus de
Gisignies semua kegiatan di bidang kesehatan ditempatkan di bawah dinas kesehatan militer dan pewira
kesehatan sejak itu sampai awal abad XX memegang peran penting. (Wĳk, 1866, hlm. 106).

1

1

Gambar 1:
Wajah Depan Gedung STOVIA
sesaat setelah diresmikan 1902.
(Koleksi KITLV)
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Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal nomor 10 tertanggal 5 Juni
1854, para lulusan ini diberikan gelar “Dokter Djawa” (De Oostpost, 6 Februari 1856).
Pada tahun 1878 Sekolah Dokter Djawa berubah namanya menjadi Sekolah Dokter
Bumiputera (Inlandsche Geneeskundige School). Perubahan nama ini disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Perubahan nama terjadi ketika Sekolah
Dokter Bumiputera berubah namanya menjadi Sekolah Pendidikan Dokter Bumiputera
(School Tot Opleiding voor Inlandsche Artsen) dan pada tahun 1913 sekolah ini
berubah namanya menjadi Sekolah Pendidikan Dokter Hindia (School Tot Opleiding
voor Indische Artsen).

Penanganan Korban Pandemi di Hindia Belanda

Pada tanggal 12 Desember 1916 Yayasan Hindia di bawah pimpinan Prof. J.H.
Boeke mengadakan rapat bagi para dokter guna membicarakan bagaimana
menangani wabah cacar dan pes yang melanda Pulau Jawa dan sekitarnya. Seluruh
peserta rapat sependapat dengan keputusan yang diambil dan dibacakan pada acara
penutupan bahwa para dokter bumiputra mulai mandiri dalam menangani wabah
yang muncul di daerah. Oleh karena itu, mereka akan dibekali dengan peralatan
vaksin dan obat yang dibutuhkan oleh masyarakat (De Locomotief, 3 Februari 1917).

Tidak sampai tiga bulan setelah rapat Yayasan Hindia tersebut, wilayah Hindia
Belanda dihebohkan dengan munculnya wabah pes di Madura. Daerah yang
terjangkit adalah Tambilangan di Afdeeling Sampang dan daerah Kongan di Afdeeling
Bangkalan. Pada bulan Februari di Desa Nungunung diberitakan 4–5 orang meninggal
dunia setiap harinya. Pemerintah mengirim beberapa orang dokter bumiputera untuk
mengatasi wabah pes tersebut. Tindakan pencegahan yang dilakukan adalah dengan
mengisolasi desa-desa yang terjangkit. Barisan Madura, pasukan keamanan lokal
Madura, diperintahkan untuk menjaga wilayah terjangkit dengan melakukan
penjagaan di jalan-jalan untuk melarang adanya perlintasan manusia yang keluar
ataupun masuk ke desa terjangkit. Demikian pula pasar yang ada di wilayah itu seperti
Pasar Konang, Lomaer, dan Brungkal juga ditutup. Aktivitas perdagangan ditutup
untuk sementara (De Preanger Bode, 10 Maret 1917).

Lulusan pertama yang menyandang gelar ini wajib menempuh ujian akhir yang diselenggarakan di rumah
sakit militer di Weltevreden. Pada tanggal 21 Desember 1855 delapan orang dokter Jawa yang lulus ujian
mendapatkan gelar tersebut dan berasal dari berbagai daerah di Jawa.

2

2
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Gambar 2:
Vaksinasi Cacar yang dilakukan oleh
Dokter Djawa 1900.
(Koleksi KITLV)

Seminggu setelah berita munculnya pes di Madura, dari Kota Solo di Jawa Tengah
dilaporkan muncul wabah pes. Wabah ini demikian hebat melanda Kota Solo sehingga
mengancam rencana perkawinan Sunan Paku Buwono X dan Gusti Ratu Kusudariyah
dari Yogyakarta. Akibatnya, Pemerintah bertindak tegas dan semua daerah di Kota
Solo yang dianggap sebagai episentrum penyakit dibongkar dan dibersihkan.
Episentrum ini diduga terletak di pemukiman liar yang berpenduduk padat di sekitar
Stasiun Jebres dan menyebar ke daerah pasar di sekitarnya. Hasil tindakan itu adalah
jumlah pasien pes tercatat dapat ditekan dari 1.386 orang yang dirawat pada tahun
1915 menjadi 551 pada tahun 1916 (Koloniaal Verslag over het jaar 1917, hlm. 7).

Dokter Hughes, petugas kesehatan di Solo, dikenal sebagai dokter yang berhasil
mengobati penderita pes secara alami. Ia merawat beberapa orang pasien pes
dengan menggunakan obat yang dibuat dari tumbuhan laut. Kemudian pasien
diberikan minum yang banyak dan sesedikit mungkin makanan padat. Pasien
kemudian diselimuti dengan selimut tebal rangkap empat agar keringat pasien
bercucuran keluar. Dengan cara demikian pasien pes akan segera sembuh. Namun
cara penyembuhan seperti ini ditentang oleh seorang Dokter Djawa karena dianggap
tidak dapat dipertanggungjawabkan secara medis (De Sumatra Post, 21 Maret 1917).

Setelah wabah pes reda, ada suatu jenis penyakit yang juga ditakuti meskipun
bersifat sebagai penyakit rakyat. Penyakit itu melanda hampir setiap tahun, namun
pada tahun 1917 meningkat pesat dan menggantikan posisi pes. Penyakit itu adalah
demam (koorts) yang ditandai dengan rasa kedinginan berlebihan pada pasien
dengan suhu tubuh yang panas dan tubuh melemah. Penyakit yang gejalanya mirip
seperti malaria itu meminta korban yang hampir sama dengan pes di beberapa
daerah. Di Afdeeling Indramayu, demam menjangkiti 20.093 orang sampai April 1917,
dengan korban meninggal yang diakibatkannya mencapai 4.591 orang. Pada bulan-
bulan terakhir tahun 1917 di Cilacap dilaporkan 39.821 pasien dengan korban
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meninggal 7.739 orang. Daerah yang paling parah dilanda oleh demam adalah lahan
yang biasa terjangkiti malaria. Karena kemiripan keduanya, umumnya tenaga medis
Belanda menganjurkan pengobatan seperti malaria untuk penyembuhannya
(Koloniaal Verslag over het jaar 1918, hlm. 6),

Masuknya Flu Spanyol ke Hindia Belanda

Ketika pemerintah sedang disibukkan oleh pemberantasan wabah pes di Jawa,
diterima laporan bahwa di Medan telah muncul suatu penyakit misterius yang dibawa
dari Singapura ke Medan. Penyakit itu dibawa oleh anak buah kapal dan penumpang
kapal Maetsuycker yang bertolak dari Singapura menuju Medan. Seluruh awak kapal
di bagian mesin dari kapal ini terserang virus ini. Penularan dari Singapura ini terjadi
kembali dengan kapal Singkarah yang juga bertolak dari Singapura. Semua awak
kapal dan penumpangnya terserang virus ini.

Kapal lainnya yang bernama Treub, yang juga bertolak dari Singapura, harus
menurunkan 35 orang yang terserang penyakit ini. Melalui radiogram yang diterima
oleh pelabuhan, kapal Lematre, yang berangkat dari Bangkok menuju ke Medan,
telah singgah di Singapura. Kapal itu singgah di Medan, kemudian ke Batavia.
Dilaporkan oleh Kapten Kapal Lematre bahwa di pelabuhan Singapura tidak ada satu
pun tenaga kuli di pelabuhan karena semua kuli di pelabuhan telah terpapar wabah
ini. Demikian ganasnya virus ini sehingga tercatat 60 orang polisi di Medan terpapar
penyakit ini dalam waktu singkat. Sehari setelah itu, terdapat lebih dari 100 orang kuli
Cina meninggal dunia yang, setelah dikonfirmasi, terserang penyakit misterius ini.
Dokter di Medan hampir tidak percaya akan peristiwa ini sehingga rumah sakit penuh
dengan pasien. Orang mengenal penyakit ini sebagai influenza spanyol, influenza
vlam, atau influenza rusia. Ada juga yang mengatakan sebagai influenza belanda,
namun banyak orang Belanda yang tidak suka akan istilah itu (De Sumatra Post, 16 Juli
1918, Bataviaasche Nieuwsblad, 17 Juli 1918).

Akibat penularan yang demikian cepat, para dokter tidak berdaya dan hanya
membagikan pil kina. Tidak kalah menariknya, banyak orang berpendapat bahwa
penyakit misterius yang disebut sebagai influenza spanyol itu menyerang setelah
terjadi hujan deras yang turun di atas kota. Kepercayaan itu akhirnya menjadi sebuah
keyakinan bahwa air hujan membawa dan menularkan penyakit flu spanyol ini.
Penduduk di Jawa juga meyakini adanya hubungan yang erat antara tanda-tanda alam
dan nasib manusia. Pagebluk (wabah penyakit) akan datang apabila muncul bintang
berekor atau komet. Oleh karena itu, masyarakat sudah bersiap diri akan datangnya
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pageblug apabila muncul bintang berekor pada pagi hari di sebelah timur. Oleh
karena itu, bagi beberapa kelompok masyarakat munculnya pandemi disikapi dengan
arif karena sudah ada tanda-tanda alam yang telah mereka amati.

Selanjutnya, dari beberapa berita yang diperoleh dari orang-orang yang baru saja
pulang dari Singapura, bagi orang Singapura, penyakit flu spanyol tidak mematikan.
Jika dibandingkan dengan orang Eropa, penduduk bumiputera di sana lebih tahan
terhadap penyakit ini. Bertolak dari informasi yang berasal dari para penumpang dan
pekerja kapal, mereka menyaksikan bahwa penyakit misterius tersebut pertama kali
melanda Shanghai. Dari kota itu penyakit kemudian menyebar ke berbagai wilayah di
Asia Timur, kemudian ke Singapura dan lanjut sampai ke Hindia Belanda.

Pada saat yang hampir bersamaan, di penjara Batavia ditemukan 77 orang
tercemar kasus flu spanyol. termasuk Direktur Lembaga Permasyarakatan Batavia. Dari
hasil pemeriksaan Departemen Kesehatan, di perusahaan kereta api negara di Batavia
diketahui terdapat 90 orang juru rem, 22 orang masinis, dan 43 orang petugas duane
terserang virus ini. Sementara itu, di kalangan militer, di Meester Cornelis, terutama di
asrama tentara batalyon ke-16, setiap hari rata-rata ditemukan 100 kasus pasien baru,
termasuk Komandan Mayor Smits bersama dengan Letnan Schmidt dan Letnan
Willensen. Beberapa anggota pasukan garnisun di Weltevreden (daerah sekitar
Gambir) juga terserang, tetapi tidak separah di Meester Cornelis.

Sejak tanggal 23 Juni 1818 situasi kesehatan masyarakat di Batavia sudah sangat
memprihatinkan. Berkaitan dengan epidemi yang baru menyerang wilayah Hindia
Belanda, para dokter di Batavia sudah kewalahan menerima pasien yang dikirimkan ke
rumah sakit. Keluhan para tenaga medis datang apabila epidemi ini menyerang
perusahaan dagang yang memiliki banyak pegawai karena jumlah pegawai yang
terserang jumlahnya sangat banyak, sehingga membuat rumah sakit menjadi penuh
dalam waktu singkat. Sementara itu, daya tampung rumah sakit terbatas. Mereka
harus dirawat di lorong rumah sakit atau tempat lain yang memungkinkan digunakan
sebagai tempat perawatan. Bahkan karena keterbatasan tempat tidur, pasien terpaksa
harus membawa alas tidur sendiri yang digelar di atas lantai rumah sakit tanpa tempat
tidur.

Penyakit flu misterius itu menyerang selaput lendir yang menyebabkan radang
yang sangat parah, yang menyebabkan batuk, bersin, dan demam. Obat-obatan biasa
tampaknya tidak berpengaruh terhadap penyakit ini. Namun, dengan kewaspadaan
yang tinggi penyebaran virus ini dapat dicegah. Masyarakat diimbau apabila ada
anggota masyarakat yang ingin bersin atau batuk, yang bersangkutan diminta untuk
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meninggalkan kerumunan banyak orang dan melakukannya di tempat jauh dari
mereka, termasuk bila akan bersin atau batuk di rumah. Larangan yang ketat juga
diberlakukan bagi anggota masyarakat yang sering meludah atau membuang air liur
bekas menginang (makan sirih) di lantai.

Ada beberapa pihak dari Dinas Kesehatan Daerah yang memberikan penjelasan
bahwa penyakit ini tidak berbahaya dan dapat disamakan dengan flu biasa.
Keistimewaan flu misterius ini adalah memiliki daya penularan yang sangat cepat.
Oleh karena itu, bagi mereka yang sudah merasa tidak sehat, baik di antara orang
Eropa maupun orang bumiputera dianjurkan untuk tidak masuk kantor. Mereka harus
mengisolasi diri dan beristirahat yang cukup. Tindakan itu dirasakan tepat karena pada
hari itu terdapat 10 orang Cina di Batavia yang berasal dari satu kantor meninggal
dunia dalam waktu yang hampir bersamaan karena penyakit itu (Bataviaasche
Nieuwsblad, 18 Juli 1918).

Pemerintah yang masih belum bisa memperkirakan daya jangkau penyebarannya
di kota Batavia yang berlangsung tiba-tiba ini mencoba menekan laju penyakit itu.
Sejumlah langkah dilakukan oleh Pemerintah, khususnya meningkatkan tingkat
kebersihan dan pengeringan pada genangan air (assainering). Bahkan, beberapa
lahan di kota yang tergenang air segera dilepaskan sebagai tanah negara, bebas
untuk difungsikan bagi kepentingan umum yang mendukung pemulihan kesehatan ini
(Staatsblad van Nederlandsch Indie, tahun 1918 nomor 649). Tanah-tanah itu apabila
memungkinkan akan dibiayai oleh pemerintah melalui kerja sama dengan Pemerintah
Kota Batavia untuk membangun poliklinik atau pusat perawatan pasien darurat yang
diberi status sebagai hak guna bangunan (recht van opstal) untuk jangka waktu 75
tahun.

Departemen Kesehatan di Weltevreden mengumumkan bahwa persebaran flu
spanyol sudah sampai di Makasar. Pemerintah Pusat menerima radiogram dari
Makassar bahwa kapal Daendels yang berlayar dari Majene menuju Makassar telah
mengangkut beberapa orang pasien. Setelah kapal merapat ke Pelabuhan Makassar,
ternyata di kota itu sudah banyak pula penduduk yang terkena penyakit flu misterius
ini. Pasien yang dibawa oleh kapal Daendels tidak dapat segera dikirim di rumah sakit
karena di Makassar rumah sakit sudah penuh dengan pasien flu.

Di Kota Semarang, dilaporkan ke kantor Gubernur Jenderal bahwa rumah sakit di
Kota Semarang sudah penuh dengan pasien, yang kebanyakan diisi oleh pasien dari
angkatan darat. Sebanyak 30 persen dari anggota kompi Latihan II harus dirawat di
rumah sakit. Di Probolinggo dan Mojokerto sebagian besar pegawai kereta api di
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sana juga terpapar virus ini. Demikian hebatnya serangan virus ini, di Kota Surabaya
terdapat 56 bumiputera setiap hari yang meninggal dunia. (Bataviaasche Nieuwsblad,
22 Juli 1918)

Dari laporan dokter yang baru saja sampai di Batavia, dilaporkan bahwa di daerah
Jepara, influenza telah memakan banyak korban, khususnya penduduk bumiputera.
Angka kematian sangat tinggi dan bantuan dokter sangat ditunggu-tunggu. Rumah
sakit juga dilaporkan penuh sehingga banyak penduduk yang terserang dan
dikirimkan ke rumah sakit, namun berhubung terbatasnya daya tampung, banyak
pasien flu misterius ini yang terlantar, hingga ditidurkan di luar rumah sakit. Di Jepara
sama sekali tidak ada dokter. Kehadiran Dokter Kelet dari Semarang menambah
optimisme warga bahwa penyakit ini bisa diatasi. (De Locomotief, 30 Juni 1918)

Setelah berlangsung tiga bulan, tepatnya bulan Oktober 1918, kondisi di Batavia
masih buruk. Jumlah pasien penderita penyakit influenza misterius masih sangat
banyak. Pada bulan itu musim hujan segera akan tiba. Sudah sangat sering terjadi
mendung gelap, namun ternyata hujan besar belum terjadi. Hujan gerimis turun
sebentar, kemudian panas kembali. Musim pancaroba membawa Kota Batavia
semakin rentan. Selain serangan flu yang sangat serius, penduduk di Ibu Kota Batavia
diserang oleh datangnya wabah lainnya. Air yang turun dari langit tidak mampu
menyapu epidemi yang melanda di hampir seluruh kota-kota besar di Pulau Jawa.
Kota Batavia diperparah dengan datangnya wabah cacar dan kolera pada bulan itu.
Banyak korban yang meninggal di Batavia akibat cacar dan kolera, walaupun masih
didominasi oleh korban flu. Korban tidak hanya orang Eropa, namun juga bumiputera
dan orang Arab. (De Locomotief, 12 Oktober 1918)

Di Bandung kondisinya sangat berbeda dengan Kota Batavia. Di “Kota Kembang”
ini, muncul penyakit lain selain flu spanyol, namun hanya memakan korban beberapa
orang penguasa lokal. Residen Priangan yang jatuh sakit terserang penyakit menular
ini, namun yang meninggal justru seorang Belanda, Komis Lentze, seorang komis di
kantor Keresidenan Priangan. Penularan penyakit ini juga melebar ke sekolah yang
berada di dekat kantor keresidenan, yaitu sekolah Cina Belanda. Dari 253 siswa
Sekolah Cina Belanda (Hollandsche Chineesche School/HCS), sebanyak 81 siswa
terjangkit. Oleh karena itu, Pemerintah setempat segera menutup untuk sementara
sekolah itu. (De Locomotief, 19 Oktober 1918)

Flu spanyol terus menyebar ke seluruh dunia. Dari koran luar negeri, Pemerintah
kolonial mengetahui betapa dahsyatnya penularan virus flu spanyol ini. Ia mengimbau
agar semua penduduk menjaga kesehatan sebaik-baiknya karena penyakit ini telah
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menyebar ke Swedia, Kanada, Belanda, Prancis, dan Italia, yang menyebabkan rumah
sakit di negara-negara itu dipenuhi para pasien flu ini. Pemerintah Kolonial di wilayah
koloni Hindia Belanda mengimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah koloni ini
agar menjaga kesehatan, makan dengan asupan makanan yang sehat, dan tidak
berdekatan dengan orang-orang yang sudah terpapar flu spanyol ini. Pemerintah
Belanda tidak menghendaki kondisi di Hindia Belanda buruk seperti di Kaapstad
(Afrika Selatan), yang jumlah kematiannya sangat tinggi. Di kota itu diberitakan sejak
tanggal 11 Oktober 1918, 500 orang meninggal setiap hari, termasuk di antaranya 20
persen orang Eropa (De Locomotief, 24 Oktober 1918).

Menjelang akhir bulan Oktober, Pemerintah Kolonial di Batavia melaporkan
bahwa kondisi kesehatan masyarakat di Hindia Belanda secara umum belum
menunjukkan kemajuan. Dinas Kesehatan Purworejo kewalahan dalam menangani
pasien karena banyak pasien bumiputera yang meninggal akibat serangan flu spanyol
ini. Di Rembang pada tanggal 24 Oktober dilaksanakan Rapat Dewan Wilayah
Rembang (gemeente raad van Rembang). Dokter Degeller, dokter Pemerintah yang
bertugas di Cepu, telah menunjukkan dampak mematikan dari penyakit flu spanyol ini
yang lebih disebabkan kecerobohan dalam mengambil tindakan. Flu spanyol ini,
walaupun menyerang penduduk di seluruh Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi, tidak
berbahaya apabila orang memiliki kekebalan tubuh yang mampu dengan sendirinya
menangkal virus flu. Imunitas tubuh pasien tidak boleh lemah sehingga daya tahan
tubuh mampu menangkal masuknya virus ini.

Pemerintah Pusat di Batavia tidak lagi fokus pada usaha menekan penyebaran
penyakit tersebut, tetapi beralih pada upaya penyembuhan pasien yang ada karena
laju pertumbuhan pasien tidak lagi terkendali melalui penularan udara dibandingkan
usaha mencegah penyebarannya. Untuk itu, usaha menyediakan tanah negara bebas
yang telah diterapkan di Batavia pada pertengahan tahun 1918, tanpa menunggu
keberhasilan usaha itu, diputuskan untuk diperluas ke berbagai kota lain di Hindia
Belanda. Pembangunan rumah sakit darurat di Cirebon, Bandung, Sukabumi, Garut,
Medan, Palembang, dan Makasar didorong, sementara pembangunan dan
penanganan pasien diperintahkan berkoordinasi dengan dinas kesehatan militer
setempat (Bĳblad op het Staatsblad nomor 9065).

Munculnya penyakit ditandai dengan demam hebat yang disertai dengan rasa
nyeri pada tulang-tulang, rasa berat pada punggung dan tungkai, serta menurunnya
nafsu makan. Setelah beberapa hari demam akan berkurang dan pasien merasa pulih.
Namun, justru pada kondisi inilah yang paling berbahaya. Dengan merasa lebih baik,
pasien akan meninggalkan kamar atau mulai kembali bekerja. Akibatnya, orang
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tersebut merasa lelah dan kembali jatuh sakit. Kondisi orang tersebut akan semakin
parah karena diiringi dengan gangguan pernapasan atau pelemahan jantung, yang
sangat sering menyebabkan kematian.

Dalam kondisi seperti di atas, banyak penduduk bumiputera yang menjadi
korban. Dokter Degeller kemudian meminta kepada Dinas Kesehatan setempat agar
segera menanggulangi epidemi flu spanyol ini, khususnya di desa-desa, yang saat itu
banyak yang meninggal akibat rendahnya pengetahuan mereka tentang penyakit ini.
Menurut dr. Degeller, obat tidak akan banyak membantu pasien, hanya kewaspadaan
dan perhitungan cermat yang harus diajarkan kepada pasien agar mereka terhindar
dari kematian akibat penyakit ini. Imbauan Dokter Dageller itu kemudian
disosialisasikan kepada seluruh asisten residen dan bupati di pulau Jawa agar dapat
membantu penduduk yang sakit di pedesaan. Bupati Blora menyatakan bahwa bukan
hanya kecerobohan menyebabkan penduduk bumiputera menanggung dampak dari
penyakit ini. Menurutnya, masih ada dua faktor lain yang harus diperhatikan oleh
Pemerintah Daerah, yakni memberikan bantuan akan kebutuhan mereka sebelum
mereka dapat aktif kembali bekerja. Bantuan yang diharapkan bagi para penduduk
adalah bantuan bahan makanan sehat. Kemudian, apabila terdapat anak sekolah yang
sudah terdampak, Pemerintah Daerah harus segera menutup sekolah itu dengan
harapan penyakit itu tidak akan menyebar ke siswa lain (De Locomotief, 25 Oktober
1918).

Pada tanggal 28 Oktober 1918 dilaporkan bahwa seorang pejabat tinggi di Kediri
yang bernama Boon dikabarkan meninggal dunia karena influenza ini. Berita itu
menghebohkan penduduk Kediri karena dia dikenal sebagai orang yang memiliki
kepedulian terhadap masalah sosial di wilayah itu. Beberapa rencana dibuat untuk
menuntut Dinas Kesehatan guna mempertanyakan mengapa pejabat Boon meninggal
karena flu spanyol. Akhirnya untuk menenangkan masyarakat yang menuntutnya,
pejabat Dinas Kesehatan Daerah menjelaskan kematian Boon bukan karena flu
spanyol, melainkan karena gagal jantung. Ia kemudian mengingatkan kepada
masyarakat yang berada di depan kantor Dinas Kesehatan hendaknya masyarakat
tidak mudah memercayai berita yang ada di masyarakat, tetapi harus dicek ke Dinas
Kesehatan setempat. Petugas Dinas Kesehatan memberikan pemahaman kepada
masyarakat agar berperilaku sehat. Namun, korban terus berjatuhan. Bahkan pada
situasi terakhir dilaporkan bahwa pegawai Kereta Api Negara dan hampir semua
pegawai Kantor Telepon terpapar virus influenza misterius ini. Dikabarkan pula
kepada masyarakat bahwa apabila hari hujan, hujan yang turun akan mampu
melarutkan kuman penyakit. Jika tidak, kematian akan terus terjadi (De Locomotief, 30
Oktober 1918).
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Berdasarkan data yang masuk ke Kantor Dinas Kesehatan di Batavia, pandemi flu
spanyol telah menyerang penduduk di Kota Padang, Sumatra Barat. Banyak korban
berjatuhan, yang berasal tidak hanya dari penduduk bumiputera, namun juga orang
Eropa. Semua pegawai di Kantor Residen terpapar virus ini. Oleh karena itu, Kantor
Residen ditutup untuk sementara. Tidak hanya di Kantor Residen, beberapa pabrik di
Kota Padang juga harus ditutup untuk sementara waktu karena terdapat beberapa
karyawannya terpapar virus yang mematikan ini (Bataviaasche Nieuwsblad, 1
November 1918).

Kota Surabaya merupakan kota yang penduduknya paling banyak terkena flu
spanyol. Pada minggu pertama bulan November dilaporkan setiap hari 15–20 orang
pasien dibawa ke rumah sakit di Kota Surabaya. Kebanyakan di antara mereka sudah
terlambat dan sudah memasuki pada tahap akhir serangan karena gangguan
pernapasan sudah terjadi. Pada tahap ini dilaporkan 83 pegawai bumiputera di
Surabaya meninggal karena serangan flu ini. Ketakutan pada penyakit pes paru-paru
sampai saat itu tidak terbukti. Penelitian bakteriologi pun mengenai pes paru-paru
hasilnya juga negatif.

Seiring dengan banyaknya pasien yang terserang wabah flu spanyol di Surabaya,
dilaporkan pula bahwa flu ini telah meluas hingga sampai ke Bali. Petugas pemantau
kesehatan dan sekaligus Pejabat Kesehatan Pelabuhan Singaraja Bouman dinyatakan
meninggal dunia karena terpapar virus penyakit flu ini. Jumlah penderita di Bali,
berhubung banyak yang tidak dilaporkan kepada Pemerintah, sangat banyak dan
kebanyakan berakhir dengan kematian. Beberapa penduduk kampung juga di sekitar
Singaraja banyak yang terpapar oleh penyakit ini.

Para siswa di Sekolah Kedokteran Hindia Belanda di Weltevreden School tot
Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) ditugaskan ke Padang, Bengkulu, Kepalang,
dan Makassar untuk ikut membantu penanganan virus flu spanyol ini. Angka kematian
(mortalitas) terjadi di Padang dan setiap hari dilaporkan banyak pasien yang
meninggal. Di Bengkulu dan Kepalang semua dokter terserang penyakit ini sehingga
tidak mampu untuk memberikan bantuan medis kepada para pasiennya. Kedatangan
para siswa STOVIA mampu menggantikan para dokter yang juga menjadi korban.
Bahkan dokter di Pelabuhan Tangkau, yang belum lama diangkat sebagai anggota
Dewan Kota Praja (gemeente raad), meninggal dunia karena virus ini. Dari laporan
mereka kepada Direktur Sekolah Dokter Hindia, diketahui bahwa di Makassar korban
meninggal mencapai 102 orang per hari dan pada tanggal 3 November dilaporkan
sebanyak 240 orang meninggal dunia di Makassar yang semuanya adalah penduduk
bumiputera. (Bataviaasche Nieuwsblad, 4 November 1918)
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Menanggapi peristiwa di Makassar, Pemerintah Daerah menutup banyak kantor,
perusahaan umum, dan pelabuhan. Suasana Kota Makassar bagaikan kota mati.
Banyak berita di koran yang menyatakan bahwa penyakit ini tidak begitu berbahaya.
Namun, hal itu dibantah oleh petugas medis, bahwa jenis penyakit ini lebih berat
daripada penyakit kolera, dan penyebarannya mirip penyakit pes. Para petugas medis
di Makassar mendesak Dinas Kesehatan di Batavia agar memanggil para wartawan
dari beberapa koran lokal dan koran nasional guna menjelaskan kepada mereka
bahwa penyakit ini sangat berbahaya dan semua pintu rumah harus selalu ditutup dan
tidak diperbolehkan dibiarkan terbuka. Seorang dokter menjelaskan kepada
wartawan bahwa flu ini ditandai dengan munculnya gejala sakit kepala hebat, kadang-
kadang rasa sakit muncul di sekujur tubuh. Dalam kondisi seperti itu pasien harus
mengisolasi diri, tidak boleh keluar dari rumah atau melakukan perjalanan. Pasien akan
merasa sehat dan merasa bahwa dirinya sudah sembuh. Namun, justru kondisi itulah
yang harus diwaspadai karena penyakit itu akan muncul kembali dengan serangan
yang lebih hebat. Beberapa kasus kematian membuktikan bahwa mereka yang
meninggal merasakan bahwa dirinya akan sembuh karena gejala flu sudah mulai
berkurang. Berhubung mereka kemudian kembali melakukan aktivitas mereka
kembali, dan kondisi pasien dalam keadaan lelah, kematian sudah menghadang di
hadapannya. Mereka yang meninggal juga memiliki penyakit penyerta yang
sebelumnya sudah diderita oleh para pasien, seperti bronkitis, asma, diabetes, dan
penyakit lainnya. Penyakit-penyakit penyerta ini akan mengakibatkan kondisi pasien
menjadi fatal karena daya tahan tubuh yang lemah. Oleh karena itu, diimbau bagi
anggota masyarakat yang mengidap penyakit penyerta tersebut agar lebih waspada
(De Locomotif, 4 November 1918).

Selanjutnya, dari Batavia juga disampaikan bahwa serangan penyakit cacar dan
pes sudah mulai menurun. Banyaknya kematian di Batavia 50% disebabkan oleh virus
influenza, pneumonia, dan sesak napas atau disebabkan karena pengabaian terhadap
penyakit ini. Cukup disesalkan bahwa Dinas Kesehatan terlambat bertindak terhadap
wabah ini. Flu spanyol menyebar melalui udara sehingga tidak ada disinfektan yang
bisa membantu. Dinas Kesehatan ternyata kekurangan tenaga dokter sehingga tidak
mampu untuk mendistribusikan tenaga medis ke setiap daerah yang terjangkit
(Bataviaasche Nieuwsblad, 5 November 1918).

Berita yang cukup menghebohkan muncul ketika di Magelang Jenderal Mayor
Kersbergen mengakhiri kunjungannya di Garnisun Magelang setelah memperoleh
berita bahwa di Garnisun Magelang beberapa militer terserang flu. Ia kemudian
menginstruksikan agar setiap anggota militer menjaga diri dengan menjaga protokol
kesehatan yang sudah digariskan oleh pihak komandan masing-masing. Ia juga
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meminta agar pihak militer juga ikut menenangkan publik yang merasa panik setelah
munculnya virus ini. Setelah selesai melakukan inspeksi di Magelang, Jenderal Mayor
Kersbergen, Komandan Militer di Batavia melanjutkan perjalanannya ke Semarang
untuk melakukan inspeksi yang sama, kemudian hari berikutnya ia kembali ke Batavia
(Bataviaasche Nieuwsblad, 13 November 1918).

Sampai akhir tahun 1918, Pemerintah Hindia Belanda menyatakan kewalahannya
dalam menghadapi epidemi ini. Gubernur Jenderal Limburg Stirrum melaporkan
kepada Pemerintah di Den Haag, yang kemudian oleh Menteri Koloni Idenburg
disampaikan dalam Sidang Tahunan Parlemen Belanda (Staten Generaal) dalam
pidato laporan pertanggungjawabannya antara lain sebagai berikut.

Influenza woedde in een van haar kwaardaardigste vormen
(Spaansche griep), in de tweede helft van het jaar over den geheelen
archipel. Eigenlĳk kan men spreken van twee epidemien, waarvan de
eerste heerschte gedurende de maanden Juli, Augustus en
September, en de tweede veel heviger en algemeener in November.
Scholen moesten hier en daar gesloten worden; verschillende
bedrĳven konden slechts op gebrekkige wĳze worden voortgezet.
Tienduizenden vielen als slachtoffers van deze ziekte, vooral
wanneer pneumonie als complicatie optrad. In sommige streken
werd in het begin gedacht aan het optreden van eene
pespneuomonie, hetgeen echter bĳ bacteriologisch onderzoek
bleek niet het geval te zĳn. Onder de maatregelen ter bestrĳding
van de ziekte behoorden het op ruime schaal verspreiden en
kosteloos toedienen van geneesmiddelen en het verstrekken van
goed toebereid voedsel aan behorftigen, terwĳl verder eene
commissie werd ingesteld om het optreden en het verloop van de
ziekte te bestudeeren (Koloniaal Verslag over het jaar 1919, hlm. 175).

‘Influenza melanda dalam salah satu bentuknya yang paling buruk
(flu spanyol) pada pertengahan kedua tahun ini di seluruh
kepulauan. Sebenarnya orang bisa menyebut dua epidemi, yang
pertama melanda selama bulan Juli, Agustus, dan September dan
gelombang kedua jauh lebih parah dan lebih meluas pada
November. Sekolah-sekolah di sana-sini harus ditutup; berbagai
usaha hanya bisa diteruskan dengan cara yang sangat kurang.
Puluhan ribu orang telah jatuh sebagai korban penyakit ini, terutama
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ketika sesak napas muncul sebagai komplikasi. Di beberapa daerah
pada mulanya ada dugaan kemunculan sesak napas karena pes.
Akan tetapi, dalam pemeriksaan bakteriologi terbukti bukan. Di
antara tindakan untuk memerangi penyakit ini termasuk juga
penyebaran secara besar-besaran dan pembagian gratis obat serta
pengadaan makanan olahan kepada yang membutuhkan, sementara
selanjutnya sebuah komisi dibentuk untuk mempelajari kemunculan
dan penyebaran penyakit ini.’

Dari pidato Menteri Koloni di atas dapat diduga bagaimana sampai akhir tahun
1918 Pemerintah Belanda belum mampu menemukan solusi yang tepat untuk
mengatasi pandemi influenza ini. Terlepas dari fokus yang juga dicurahkan untuk
pengobatan di Eropa, Pemerintah di Den Haag dan Batavia masih belum memahami
penyebab dan sifat utama penyakit ini. Penelitian laboratorium yang dilakukan secara
terburu-buru pada pertengahan tahun 1918 masih terbatas pada penelitian untuk
mencari bakteri penyebabnya dan belum sampai pada obat penyembuhnya atau
vaksin yang dibutuhkan untuk pencegahannnya.

Penanganan Pandemi di Hindia Belanda

Dengan merebaknya wabah flu spanyol yang melanda hampir di seluruh negara
di dunia pada 1918, hampir semua negara di dunia melakukan pencegahan untuk
menahan serangan jenis penyakit yang dianggap misterius ini merebak di negara
masing-masing. Penduduk dunia yang baru mengenal terjangkitnya wabah global ini
menimbulkan kepanikan bagi masyarakatnya. Terlebih lagi dengan naiknya angka
mortalitas di setiap negara yang disebabkan oleh jenis flu ini, pandemi flu spanyol
akhirnya menjadi tragedi dunia yang sangat mengerikan. Daya sebarnya yang sangat
tinggi belum diantisipasi oleh para dokter yang ada pada saat itu ditambah lagi
dengan terbatasnya jumlah tenaga medis yang ada.

Seperti yang disebutkan dalam pidato Idenburg, Pemerintah Belanda membentuk
Komisi Penyelidik, yang mulai bekerja pada awal tahun 1919. Setelah melakukan
penelitian pada bulan-bulan pertama tahun 1919, komisi yang bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas Kesehatan itu merancang sejumlah usul berikut ini.

a. Pada dokter Dinas Kesehatan wajib memperingatkan Kepala Daerah apabila
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angka kematian di daerah itu meningkat akibat influenza;
b. Membagi bahan makanan dan obat-obatan yang diperlukan kepada penduduk;
c. Pengawasan oleh kepala daerah atas persediaan obat berbentuk tablet;
d. Sosialisasi untuk menjaga kebersihan mulut dan kuku kepada setiap orang, di

samping penyemprotan jalan yang dilaksanakan secara rutin;
e. Pemakaian masker menurut model yang ditetapkan, yaitu empat lapis kain;
f. Pembuatan aturan dalam berbagai bahasa yang dipahami oleh penduduk;
g. Menyediakan pengangkutan kapal yang bergerak cepat untuk mengangkut

tenaga medis ke lokasi terpencil;
h. Meminta Pemerintah agar menjadikan usulan dan saran-saran menjadi peraturan

setingkat perundangan (Peraturan Influenza) (Koloniaal Verslag over het jaar 1920,
hlm. 64).

Usul dari Komisi Penyelidik segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah, terutama yang
dapat bersifat praktis. Sejumlah sosialisasi dilakukan melalui jalur birokrasi daerah
yang bekerja sama dengan aparat Dinas Kesehatan. Sementara itu, penggunaan
masker yang dibagikan melalui aparat pemerintahan sampai tingkat desa secara
intensif dilakukan pada tiga bulan pertama tahun 1919. Dampak yang langsung terasa
adalah tingkat penularan inflenza sampai pertengahan pertama 1919 menurun drastis,
termasuk di daerah dengan daya tingkat terjangkitnya tinggi seperti Afdeeling Cilacap
(Koloniaal Verslag over het jaar 1919, hlm. 218 dan 220).

Berita simpang siurnya tentang wabah ini dan belum siapnya Dinas Kesehatan
menyebabkan kurangnya informasi tentang penyebaran, sifat, hingga
pencegahannya. Oleh karena itu, celah informasi dimanfaatkan oleh orang-orang
yang tidak bertanggung jawab demi mengeruk keuntungan bagi pribadi ataupun
kelompoknya. Hal inilah yang baru disadari oleh para pengambil keputusan, sehingga
pada tahun 1920 dikeluarkanlah oleh Pemerintah peraturan yang bernama Undang-
Undang Influenza (Influenza Ordonantie) Nomor 723 Tanggal 20 Oktober Tahun 1920.

Berdasarkan tanda-tanda alam yang ada, masyarakat di Hindia Belanda, khususnya di
Jawa, yakin bahwa pandemi atau lebih dikenal dengan istilah pageblug akan melanda

Dalam Koloniaal Verslag ini laporan tentang influenza dan penanganannya diberikan kolom khusus di luar
laporan Dinas Kesehatan Umum, yang juga memuatnya. Laporan dalam kolom khusus merupakan laporan
komisi khusus untuk penanganan influenza. Ini membuktikan bahwa Pemerintah Belanda, baik di Batavia
maupun Den Haag, memberikan perhatian serius pada keberadaan penyakit ini dan dampaknya di Hindia
Belanda.

Berdasarkan Laporan Kolonial ini, masker yang dikenakan itu dikenal sebagai masker influenza.

3

3
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wilayah Jawa. Tanda-tanda alam itu antara lain adanya bintang berekor (commet),
gerhana bulan, gerhana matahari, angin ribut, dan hujan es. Untuk melawan bencana
ini, dilakukan beberapa ritual seperti ruwatan, tindakan-tindakan tertentu seperti
bersembunyi di bawah tempat tidur, memukuli pohon kelapa yang ada di depan
rumah, atau memukul kentongan (kitir) terus-menerus sehingga warga masyarakat
lainnya mengetahuinya. Kearifan lokal yang ada ini dilakukan berdasarkan
kepercayaan yang mereka pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 1:
Jumlah Pasien Influenza selama Tujuh Minggu di Afdeeling Magelang dan Onderafdeeling Krasak di Jawa
Tengah (Wibowo, 2009)
(Sumber: Steenis, 1919. dalam Geneeskundig Tĳdschrift voor Nederlandsch Indie, LIX, hlm. 909)

Untuk upacara ruwatan (penolak bala), masyarakat biasanya mementaskan wayang
kulit semalam suntuk dengan lakon tertentu. Pementasan wayang Pageblug berisi
tentang imbauan yang ditujukan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam
menjaga kesehatan. Pada pementasan wayang pageblug juga disampaikan imbauan
untuk mengikuti petunjuk Dinas Kesehatan agar terhindari dari virus flu spanyol yang
sangat berbahaya ini. Biasanya di dalam adegan goro-goro, yaitu di bagian tengah
pertunjukan wayang kulit, pesan-pesan Pemerintah ini diselipkan pada bagian ini
dengan menampilkan tokoh-tokoh punakawan: Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong.

Jumlah Penduduk
Afdeeling Magelang Onderafdeeling Krasak

563.208 19.887

Jumlah kematian
dan korban
influenza dalam %
(dihitung tiap
tahun) dalam tujuh
minggu selama
pandemi
berlangsung

Kematian Influenza Kematian Influenza

- - 86 60

92 66 252 226

196 170 605 579

274 278 507 481

221 195 301 275

151 125 161 135

98 72 78 32

67 41 - -

1 Nov.–19 Des. 1918 25 Okt.–12 Des. 1918
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Selain menggunakan media pementasan wayang, juga disebarkan pengumuman,
selebaran, informasi yang menggunakan beberapa bahasa daerah, antara lain bahasa
Jawa, Sunda, Bali, Padang. Tidak dilupakan pula pengumuman dan informasi
disampaikan dengan menggunakan bahasa Cina dan Arab.

Untuk mencegah menularnya virus ini, Pemerintah mengimbau agar penduduk
menutup pintu rumahnya karena diperkirakan wabah penyakit mampu terbawa angin,
sehingga apabila pintu dibuka, dikhawatirkan wabah penyakit yang terbawa angin
akan masuk melalui pintu. Kebiasaan warga Hindia Belanda untuk membuka pintu
rumah merupakan budaya yang sudah ada sejak dahulu kala. Dengan pintu dibuka,
diyakini bahwa rezeki akan tetap terbuka bagi pemilik rumah. Oleh karena itu imbauan
untuk selalu menutup pintu rumah sering tidak dilakukan oleh pemilik rumah akibat
tidak sesuai dengan adat kebiasaan dan kepercayaan mereka. Hal inilah yang menjadi
salah satu penyebab meluasnya wabah penyakit di desa-desa.

Kebiasaan meludah di lantai menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihentikan. Di
beberapa wilayah di Hindia Belanda, kebiasaan meludah di lantai sudah merupakan
kebiasaan. Kebiasaan itu sungguh tidak sehat karena virus influenza ditularkan melalui
air liur penderita. Bagi kaum wanita yang terbiasa mengunyah sirih, kebiasaan
membuang air liur sangat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, mereka yang
memiliki kebiasaan seperti ini tidak diizinkan untuk membuangnya di sembarang
tempat, melainkan dimasukkan dalam suatu tempat, kemudian menimbunnya di
dalam tanah. Oleh karena itu meludah dilantai secara tegas dilarang oleh Pemerintah,
guna menghindari penularan virus ini.

Gambar 3:
Buku tentang Influenza dengan menggunakan bahasa dan
huruf Jawa:
1. Lelara Inpluwensa iku iso nuwuhake panas lan watuk;
2. Lelara Inpluwensa iku gampang banget panulare.
(Sumber: Anonim. 1920. Lelara Inpluwensa. Batavia: Balai Poestaka,

Koleksi Perpustakaan Kolese Santo Ignatius, Yogyakarta)
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Pemerintah juga mengimbau warganya untuk segera meninggalkan ruangan dan
menjauhkan diri dari orang lain apabila akan batuk dan bersin. Kebiasaan masyarakat
untuk bersin sekeras-kerasnya di beberapa daerah sudah menjadi kebiasaan.
Kebiasaan itu diimbau untuk tidak dilakukan karena dari droplet batuk dan bersin
inilah virus wabah influenza akan menyebar. Hal ini sudah disosialisasikan baik di kota
maupun di desa, namun masih ada warga yang melakukan di tempat-tempat umum
seperti di pasar, di kantor desa, ataupun di tempat umum lainnya.

Kebiasaan untuk berkumpul sambil minum kopi bersama dengan orang lain di
warung juga menjadi arena penularan penyakit ini. Kebiasaan untuk mengobrol
dengan teman-teman di warung kopi, sambil menikmati makanan dan minuman yang
dĳual di warung tersebut, sangat berisiko terhadap penularan penyakit ini. Kebiasaan
seperti ini amat sukar dihilangkan karena sudah merupakan kebiasaan masyarakat
lokal sehingga perlu dilakukan pencegahan terhadap kebiasaan seperti ini.

Penutupan kantor, sekolah, pabrik, atau tempat kerja dilakukan apabila terdapat
karyawan atau murid yang terpapar. Kebiasaan masyarakat yang selalu berdekatan
dan padatnya orang yang bekerja dalam satu ruangan tertutup akan mempermudah
orang terpapar virus ini. Penutupan kantor, sekolah, pabrik, atau tempat kerja
merupakan instruksi dari Dinas Kesehatan di pusat dan di daerah. Namun, jika
diketahui ada orang yang terpapar akan menyebabkan tempat bekerja atau sekolah
ditutup, hal itu menjadikan orang tidak berani untuk bersikap dan mengatakan secara
jujur akan kondisi fisiknya. Kondisi ini menjadikan kondisi semu dari kesehatan
masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan demikian banyak jatuhnya korban yang
terpapar virus ini sehingga meninggal dunia.

Gambar 4:
Imbauan mengenai Flu
Spanyol melalui Media
Massa.
(Sumber: Sin Po, 28 Oktober 1918

dan 30 Oktober 1918, dikutip dari

www.indonesiaatmelbourne.unimelb.

edu.au)

https://www.indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au
https://www.indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au
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Influenza Ordonansi (Influenza Ordonnantie)

Dengan kondisi terus bertambahnya anggota masyarakat yang terpapar oleh virus
influenza dan ketidaktaatan anggota masyarakat atas anjuran Dinas Kesehatan
Daerah, beberapa Dinas Kesehatan Daerah akhir mendesak pihak Dinas Kesehatan
Pusat agar segera mengeluarkan suatu undang-undang (Ordonnantie) yang harus
dipatuhi oleh semua orang yang tinggal di wilayah Hindia Belanda. Setelah hampir
dua tahun virus flu spanyol menyerang wilayah Hindia Belanda, baru pada tanggal 20
Oktober 1920 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang
Influenza (Influenza Ordonnatie). Pemberlakuan aturan yang dianggap berlarut-larut
ini disebabkan di antara pengambil keputusan terjadi perdebatan yang sengit dan
terus menerus. Berhubung Pemerintah Kolonial belum memiliki pengalaman dalam
menangani kasus ini, ditakutkan akan timbul ketakutan yang berlebihan di masyarakat.
Namun, dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya pada 20 Oktober 1920
dikeluarkannya Undang-Undang (Ordonnantie) Influenza (Staatblad van Nederlandsch
Indië No. 723, 1920).

Undang-Undang Influenza (Influenza Ordonnantie), setelah diundangkan pada 20
Oktober 1920, kemudian dimuat dalam Lembar Berita Negara Nomor 723 Tahun
1920. Peraturan ini meliputi tiga bagian pemerintahan yang berhubungan secara
langsung. Yang pertama adalah Dinas Kesehatan Umum (Burlĳke Gezondheid
Toestand), Kemudian Kepala Pelabuhan yang menangani secara langsung lalu lintas
migrasi manusia (Haven Meester), dan yang terakhir adalah Kepala Daerah
(gezaghebber). Kepala Kesehatan Umum harus mencarikan jalan keluar apabila
terdapat daerah yang terkena pandemi. Apabila terdapat kekurangan tenaga medis,
Kepala Urusan Umum harus mengusahakan minimal satu orang tenaga dokter untuk
menanganinya. Kemudian bagi Kepala Pelabuhan, mereka diminta untuk sementara
menahan dan tidak membiarkan kapal berlabuh. Kapal hanya diizinkan berlabuh jika
telah diketahui kondisi anak buah kapal dan penumpangnya, khususnya dalam
kaitannya dengan mewabahnya virus ini. Sementara itu, Kepala Daerah berkewajiban
untuk melaporkan kepada Pemerintah tentang kondisi warganya dalam kaitannya
dengan mewabahnya flu spanyol ini. Kepala Daerah dianggap sebagai orang yang
paling bertanggung jawab dalam menangani penyebaran dan menangani penyakit
ini.

Dalam Pasal 2 yang berisi tiga ayat dalam peraturan ini, diatur kewajiban Inspektur
Dinas Kesehatan Umum untuk melaporkan peristiwa yang terjadi di wilayahnya,
tentang pandemi influenza yang mengakibatkan kematian luar biasa penduduk. Jika
pandemi terjadi, ia wajib memberitahukan kepada Kepala Daerah atau Kepala Dinas
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tempat di mana wabah itu berjangkit. Ayat dua dalam pasal ini menyatakan kewajiban
bagi Inspektur Kesehatan untuk melaporkan kepada atasannya tentang meluasnya
pandemi dan banyaknya korban meninggal dengan menyebutkan wilayah yang
menjadi daerah kerjanya; ayat tiga berisi tentang dengan diterimanya pemberitahuan
tentang munculnya epidemi yang dimaksud pada ayat 1 dan 2, Kepala Pemerintah
Daerah segera mengeluarkan pernyataan epidemi yang tindakannya segera
diumumkan kepada seluruh penjuru wilayah Hindia Belanda.

Inti peraturan atau ordonansi ini adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala
Daerah setempat harus melakukan koordinasi dengan wilayah yang ada di atasnya
agar dapat dilakukan koordinasi dalam penanganannya. Agar tidak terlambat dalam
penanganan wabah penyakit ini, Kepala Dinas Kesehatan Daerah diberi wewenang
untuk menyatakan daerah yang menjadi wilayah kekuasaannya sehubungan dengan
munculnya wabah penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Umum selaku
penanggung jawab tertinggi kesehatan masyarakat diberikan wewenang oleh
Gubernur Jenderal untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna
memberantas wabah penyakit menular ini. Status institusi lain adalah membantu demi
terlaksananya kebĳakan yang diambil oleh dinas kesehatan umum. Semua instansi
terkait, termasuk Pemerintah Daerah, harus memberikan fasilitas yang diperlukan
guna kegiatan menumpas meluasnya pandemi influenza (Wibowo dkk., 2009).

Baik Pemerintah Pusat maupun Daerah sudah tidak sanggup melakukan
pencegahan bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Untuk
melakukan penindakan terhadap masyarakat yang bersikap acuh tak acuh dan tidak
mengikuti protokol kesehatan seperti yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah,
diperlukan payung hukum yang dapat menindak siapa pun yang tidak mengikuti

Gambar 5:
Pasien korban Wabah Flu Spanyol di
salah satu rumah sakit di Amerika
Serikat yang telah memakan korban
antara 21.5 dan 50 Juta orang dari
seluruh dunia.
(Sumber: US National Museum of Health and

Medicine, dikutip dari

www.indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au)

https://www.indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au
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aturan protokol kesehatan. Dengan diberlakukannya Influenza Ordonnantie, setiap
orang yang melanggar aturan ini:

1. Didenda sebesar f 50 bagi:
a. setiap orang yang mengabaikan aturan yang telah ditentukan;
b. kepala atau pengelola sekolah yang tidak mematuhi perintah yang sudah

diatur dalam peraturan itu;
c. kepala atau guru sekolah yang diberi tugas mengawasi para siswa, tetapi tidak

menjalankan tugasnya dengan baik.

2. Diancam kurungan maksimal setahun atau didenda dengan uang setinggi-
tingginya f 2.000 gulden jika:
a. nakhoda kapal tidak mematuhi aturan yang sudah digariskan dalam Pasal 5

dan 8 peraturan ini;
b. nakhoda atau awal kapal atau yang tidak termasuk sebagai awak kapal harus

melakukan karantina. Mereka yang melanggar karantina akan mendapatkan
hukuman;

c. setiap orang yang diberi tanggung jawab untuk menjalankan tanggung jawab
itu, namun mengabaikannya;

d. setiap penumpang kapal yang secara sengaja turun dari kapal tanpa
memperhatikan aturan yang sudah ditetapkan;

e. siapa pun yang telah dianggap mengetahui peraturan ini. Dengan demikian,
siapa pun yang melanggar akan dikenai sanksi hukum (Staatblad van
Nederlandsch Indië No. 723, 1920).

Dengan diberlakukannya aturan tersebut, siapa pun yang melanggar peraturan
yang sudah diberlakukan di wilayah Hindia Belanda itu, baik berasal dari sekolah,
perkapalan, pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai dinas, ataupun orang biasa,
akan dihukum.

Denda dan hukuman pidana selama satu tahun atau denda uang menunjukkan
bahwa Pemerintah sangat serius dalam menangani dan melakukan perlawanan
pandemi flu spanyol ini. Dibutuhkannya Influenza Ordonnantie oleh masyarakat
menunjukkan bahwa masyarakat tidak berdisiplin dalam menjalankan protokol
kesehatan sehingga menyebabkan banyaknya korban keganasan penyakit itu. Dengan
diberlakukannya Influenza Ordonnantie, semua pelanggaran akan memperoleh sanksi,
baik berupa denda uang maupun sanksi pidana satu tahun meringkuk di dalam sel
tahanan.
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Peraturan yang dikeluarkan pada bulan Oktober 1920 itu merupakan reaksi dari
terjadinya gelombang kedua influenza di seluruh Kepulauan Hindia. Selama tahun itu
praktis hampir setiap keresidenan melaporkan bahwa daerahnya dilanda oleh malaria,
bahkan di beberapa keresidenan serangan ini sampai ke tingkat distrik. Salah satu
saluran penularan ternyata ditemukan tetap di sektor transportasi, khususnya lintas
pulau. Oleh karenanya, pada awal tahun 1921 potensi penularan influenza kembali
meningkat, khususnya di luar Jawa. Pada tanggal 5 Juni 1921 Pemerintah menerbitkan
aturan yang merevisi Peraturan Influenza tahun 1920. Dalam aturan ini ditambahkan
suatu pasal baru yang berbunyi sebagai berikut.

De havenmeester kan wanneer bĳzondere omstandigheden dit
dringend eischen, naar door den Hoofdinspecteur, Hoofd van den
Burgerlĳken Geneerkundigen Dienst vast te stellen regelen het gaan
naar den wal ook tot andere dan de onder b van het vorig lid
vermelde doeleinden en door andere dan de onder c van dat lit
bedoelde personen toestaan (Staatsblad van Nederlandsch Indie
1921 nr. 344).

‘Kepala Pelabuhan, ketika kondisi khusus menuntutnya, akan pergi
ke dermaga menurut aturan yang ditetapkan oleh Inspektur Kepala
Dinas Kesehatan dengan tujuan lain selain yang disebutkan dalam
sub b ayat sebelummnya untuk mengizinkan orang-orang lain selain
yang dimaksud sub c ayat itu.’

Dengan ketentuan tersebut, setidaknya ada dua hal yang baru tertuang dalam
pasal ini. Pertama, Kepala Pelabuhan dilibatkan secara aktif dalam rangka
penanggulangan dan pencegahan penyebaran influenza. Kedua, pengetatan
komunikasi manusia terjadi terutama dalam pencegahan interaksi melalui sektor
transportasi. Hal ini menandai bahwa sektor transportasi tetap menjadi saluran
penting yang menentukan penyebaran wabah penyakit karena dari sektor ini interaksi
manusia terjadi.

Dalam Lembaran Negara tersebut, ketentuan ini ditambahkan sebagai Pasal 8 ayat 3.55

5
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Selain peraturan pembatasan dalam transportasi, Pemerintah juga menerapkan
aturan pembatasan individu, khususnya bagi penumpang kapal dan mereka yang
dicurigai terjangkit oleh penyakit influensa. Langkah itu diambil dalam bentuk
karantina yang diterapkan pada orang-orang yang dicurigai terpapar penyakit ini
untuk jangka waktu tertentu. Sebagai dasar hukum pengambilan tindakan ini, Kepala
Dinas Kesehatan Umum menerbitkan keputusan yang dikenal sebagai Peraturan
Pencegahan Penularan (Ontsmetting Ordonnantie) pada tanggal 17 Juli 1919 (Bĳblad
op het Staatsblad tahun 1921 nomor 9472). Dengan kedua peraturan tersebut,
diharapkan jumlah penderita influenza dan tingkat penyebarannya dapat ditekan.
Kedua peraturan itu juga menandai awal pola baru kebĳakan Pemerintah Kolonial
terhadap pandemi influenza di Hindia Belanda.

Kesimpulan

Penyakit flu spanyol, yang melanda kota-kota di seluruh dunia, meninggalkan
duka yang sangat dalam bagi penduduk dunia. Demikian banyaknya korban yang
meninggal dunia, yang ditaksir sebanyak 20 juta orang, menyebabkan penduduk
dunia berkurang drastis dalam waktu yang sangat singkat. Penduduk Eropa, terutama
penduduk dari negara yang ikut berperang dalam Perang Dunia I (1914–1917) telah
kehilangan banyak nyawa yang diakibatkan oleh perang. Perang Dunia I, yang disebut
oleh orang Prancis sebagai La Grande Guerre (Perang Besar), merupakan perang yang
menggunakan peralatan perang modern. Akibatnya banyak warga sipil yang
meninggal sebagai akibat perang, terutama akibat dari digunakan gas beracun,
ledakan bom, mitraliur, dan peralatan perang lainnya. Belum sampai satu tahun warga
Eropa menikmati masa damai pascaperang, kini dihadapi dengan ancaman lainnya,
yakni mewabahnya flu spanyol yang menelan begitu banyak korban.

Penularan virus flu spanyol di Hindia Belanda berasal pertama kali dari kapal-kapal
yang merapat ke pelabuhan, yang tanpa disadari oleh semua orang, para penumpang
termasuk anak buah kapal dan nakhoda telah terpapar oleh virus tersebut. Setelah
diselidiki, semua kapal yang telah berlabuh di Singapura hampir semua awak kapalnya
terpapar oleh virus flu spanyol, yang menular dengan sangat cepat di seluruh wilayah
Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial terlambat dalam menutup semua akses masuk

Dalam Tambahan Lembaran Negara tersebut disebutkan bahwa peraturan ini menindaklanjuti peraturan
karantina pasien yang dimuat dalam Staatsblad van Nederlandsh Indie Tahun 1911 Nomor 277 dan
peraturan epidemi dalam Staatsblad van nederlandsch Indie Tahun 1911 Nomor 299.

6
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pelabuhan di seluruh wilayah koloni. Dengan tidak disadarinya penularan melalui
akses masuk pelabuhan ini, dengan cepat virus flu spanyol dan penyakit menular
lainnya akan menyebar ke wilayah lain.

Kebiasaan anggota masyarakat yang tidak berdisiplin di tempat-tempat umum
membuat virus yang ditularkan melalui droplet itu segera menyebar ke mana-mana
tanpa dapat dibendung. Kebiasaan meludah, bersin, dan batuk di tempat-tempat
umum menjadikan penyakit menjalar ke semua orang dengan tidak memandang bulu
apakah ia orang Eropa atau bukan, orang Moor, orang Cina, atau orang Arab; semua
terkena virus ini. Beberapa Dinas Kesehatan Daerah telah melarang warganya untuk
tidak melakukan hal-hal tersebut di ruang publik. Namun, kenyataannya, masih banyak
jatuh korban baik yang sakit maupun yang meninggal. Ketidakdisiplinan anggota
masyarakat menjadikan korban semakin banyak dan wilayah terjangkit menjadi
semakin meluas.

Upaya Pemerintah dengan memanfaatkan kearifan budaya lokal juga sudah
dilakukan, yaitu dengan memasukkan pesan-pesan hidup sehat melalui wayang
kemudian melakukan ruwatan dan semua bentuk penolak bala. Namun, korban tetap
berjatuhan, karena daya tahan tubuh anggota masyarakat yang secara umum kurang
baik. Oleh karena itu, dapat dimaklumi bahwa korban sakit dan meninggal paling
banyak menimpa penduduk bumiputera. Hal ini dapat dimaklumi karena asupan gizi
masyarakat Eropa relatif lebih baik daripada asupan gizi penduduk bumiputera.

Walaupun sudah terlambat, sudah banyak korban yang jatuh, akhirnya Pemerintah
kolonial memberlakukan Influenza Ordonnantie yang memberikan hukuman denda
dan pidana bagi mereka yang tidak patuh akan protokol kesehatan yang sudah
ditentukan oleh baik Kepala Daerah maupun kepala Kesehatan Daerah. Dengan
peraturan itu, mau tidak mau, kepala-kepala daerah harus berkoordinasi dengan
Kepala Dinas Kesehatan baik di Tingkat Pusat maupun Daerah guna menanggulangi
meluasnya wabah virus yang mematikan ini. Sungguh hal itu merupakan pelajaran
yang sangat bermanfaat bagi pemerintahan selanjutnya, khususnya tatkala timbul
wabah yang membahayakan masyarakat umum. Sebagai wilayah yang rentan akan
bahaya endemi, epidemi maupun pandemi, wilayah Hindia Belanda yang kini menjadi
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, cara-cara pemberantasan dan
pencegahan penularan wabah penyakit menular seperti pes, kolera, disentri, cacar,
malaria, dan penyakit tropis lainnya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan apa
yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Penanggulangan penyebaran penyakit menular seperti flu spanyol dan cacar juga
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memerlukan kedisiplinan penduduk. Namun, kenyataannya berbeda. Masyarakat
yang merasa sudah sembuh melakukan aktivitasnya kembali, bahkan merasa bahwa ia
sudah sembuh total. Kondisi inilah yang sangat berbahaya karena justru pada kondisi
inilah ketahanan tubuh si pasien sangat menentukan apakah ia akan sembuh atau
bahkan kemungkinan meninggal dunia. Kasus yang terjadi di masyarakat adalah
banyak penderita yang merasa sudah sembuh, kemudian ia melakukan aktivitasnya
kembali. Pada kondisi inilah si pasien menjadi carrier atau penyebar penyakit yang
sangat dahsyat, dan apabila kondisi tubuhnya tidak kuat, akhir hidup sudah menunggu
di depan mata. Adanya Influenza Ordonnantie menunjukkan bahwa di era kolonial
banyak warga masyarakat yang melanggar disiplin protokol kesehatan sehingga
peraturan tersebut harus diberlakukan, dengan memberikan sanksi denda dan sanksi
pidana bagi pelanggarnya.

Keberhasilan pencegahan penularan flu spanyol ditentukan baik oleh individu
maupun oleh kebĳakan publik yang diambil oleh Pemerintah ketika itu. Penggunaan
masker rangkap empat merupakan suatu tindakan yang mampu menurunkan angka
terpaparnya masyarakat oleh virus ini. Dengan kedisiplinan yang tinggi, jumlah
penduduk yang terpapar oleh virus ini akan berkurang. Namun, sebaliknya,
ketidaktaatan penduduk terhadap kebĳakan Pemerintah akan menyebabkan upaya
pencegahan penyebaran virus ini gagal. Sebagai akibat dari ketidaktaatan anggota
masyarakat, perlu diberlakukan peraturan yang memiliki sanksi perdata dan pidana.
Peraturan tentang influenza dilakukan pertama kali pada tahun 1920, kemudian,
mengingat masih banyaknya anggota masyarakat yang tidak mematuhinya, pada
tanggal 5 Juni 1921 Pemerintah menerbitkan aturan yang merevisi Peraturan Influenza
tahun 1920. Pengalaman Pemerintah Kolonial dalam menangani pandemi flu spanyol
pada dekade pertama dan kedua abad ke-20 dapat dĳadikan pelajaran berharga bagi
Pemerintah saat ini dalam mengatasi penyebaran wabah COVID-19 walaupun secara
temporal terdapat selisih waktu selama seabad.
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“Physical
distancing
adalah solusi
yang terbaik
dalam
menghadapi
wabah corona.”

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo
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Proses Evakuasi WNI dari Wuhan

Pesawat Batik Air terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke
Wuhan pada hari Sabtu 1 Februari 2020 pada pukul 13.00 WIB (Gambar 1). Misi
penerbangan pesawat Airbus 330-300CEO ini mengevakuasi 238 WNI yang berada di
Wuhan kembali ke Indonesia. Menteri Kesehatan RI Dokter Terawan Agus Putranto
menyampaikan bahwa dari jumlah awal 245 WNI yang direncanakan akan dievakuasi,
terdapat tujuh WNI yang tidak jadi diterbangkan ke Tanah Air dengan alas an 4 WNI
mengundurkan diri dan 3 WNI lainnya tidak memenuhi persyaratan pemeriksaan
otoritas Pemerintah China. Pesawat ini menerbangkan 19 kru dan 30 orang tenaga
kesehatan. Pesawat mendarat di Bandara Tianhe Wuhan, Provinsi Hubei, China pada
pukul 19.00 waktu setempat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa
WNI yang tersebar pada sembilan lokasi di Provinsi Hubei berkumpul di Wuhan untuk
dievakuasi ke Indonesia. Pesawat yang mengangkut 238 WNI ini mendarat di Bandara
Hang Nadim Batam, hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 pada pukul 8.30 WIB.
Tanggal 2 Februari 2020 tercatat sebagai tanggal bersejarah bagi Indonesia dimana
terjadi proses evakuasi WNI dari Wuhan yang dilanjutkan dengan masa observasi di
Natuna.1,2

Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak saat WNI akan naik pesawat dari Wuhan
untuk memastikan kondisi kesehatan para WNI. Selama dalam perjalanan di pesawat,
pemantauan kesehatan para WNI juga dilakukan. Ketika mendarat di Indonesia,
kesehatan para WNI kembali dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ulang.
Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dari Kementerian Kesehatan RI yang langsung
naik ke dalam pesawat. Setelah mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, semua

Gambar 1:
Pesawat Batik Air untuk Evakuasi WNI
dari Wuhan, China.2
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WNI tersebut diterbangkan ke Natuna dengan tiga pesawat TNI, yaitu Hercules A-
1315, Boeing AI 7304 dan A 7306. Selama 14 hari, para WNI tersebut menjalani masa
observasi di Natuna.2,3

Proses disinfeksi para WNI dari Wuhan

Setibanya di Bandara Hang Nadim, Batam, terhadap seluruh WNI dari Wuhan
dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas kesehatan guna mencegah
penyebaran COVID-19 (Gambar 2).

Kekhawatiran Masyarakat Natuna tertular COVID-19

Masyarakat Natuna menggelar demo karena adanya kekhawatiran tertular COVID-
19. Aksi demo penolakan kedatangan WNI dari Wuhan, China, dilakukan melalui
proses unjuk rasa di depan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Ranai serta di halaman
kantor DPRD Natuna (Gambar 3).3

Gambar 2:
Proses penyemprotan

disinfektan oleh Petugas
kesehatan pada WNI dari

Wuhan, China setibanya di
Bandara Hang Nadim,

Batam, Kepulauan Riau,
Minggu 2 Februari 2020.4

Gambar 2:
Demo warga Natuna di

depan pangkalan TNI
Angkatan Udara Raden
Sadjad, Ranai, Natuna,

Kepulauan Riau, Sabtu 1
Februari 2020. 3,5
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Masa Obervasi di Natuna

Selama 14 hari para WNI dari Wuhan, China menjalani observasi di Pangkalan
Militer Natuna. Pangkalan Militer Natuna mempunyai infrastruktur rumah sakit
dibawah pengelolaan TNI angkatan udara, darat dan laut. Fasilitas lain yang tersedia
di Pangkalan militer Natuna yaitu penginapan dengan kapasitas 300 orang yang
dilengkapi dengan fasilitas dapur lapangan dan Mandi Cuci Kakus (MCK) yang
baik4. Selama masa observasi, pemerintah memonitor kesehatan para WNI dan
menyediakan sejumlah tenaga kesehatan seperti perawat, dokter spesialis paru,
petugas kesehatan jiwa serta petugas yang mengelola gizi untuk makanan bagi para
WNI (Gambar 4). Selain itu juga diatur jadwal olahraga para WNI.2,4, 5,6

Masa observasi berakhir pada tanggal 14 Februari 2020 dan seluruh WNI yang
dikarantina di Natuna dinyatakan sehat oleh Kementerian Kesehatan RI 6,7. Pemerintah
Indonesia melalui Kementerian/Lembaga yang meliputi Kementerian Koordinator
Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengawal
kepulangan 238 WNI dari Natuna, Kepulauan Riau, setelah menjalani proses
observasi. 7,8

Gambar 4:
Makan bersama di lokasi
observasi, Natuna.6

Gambar 5:
Pemerintah Indonesia Mengawal
Kepulangan 238 WNI Peserta
Observasi Dari Natuna. 7,8
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Pandemi COVID-19 kini telah menjadi persoalan global dan multi-kompleks yang
memberi dampak signifikan pada berbagai sendi kehidupan. Tidak ada satu aspek
kehidupanpun yang lolos dari dampak pandemi. Semua aspek terimbas, mulai dari
kesehatan, ekonomi, sosial, lingkungan dan politik. Pandemi kini menjadi persoalan
sistemik (system phenomenon or problem) dan bukan lagi sectoral phenomenon.
Pada awal outbreak terjadi di China, sebagian ahli menganggap persoalan outbreak
adalah domain medis dan kesehatan yang hanya perlu ditangani secara sektoral oleh
kedua bidang itu. Ini juga yang mendasari sejumlah negara tidak mengambil langkah-
langkah penanggulangan yang serius. Namun hanya dalam waktu kurang dari enam
bulan, outbreak ini kemudian berkembang menjadi persoalan global dan massif.
Beberapa bulan lalu, tidak ada yang menduga bahwa umat manusia akan berjumpa
dengan efek global dan devastating akibat penyebaran sebuah penyakit infeksi.

Persoalan sistemik merujuk kepada issu atau persoalan pada taraf sistem. Karena
levelnya pada sistem, semua komponen atau bidang terpengaruh. Pengaruhnyapun
saling berkaitan (inter-related); tidak terbatas pada individual effect. Pada persoalan
sistemik, gangguan pada satu bidang sangat mempengaruhi bidang lain;
sebagaimana kekeliruan penanganan satu bidang mengakibatkan kekeliruan dan
kegagalan bidang lain. Pada pandemi ini, kekeliruan menanggulangi virus memberi
imbas pada jatuhnya pertumbuhan ekonomi, political disturbance serta social
adjustment. Karena magnitude ini, maka penanganan persoalan sistemik mesti
mengedepankan manajemen sistem (system management) dimana komponen
utamanya adalah perbaikan struktur, organisasi dan kebĳaksanaan. Ini merupakan
tantangan besar karena dalam beberapa abad terakhir dunia belum pernah
menghadapi persoalan sekompleks dan semasif pandemi saat ini.

Tantangan paling utama dalam penanggulangan krisis atau pandemi adalah
melakukan koordinasi penanganan secara efektif dari semua komponen yang terlibat.
Dan hal ini harus dilakukan secara tepat meski dalam batasan waktu yang singkat,
adanya desakan publik serta adanya ancaman atau hambatan yang nyata dalam
berbagai hal. Pada kondisi seperti ini dibutuhkan adanya kelembagaan yang adekuat
dan kepemimpinan yang handal dan tangguh (Allen Y Lai).

Kelembagaan dan Kepemimpinan

Lembaga biasa juga disebut institusi. Lembaga sering diidentikkan dengan
organisasi meski pada hakekatnya lembaga lebih luas dari organisasi. Selain meliputi
organisasi, lembaga juga meliputi nilai kultural, hukum dan peraturan serta
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pengaturan yang bersifat kontraktual. Berdasar terminologi ini, undang-undang juga
merupakan lembaga. Sedangkan kepemimpinan adalah kegiatan dan kemampuan
mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinir orang atau pihak lain untuk
mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasar terminologi praktis di atas, kepemimpinan dalam kelembagaan dalam
penanganan pandemi secara sederhana dapat diartikan sebagai tindakan
mengarahkan atau mengkoordinir berbagai sumber daya, hukum, peraturan dan
organisasi untuk mengatasi atau meminimalkan pandemi COVID-19 dan berbagai
efeknya.

Karena esensinya yang saling berkaitan dan mempengaruhi, khususnya dalam
penatalaksanaan pandemi COVID-19, maka pada pembahasan ini kelembagaan dan
kepemimpinan tidak dipisahkan tetapi dibahas secara bersama-sama dan terintegrasi.

Meta-Leadership pada Saat Krisis

Setiap krisis, apapun jenisnya, merupakan sebuah tes terhadap ketangguhan
sistem, kepemimpinan dan kelembagaan suatu negara. Hanya negara yang memiliki
sistem yang efektif, lembaga yang efisien dan kepemimpinan yang tangguh yang
dapat melewati krisis dengan dampak minimal. Dalam krisis terjadi system devastating
yang berat dan saling berhubungan. Semua elemen dari sistem terdampak.
Karenanya, dibutuhkan kelembagaan yang adekuat serta kemampuan kepemimpinan
yang sangat efektif.

Secara sederhana, kepemimpinan adalah kemampuan untuk memotivasi,
mengkoordinasikan dan menyatukan komponen atau elemen yang dibutuhkan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam transformational leadership, pengertian ini
menjadi lebih luas dan mencakup pemikiran visioner (visionary thinking) dan menjadi
agen perubahan (agent of change) dan bukan hanya terbatas pada manajemen proses
sederhana yang sekedar mempertahankan dan meningkatkan status yang ada. Pada
konteks yang lebih luas, para ahli menggagas konsep meta-leadership, yaitu
kemampuan kepemimpinan terhadap stakeholder yang banyak dan kompleks.
Pemimpin yang berada pada tatanan meta-leadership memperlihatkan kemampuan
analisis dan pemahaman masalah serta pencarian solusi potensial secara luas dengan
mengikutsertakan beragam unsur dan komponen, lebih dari sekedar unsur atau
komponen yang terlibat langsung dalam sebuah issue (Marcus et al, Lisa de Elis).
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Sejumlah ahli menggagas bahwa dalam penangggulangan pandemi yang
dibutuhkan bukanlah traditional leadership tetapi meta-leadership. Meta-leadership
akan lebih memudahkan pengkoordinasian semua elemen dalam penanggulangan
krisis, termasuk pandemi.

Meta-leadership mengharuskan adanya seorang meta-leaders yang memiliki
kecakapan tiga dimensi, yaitu orang, situasi dan koneksi. Berkaitan dengan orang,
meta-leadership membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan dan
pemahaman yang luas terhadap persoalan yang dihadapi dan mampu melihat secara
persoalan dan jalan keluar komprehensif dan bukan parsial. Ia dapat membangun
kapasitas untuk membawa orang sekeliling kedalam solusi dan fungsi. Ia dapat
membangun dan menganalisis mapping untuk melihat stakeholder yang ada dan
harus terlibat, memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akibat
persoalan atau jalan keluar yang diambil serta mempersiapkan tindakan atas
kemungkinan tersebut. Selain itu, meta-leader juga memiliki kemampuan melakukan
konektivitas yang efektif dan efisien ke berbagai arah, internal maupun ekternal, untuk
mencapai tujuan yang akan dicapai. Dengan dimensi ini, seorang meta-leader
diharapkan dalam terlibat dalam complex-decision making (Leonard Marcus et al).

Sejumlah ahli menggagas bahwa dalam pandemi, seorang meta-leaders perlu
melakukan sejumlah hal prinsip (Kathleen E Allen).

Pertama, optimalisasi sistem secara keseluruhan (optimization of the whole
system). Ketika berhadapan dengan kondisi kritis dengan masalah yang kompleks,
saling bergantung dan dinamis, maka penanganan yang perlu dikedepankan adalah
penggunaan strategi penanganan yang melibatkan semua komponen yang ada;
bukan penanganan partial tang terfokus pada bidang tertentu saja. Dalam krisis
global, hubungan antar berbagai sektor sangat kuat, dan karena itu, seluruh
komponen yang saling berhubungan ini harus tertangani. Berdasar hal ini, konsep
yang ‘memilih bidang tertentu dan menomorduakan bidang lain’ menjadi tidak
relevan, apalagi narasi yang menyebutkan ‘aspek ekonomi harus lebih diprioritaskan
dari aspek lain’. Seluruh komponen yang harus terlibat harus ditangani, diberdayakan
dan dioptimalkan.

Penanganan parsial akan melahirkan hasil yang tidak efektif. Optimalisasi semua
komponen mesti tertata mulai dari tingkat pengembangan kapasitas, perencanaan,
koordinasi dan komunikasi. Yang perlu digarisbawahi bahwa meski penanganan yang
dilakukan bersifat komprehensif, setiap komponen atau sektor yang ada mesti
memiliki mandat atau job description yang jelas. Perlu ditetapkan tugas dan
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tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
sektor kesehatan, sektor non-kesehatan, komunitas dan individu. Keterlibatan
lembaga-lembaga dan job decsription-nya mesti diatur secara formal lewat peraturan
resmi.

Kedua, data-driven strategy. Strategi yang digunakan untuk penanggulangan
krisis mesti didasarkan pada data yang lengkap dan akurat. Strategi yang tidak
didasarkan pada data adekuat akan menghasilkan strategi yang lemah dan tidak
efektif. Untuk pengambilan keputusan yang tepat harus ada data dari seluruh
komponen atau elemen yang ada. Data ini harus akurat, tepat dan reliable. Data juga
harus dapat diakses secara luas dan di-updated setiap saat. Seorang meta-leader
mementingkan upaya perolehan, pengembangan dan pemutakhiran data sebelum
melakukan pengambilan keputusan. Bahkan pada beberapa kasus, keputusan penting
yang telah diambil harus direvisi sebagai respon terhadap adanya perubahan atau
pemutakhiran data. Sistem yang saling berhubungan membutuhkan adanya data dari
semua komponen sebelum dilakukan perencanaan penanganan. Korea Selatan adalah
contoh negara yang mengambil strategi penatalaksanaan berdasar data yang
adekuat. Negeri ini melakukan tes COVID-19 yang luas untuk memperoleh informasi
yang lebih komprehensif yang memudahkan mereka melakukan mapping terhadap
penyebaran dan perkembangan pandemi dinegeri mereka. Dengan data yang
adekuat ini, negeri ini dapat mengontrol penyebaran pandemi.

Ketiga, cooperation. Ini merujuk kepada kepemimpinan yang mengutamakan
kerjasama, integrasi dan saling mendukung. Pandemi yang ada saat ini merupakan
issu global yang telah menyerang lebih 200 negara. Penanganan pada satu negara
tanpa kerjasama dengan negara lain akan membuat penanganan menjadi tidak
adekuat, menimbulkan hambatan lain serta membuka peluang terjadinya penyebaran
pandemi yang lebih parah. Setiap pemimpin negara harus bekerjasama secara internal
dengan semua komponen yang ada dalam negerinya serta kerjasama ekternal dengan
negara lain, terutama dalam area regional. Kerjasama global ini didasarkan pada
prinsip-prinsip interdependen, membership, resources, information dan learning
(Allen Y Lai).

Selain ketiga prinsip di atas, terdapat beberapa leaderhsip practice yang
dianggap bermanfaat dalam penanggulangan krisis. (James K Stoller, Andra Farcas).

1. Sikap proaktif yang konstan. Ini merujuk kepada adanya upaya atau langkah untuk
mengantisipasi kejadian yang mungkin timbul (future event). Termasuk dalam
upaya ini yaitu membangun contingency plan. Proaktif sebelum sebuah kejadian
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terjadi merujuk kepada upaya simulasi timbulnya suatu kejadian serta
pertimbangan langkah-langkah yang diambil apabila kejadian benar-benar terjadi.
Kedua unsur ini penting. US Department of Health pada tahun 2019 telah
mendiskusikan tentang potensi pandemi virus yang hanya dalam 48 hari akan
dapat menginfeksi 110 juta orang Amerika, menyebabkan hospitalisasi 7,7 juta
orang dan membunuh 586 ribu orang. Namun diskusi simulasi ini tidak diikuti oleh
rencana antisipasi tindakan. Bila rencana tindakan dipersiapkan, pandemi di
Amerika mungkin tidak seburuk saat ini. Selain itu, upaya proaktif juga dapat
dilakukan sesaat setelah pandemi terjadi. Diantaranya dengan melakukan real-
time analysis terhadap model dinamis perkembangan atau perjalanan pandemi.
Dengan analisis ini, dilakukan estimasi dan antisipasi tentang hal apa yang akan
terjadi besok, satu minggu atau satu bulan kemudian. Analisis proaktif ini perlu
dilengkapi dengan action plan tentang apa yang dilakukan apabila kondisi ini
benar-benar terjadi.

2. Memperjelas dan membangun governance. Ketika krisi terjadi, harus segera
diciptakan pengembangan governance line control, dalam hal ini termasuk
incident command system dan timnya yang menegaskan struktur dan
keanggotaan tim, mandat yang diberikan, alur komando, tugas dan tanggung
jawab serta alur komunikasi (channel of communication). Governance line control
ini yang dapat melakukan pengambilan real-time decision.

3. Bertindak cepat. Pandemi berkaitan dengan penyebaran penyakit infeksi yang
berlangsung sangat cepat dan massif. Karena itu, tindakan antisipasi dan
penanganan yang cepat amat dibutuhkan. Keterlambatan menganstisipasi akan
menyebabkan penyebaran dan magnitude penyakit menjadi sangat meningkat.

4. Komunikasi secara efektif. Komunikasi yang tepat dan efektif sangat penting.
Salah satu bentuk komunikasi yang paling efektif adalah transparansi. Transparansi
mengkomunikasikan secara terbuka tentang kondisi dan keadaan yang ada, hal-
hal apa yang diketahui dan tidak diketahui, keuntungan dab kerugian suatu
program atau tindakan serta kemungkinan pencapaian atau kerugian yang timbul
dari setiap tindakan yang diambil. Komunikasi perlu dilakukan secara bĳak dan
rutin. Komunikasi efektif akan memberi sinyal bahwa pemimpin memahami situasi
secara komprehensif, memiliki jalan keluar yang relevan dan siap menyesuaikan
responnya sesuai perkembangan situasi.

5. Realistik dan optimistik. Kepemimpinan yang optimis namun realistik amat
dibutuhkan. Realistik artinya tidak membangun opini atau narasi yang berlebihan



64Bab 2.2 : Kelembagaan & Kepemimpinan dalam Pandemi COVID-19; Sebuah Keniscayaan

(exagerating) termasuk memberi janji-janji tanpa dasar yang tepat. Realistik perlu
dilakukan saat mengkomunikasikan semua aspek penanganan, termasuk saat
mengestimasi perkembangan, puncak dan recovery pandemi.

Respon Kepemimpinan dan Kelembagaan dalam Pandemi

Kelembagaan dan kepemimpin memainkan peranan yang sangat penting dalam
penanganan pandemi. Semua bentuk dan langkah penanganan pandemi
membutuhkan keterlibatan kelembagaan dan kepemimpinan yang adekuat. Tanpa hal
ini, semua langkah-langkah penanggulangan menjadi tidak efektif. Karena hal ini,
sangat penting untuk mempersiapkan struktur kelembagaan dan kepemimpinan yang
baik dan adekuat yang dapat berkontribusi positif terhadap penanganan pandemi.

United Nation menyebutkan sejumlah langkah kepemimpinan dan kelembagaan
yang harus dilakukan sebuah negara saat menangani menangani pandemi (Joanna
Nurse)

1. Emergency response
Sesaat setelah pandemi diumumkan, pemimpin negara perlu memperlihatkan
sikap serius, segera mengantisipasi dan tidak menunggu atau membuang-buang
waktu. Pada tahap ini, mereka perlu segera mengumukkan national emergency
condition dan mendirikan national and local emergency committee yang menjadi
koordinator penanggulangan pandemi. Tugas, tanggung jawab, sistem pelaporan
dari emergency committee ini mesti jelas serta tidak tumpang tindih baik secara
struktural maupun fungsional. Hal ini kemudian diikuti dengan pembuatan
emergency plan yang mengatur tujuan, prinsip, pengaturan dan pelaksanaan
rencana penanganan. Idealnya, sebuah negara sudah memiliki emergency
committee dan emergency plan sebelum terjadinya sebuah krisis atau bencana.
Langkah-langkah dalam emergency plan juga harus disimulasikan secara rutin.
Pada saat yang sama perlu dilakukan penetapan payung hukum atas setiap
tindakan atau keterlibatan lembaga dengan mengeluarkan peraturan atau
undang-undang yang mengatur otoritas dari komponen atau lembaga yang
terlibat dalam penanganan pandemi. Pada saat yang sama juga perlu dibentuk
expert group dan ethical group yang terdiri dari para ahli dari berbagai institusi.
Group ini menjadi penasihat pemerintah yang selalu siap memberikan masukan
terkait penanggulangan berdasar data sains dan bukti yang tersedia.

2. Koordinasi dan komunikasi. Ini dilakukan dengan seluruh komponen dan sektor
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yang akan terlibat. Alur komunikasi ditentukan secara jelas, termasuk tugas dan
tanggung jawab serta line of accountability dan decision making. Koordinasi dan
komunikasi bertujuan membangun kesamaan pemahaman, pandangan dan
persepsi terhadap emergency plan yang telah dibangun serta alasan memilih
strategi yang ada. Komunikasi harus disampaikan kepada semua komponen
terlibat termasuk masyarakat dengan menggunakan jalur yang relevan, termasuk
media massa dan media sosial. Pada tahap ini juga perlu disiapkan tim khusus
yang bertugas mengantisipasi dan meluruskan informasi yang keliru tentang
pandemi (infodemik).

3. Menghentikan penyebaran virus. Setelah melakukan emergency response dan
koordinasi serta komunikasi, kegiatan menghentikan penyebaran pandemi mulai
dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan kesehatan masyarakat. Diantaranya
adalah melakukan surveilance dan monitoring dengan menggunakan extensive
testing dan syndromic surveillance. Langkah lainya adalah melakukan containing
dan controlling dengan melakukan contact tracing, standard precautions of
hygienic, penggunaan masker atau face shield, isolasi dan karantina, pembatasan
masuk bandara dan pelabuhan, work from home, melarang perkumpulan massa
termasuk mengatur acara pendidikan dan keagamaan.

4. Menyelamatkan kehidupan. Sejumlah langkah dilakukan untuk hal ini, dinataranya
adalah penyebaran sistem triage ke masyarakat sehingga masyarakat bisa
melakukan self-evaluation, mengidentifikasi keluhan dan tanda infeksi dan
mengunjungi sarana kesehatan apabila memiliki kondisi tersebut. Juga dengan
mempersiapkan kapasitas tenaga dan sarana kesehatan dengan melakukan
pendataan lengkap jumlah dan sarana. Selain itu, juga disiapkan langkah
penanggulangan seperti melakukan redistribusi staf dari daerah yang kurang
penyebaran ke daerah yang memiliki penyebaran tinggi, memanfaatkan para
perawat yang sudah pensiun, menggunakan pelajar dan tenaga sukarela. Upaya
lain juga meliputi pembukaan rumah sakit lapangan atau pada tempat-tempat
lain. Melindungi tenaga kesehatan juga perlu dilakukan dengan menyediakan
APD yang cukup dan tes Covid yang teratur.

5. Melindungi dan mengamankan orang, komunitas atau organisasi yang terdampak
oleh COVID-19 dan penanggulangannya, termasuk lockdown. Termasuk hal ini
adalah mempersiapkan stabilitas dan keamanan dengan mengerahkan polisi,
militer dan tenaga pengaman lainnya. Salah satu peran penting pemerintah pada
tahap ini adalah menjamin tersedianya kebutuhan hidup masyarakat baik
menyangkut, stok dan distribusinya. Penyediaan basic needs dan essential
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services termasuk makanan, listirik dan air perlu dĳamin. Pada saat yang sama
perlu dĳamin dukungan terhadap stabilitas pendidikan dan ekonomi, diantaranya
dengan menggelontorkan dana penanggulangan ekonomi dan bantuan lainnya.

6. Penelitian, recover dan reflect. Melakukan penelitian tentang berbagai hal
berkaitan pandemi termasuk kemungkinan penemuan obat alternatif atau vaksin.
Selain itu, perlu disiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan apabila pandemi
pada suatu negara telah memasuki fase recovery serta melakukan refleksi
terhadap hal-hal yang telah dĳalankan.

Langkah Kelembagaan dan Kepemimpinan di Indonesia

Pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara lain di dunia dan
termasuk Indonesia adalah sebuah ujian kepemimpinan yang sangat berat bagi
penyelenggara negara. Faktanya pandemi ini tidak mudah untuk diselesaikan dengan
cepat karena penyebarannya yang terlanjur sudah sangat massif. Banyak pakar sudah
memperkirakan bahwa wabah COVID-19 akan berlangsung lebih lama, apalagi untuk
pemulihan menyeluruh.

Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa wabah COVID-19 memang
harus ditangani secara bersama karena wabah ini telah mengganggu sendi-sendi
kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itulah, pemerintah menetapkan wabah
COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan bencana nasional ini adalah wujud
dari tanggung jawab kepemimpinan nasional yang tangguh dan bertanggung jawab.
Dalam sejarah penanggulangan bencana di Indonesia, telah ada 3 peristiwa bencana
yang pernah ditetapkan sebagai bencana nasional, yakni (Raditya Jati):

1. Gempa bumi dan Tsunami di Flores tahun 1992. Ditetapkan melalui Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 66 tahun 1992 tentang Penetapan Bencana
Alam di Flores sebagai Bencana Nasional pada 16 Desember 1992.

2. Gempa bumi dan Tsunami di Aceh tahun 2004. Ditetapkan melalui Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2004 tentang Penetapan Bencana
Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Aceh dan Provinsi
Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional pada 27 Desember 2004.

3. Epidemi COVID-19 tahun 2020. Ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam
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Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Penetapan status bencana nasional ini tentunya bukanlah perkara mudah, karena
peraturan teknis termasuk kriteria obyektifnya belum jelas. Pada kondisi ini,
pertimbangan politis menjadi salah satu pertimbangan dominan penetapan status
bencana nasional ini. Meski demikian, jika mengacu pada ketetapan dalam Undang-
undang No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana, penetapan status bencana
nasional ini didasarkan pada:

• Jumlah korban
• Kerugian harta benda
• Kerusakan sarana dan prasarana
• Cakupan wilayah terdampak
• Dampak sosial dan ekonomi

Pertimbangan yang sangat matang harus dilakukan pemerintah dalam menentukan
penetapan status bencana nasional ini. Untuk memahami hal ini, perlu dirunut
berbagai event yang terjadi sejak awal Januri 2020 hingga penetapan COVID-19
sebagai bencana nasional berikut (Raditya Jati):

• 7 Januari 2020: Pemerintah Tiongkok mengidentifikasi virus corona baru, awalnya
disebut sebagai 2019-nCoV oleh WHO.

• 28 Januari 2020: Kepala BNPB menetapkan status keadaan tertentu darurat
bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia berlaku dari 28 Januari
2020 hingga 28 Februari 2020.

• 30 Januari 2020: WHO mendeklarasikan KLB darurat yang mengancam
kesehatan dunia.

• 4 Februari 2020: Menteri Kesehatan mendeklarasikan Novel 2019-nCoV sebagai
penyakit yang dapat menyebabkan wabah dan Tindakan respon yang diperlukan.

• 9 Februari 2020: Jumlah korban virus corona sudah melebihi wabah SARS pada
tahun 2003-2004 (774 orang tewas). Virus corona telah menewaskan 811 jiwa
secara global.

• 11 Februari 2020: WHO resmi memberikan nama virus corona terbaru dengan
nama COVID-19, artinya corona virus disease 2019.

• 15 Februari 2020: Pemulangan 238 WNI yang telah diobservasi COVID-19
selama 14 hari di Pulau Natuna.

• 24 Februari 2020: 9 WNI ABK Diamond Princess diduga positif COVID-19.
• 26 Februari 2020: Evakuasi 188 ABK World Dream untuk diobservasi di Pulau

Sebaru.
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• 29 Februari 2020: Keputusan Kepala BNPB tentang perpanjangan status
keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di
Indonesia berlaku dari 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020.

• 1 Maret 2020: Evakuasi 69 ABK Diamond Princess untuk diobservasi di Pulau
Sebaru.

• 2 Maret 2020: Pengumuman kasus pertama COVID-19 di Indonesia, 2 orang
dinyatakan positif.

• 11 Maret 2020: Kematian pertama akibat COVID-19 di Indonesia, WNA usia 53
tahun, pasien kasus no. 25 yang menjalani perawatan di RS Sanglah, Bali.
Bersamaan dengan itu, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi.

• 13 Maret 2020: Dikeluarkan Keppres No.7 tahun 2020 tentang pembentukan
gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.

• 14 Maret 2020: Pengembalian 188 ABK World Dream setelah observasi selama
14 hari di Pulau Sebaru. Menteri Keuangan mengumumkan distribusi alokasi hibah
khusus untuk infrastruktur di sektor kesehatan dan hibah untuk operasi kesehatan
untuk respons COVID-19.

• 19 Maret 2020: Polri mengumumkan larangan pertemuan massa atau kegiatan
berkelompok, baik di lingkungan publik maupun lokal.

• 21 Maret 2020: Wisma altet Kemayoran difungsikan sebagai tempat perawatan
dan isolasi pasien COVID-19. Menteri Keuangan memberikan insentif pajak
kepada wajib pajak yang terkena dampak COVID-19.

• 23 Maret 2020: Pemerintah mulai membahas refocussing dan realokasi anggaran
K/L untuk percepatan penanganan COVID-19.

• 31 Maret 2020: Dikeluarkan Keppres No.11 tahun 2020 tentang penetapan
kedaruratan Kesehatan masyarakat COVID-19.

• 7 April 2020: Menteri Kesehatan memberikan izin pelaksanaan PSBB di wilayah
Provinsi DKI Jakarta.

• 11 April 2020: Menteri Kesehatan memberikan izin pelaksanaan PSBB di wilayah
beberapa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang menjadi penyangga
Provinsi DKI Jakarta, yakni Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten
Bekasi dan Kota Depok.

• 12 April 2020: Menteri Kesehatan memberikan izin pelaksanaan PSBB di wilayah
beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten yang menjadi penyangga Provinsi
DKI Jakarta, yakni Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan. Plus
Kota Pekan Baru.

• 13 April 2020: Dikeluarkan Keppres No.12 tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai
Bencana Nasional.
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Dari runutan event diatas tampak bahwa jauh sebelum penetapan status bencana
nasional oleh Presiden, BNPB telah tampil melakukan crisis leadership response
dengan menetapkan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus
corona di Indonesia yang berlaku dari 28 Januari 2020 hingga 28 Februari 2020. Status
ini kemudian diperpanjang dari 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020. Setelah
berakhirnya status ini pada tanggal 29 Mei 2020, pemerintah melanjutkan kepastian
tata kelola kedaruratan wabah COVID-19 melalui Keppres No.11 tahun 2020 tentang
penetapan kedaruratan Kesehatan masyarakat COVID-19. Menjelang berakhirnya
status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona periode
kedua, pemerintah juga telah membentuk gugus tugas yang dipimpin oleh Kepala
BNPB, melalui Keppres No.7 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini adalah wujud gerak kolektif
pemerintah yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga negara. Pola kerja
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melibatkan 3 sektor yang tidak
terpisahkan, sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1:
Pola Kerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
(Sumber: Olahan Penulis)

BNPB adalah pemimpin “orkestrasi” yang memfasilitasi dan mengelola sumber
daya dan informasi yang dibutuhkan untuk semua sektor dapat bekerja lebih efektif.
Menurut mandat UU No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, BNPB
memiliki keistimewaan karena memiliki akses untuk mengelola Dana Siap Pakai (DSP).
DSP inilah yang menjadi sumber daya penting dalam situasi darurat seperti wabah
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COVID-19 ini. Sementara pada sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan bekerja
bersama secara vertikal dengan semua pemerintah daerah, khususnya Dinas
Kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan juga mengkoordinir Rumah Sakit
Rujukan COVID-19 di seluruh Indonesia, beserta fasilitas laboratorium pengujian
sampel virus, termasuk yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan laboratorium
swasta.

Pada sektor sosial, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Kemenko PMK) berfokus pada upaya membantu masyarakat yang
terdampak langsung wabah COVID-19 yang dapat mendorong meningkatnya angka
kemiskinan. Untuk itu, jaring pengaman sosial (social safety net) berupa pembagian
bantuan sosial adalah opsi jangka pendek yang harus dilakukan. Dalam hal ini,
kementerian yang bertugas adalah terutama Kementerian Sosial yang telah
berpengalaman mengelola sejumlah program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, dan
Rastra. Selama wabah COVID-19 ini, Kementerian Sosial menyiapkan paket-paket
Sembako yang didistribusikan langsung kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Data penerima bantuan sosial ini berasal dari database DTKS dan juga usulan
berjenjang dari pemerintah daerah.

Pada sektor ekonomi, Kementerian Keuangan secara langsung turun tangan untuk
memastikan berbagai instrumen fiskal dan moneter dapat diarahkan untuk percepatan
penanganan COVID-19. Kementerian dalam Negeri membantu Kementerian
Keuangan dalam hal memastikan berjalannya refocussing dan realokasi anggaran
untuk kepentingan respon terhadap wabah COVID-19. Kementerian Desa dan PDT
juga melakukan hal yang sama dalam pengelolaan dana desa yang diprioritaskan
untuk kepentingan penanganan COVID-19. Selain itu, ada sejumlah kementerian lain
yang juga berperan dalam upaya memulihkan kondisi ekonomi sebagai dampak
wabah COVID-19 ini, diantaranya adalah: Kementerian Perdagangan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan UKM,
Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan.

Inisiasi Kerja Sama Lintas Pelaku

Sebagai sebuah jenis bencana baru yang belum pernah terjadi sebelumnya,
wabah COVID-19 ini memang membuat kesiapsiagaan kelembagaan menjadi relatif
kurang optimal. BNPB sebagai leading sector mengakui bahwa belum punya
contingency plan untuk kejadian darurat seperti ini. Namun demikian, rencana
kontingensi tersebut langsung dilampaui dengan cara membuat rencana operasi di
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Deputi I BNPB. Sementara secara teknis Dirjen AP2P Kementerian Kesehatan sudah
memiliki dokumen rencana kontingensi situasi wabah, namun tampaknya dokumen
tersebut juga belum pernah disimulasikan. Oleh karena itu, selain kerja sama lintas
kementerian di dalam pemerintahan, kerja sama dengan pihak-pihak diluar
pemerintahan juga harus dilakukan untuk memastikan semakin meluasnya sumber
daya yang dapat digunakan untuk penanganan wabah ini.

BNPB sudah sejak lama menginisiasi model kerja sama lintas pelaku
menggunakan model Penta Helix. Model ini diterapkan dalam Platform Nasional
Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB), yang melibatkan unsur: pemerintah, dunia
usaha, akademisi (perguruan tinggi), media massa, dan masyarakat sipil.

Gambar 2:
Model Penta Helix dalam Penanganan Bencana.
(Sumber: Olahan Penulis)

Secara ideal, model ini berupaya memastikan berjalannya komunikasi, koordinasi
dan sinergi antara unsur-unsur yang saling bekerja sama tersebut. Seperti misalnya
pelibatan unsur masyarakat sipil (organisasi relawan) secara langsung pada proses
bantuan yang dikumpulkan oleh Gugus Tugas COVID-19 di Hotel Media Sheraton, Jl.
Gunung Sahari. Di sana ada desk relawan yang menghimpun lebih dari 30.000 orang
secara individu maupun mewakili organisasi. Mulai dari Muhammadiyah MDMC, LPBI
NU, Pramuka, PMI, RAPI, ORARI, KNPI, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga,
Bamus Betawi dan sebagainya.

Unsur dunia usaha dan perguruan tinggi sangat penting perannya dalam operasi
kesehatan terkait dengan penyediaan alat kesehatan dan juga fasilitas perawatan dan
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Sinergi
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AkademisiDunia Usaha
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laboratorium pengujian sampel darah pasien terduga COVID-19. Beberapa Rumah
Sakit Swasta telah berkomitmen menjadi rumah sakit rujukan pasien COVID-19.
Demikian juga sejumlah perguruan tinggi juga berkontribusi dalam penyediaan
fasilitas laboratorium pengujian sampel darah.

Sementara unsur media massa juga tidak kalah pentingnya. Kanal media massa
sangat diperlukan untuk dapat mencegah laju penularan wabah di tengah masyarakat.
Semua jenis media digunakan secara massif untuk kepentingan sosialisasi pencegahan
penyebaran COVID-19 ini. Melalui media mainstream, Gugus Tugas COVID-19
melakukan tayang konferensi pers setiap hari untuk melakukan update data kasus
COVID-19.

Faktor komunikasi massa ini adalah hal yang sangat krusial untuk membangun
sense of crisis kepada publik, agar masyarakat memahami dan dapat mendukung
upaya-upaya menekan laju penyebaran wabah yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh
karena itu, selain nuansa ketegasan dalam penyampaian data dan arahan yang bersifat
protokol yang kaku, penyampaian pesan kepada publik juga perlu dikombinasi
dengan nuansa persuasi yang lebih lembut. Cara yang dilakukan untuk ini adalah
dengan menampilkan juga seorang dokter perempuan, dr. Reisha Broto Asmoro
sebagai tandem dr. Achmad Yurianto sebagai juru bicara utama.

Gambar 3:
Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19, dr. Achmad

Yurianto Memberikan Keterangan Pers.
(Sumber: dokumentasi Derry Ulum)

Gambar 4:
Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19, dr. Achmad

Yurianto dan dr. Reisha Broto Asmoro.
(Sumber: dokumentasi Derry Ulum)
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Peran dari dr. Reisha lebih banyak diharapkan sebagai influencer bagi publik agar
mau merubah perilaku dan gaya hidup menjadi lebih sehat dan terhindar dari COVID-
19. Selain itu, peran influencer di media sosial juga dimanfaatkan untuk kepentingan
ini. Walaupun pada awalnya banyak pandangan sinis dan tuduhan bahwa
“pengerahan” para influencer ini hanya sebuah tindakan yang sia-sia dan membuang-
buang uang, namun faktanya tidak ada dana yang dialokasikan untuk mereka. Para
influencer di media sosial ini bekerja secara suka rela dan pro-bono untuk kepentingan
kemanusiaan.

Efektivitas Fungsi Kelembagaan

Sebagai sebuah lembaga ad-hoc, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-
19 menjalankan tugas yang bersifat temporer namun memiliki konsekuensi jangka
panjang. Fungsi kerja kelembagaannya harus dapat diarahkan pada mengisi
kekosongan peran kepemimpinan dan operasional lintas sektor. Adapun peranan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang secara konsisten terus
dĳalankan meliputi (Raditya Jati):

• Sebagai pusat komando, koordiantor dan pelaksana penanganan COVID-19.
• Memberikan informasi terkait COVID-19 secara transparan.
• Mengedukasi masyarakat agar melakukan physical distancing, menggunakan

masker dan budaya hidup sehat.
• Distribusi alat dan material kesehatan seperti APD, rapid test, goggles, masker

N95, masker bedah dll.

Dalam konteks kebĳakan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
bekerja dengan berdasarkan pada arahan Presiden guna membatasi menyebarnya
wabah COVID-19, yaitu dengan cara:

1. Melaksanakan uji coba sampel secara masif dengan pelacakan secara agresif dan
diikuti dengan prosedur isolasi yang ketat (baik di pusat maupun di daerah).

2. Memperbanyak layanan konsultasi medis dengan dengan menggunakan
teknologi.

3. Melaksanakan mekanisme komunikasi yang efektif dan terarah (sosialisasi yang
disertai dengan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat).

4. Bersama pemerintah pusat maupun daerah melakukan upayaupaya untuk
membendung penularan melalui mekanisme Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dan melalui kebĳakan tetap tinggal di rumah.
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5. Memastikan memberikan jaminan terhadap lancarnya distribusi logistik yang
dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari pusat sampai daerah.

6. Menerapkan kebĳakan stimulus ekonomi yang lebih tepat sasaran, dan menyasar
pada upaya memutusan mata rantai penularan wabah COVID-19.

7. Melengkapi alat keselamatan kesehatan atau alat pelindung diri (APD) bagi para
tenaga medis.

Secara sederhana, apa yang dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 mencakup 3 hal, yakni: edukasi, sosialisasi, dan mitigasi. Salah satu inovasi
yang dilakukan untuk ketiga hal ini adalah “edukasi virtual COVID-19”, dengan model
INARISK personal yang merupakan instrumen self-assessment. Selain itu juga ada
aplikasi ‘Peduli Lindungi’ yang dioperasikan oleh Kementerian Komunikasi dan
Informasi.

Sementara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 resmi memiliki
aplikasi yang menjadi platform koordinasi data yang juga bisa diakses dengan mudah
hanya dalam genggaman, yaitu aplikasi BERSATU LAWAN COVID-19 (BLC). Aplikasi
BLC adalah aplikasi yang dibuat untuk mempermudah akses informasi resmi dari
pemerintah, memantau persebaran COVID-19, dan tentunya untuk melakukan
diagnosis mandiri. Dengan demikian, publik bisa memperoleh informasi yang benar,
tepat, dan akurat (BNPB).

Gambar 5:
Sistem Terintegrasi BLC.
(Sumber: dokumentasi Gugus Tugas COVID-19)
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BLC adalah integrasi perangkat teknologi informasi berbasis internet yang
bertujuan mempercepat upaya pencatatan data yang berguna bagi percepatan
penanganan COVID-19 di Indonesia (BNPB). Sistem ini diharapkan dapat
mempermudah masyarakat untuk mengetahui dengan cepat sebaran kasus COVID-19
pada saat itu juga. Selain itu, sistem ini dapat menjamin kelengkapan dan akurasi data,
serta mempermudah alur distribusi logistik kepada fasilitas kesehatan, termasuk
rumah sakit, laboratorium, dan juga dinas kesehatan. Sistem ini dibangun secara
berkolaborasi antar lintas kementerian, lintas institusi, dan lintas sektoral yang bekerja
di bawah koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Platform BLC ini juga menyediakan mobile application yang dapat diakses oleh
masyarakat untuk (BNPB):
• Mengetahui lokasi rawan penyebaran COVID-19.
• Melakukan penilaian risiko COVID-19.
• Menjalankan fitur isolasi mandiri.
• Melakukan konsultasi online dengan dokter dan psikolog.

Kesimpulan

Dari uraian diatas, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah antisipasi dan
penatalaksanaan kelembagaan dan kepemimpinan terkait dengan penanganan
pandemi COVID-19. Sebagian besar antisipasi dan penatalaksanaan ini selaras
dengan bentuk antisipasi atau penatalaksanaan yang dianjurkan oleh lembaga dunia
termasuk the United Nation.

Terlepas dari hal tersebut, harus diakui bahwa langkah-langkah yang diambil
masih memiliki sejumlah keterbatasan dan hambatan. Salah satunya adalah perlunya

Gambar 6:
Akses Masuk Aplikasi BLC.
(Sumber: dokumentasi Gugus Tugas COVID-19)
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adanya contingency plan yang disusun berdasar kondisi, situasi dan data sains yang
tersedia. Contingency plan ini perlu disimulasi secara teratur untuk menjamin
kelancaran implementasinya saat dĳalankan.

Efektivitas langkah koordinasi yang dilakukan juga memerlukan peningkatan.
Langkah setiap komponen dalam kelembagaan perlu berjalan searah dan sinergis.
Dan ini hanya bisa dicapai apabila ada komunikasi yang efektif yang melahirkan
kesepahaman dalam pemahaman dan persepsi tentang langkah-langkah yang
diambil.

There is always rooms for improvement. Pemerintah dan pengambil kebĳakan
perlu mereview berbagai standar penanggulangan pandemi yang ada, mereview
kondisi dan situasi Indonesia termasuk ketersediaan sarana dan prasarana serta
melakukan pengambilan keputusan terhadap langkah-langkah strategis untuk
mempercepat penanggulangan pandemi saat ini serta mengantsipasi terjadinya
kondisi krisis serupa dimasa mendatang.

Gambar 7:
Kepala BNPB, Letjen (TNI) Doni Monardo

yang bertugas sebagai Kepala Gugus
Tugas COVID-19.

(Sumber: @Lucky_HS, 2020)
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“Kalau kita bisa
melakukan perilaku
hanya dengan
disiplin, disiplin dan
disiplin serta patuh
pada protokol
kesehatan maka
kita akan mampu
memutus mata
rantai penularan.”

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo
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Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibentuk sejak tanggal 13
Maret 2020 sebagai upaya antisipasi dampak dan percepatan penanganan
pandemi COVID-19 yang sudah terjadi di Indonesia. Pembentukan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 juga merupakan bentuk langkah

cepat, terarah, tepat sasaran, terpadu, dan sinergis antara Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pandemi COVID-19 di Indonesia dimulai pada tanggal 2 Maret 2020. Tepat pada
hari itu, Presiden Joko Widodo dengan resmi menyatakan adanya kasus pertama
positif COVID-19 di Indonesia1. Kasus pertama ini teridentifikasi pada dua warga Kota
Depok yang melakukan kontak dengan salah satu warga negara Jepang yang
dinyatakan positif COVID-19 dan sedang berkunjung ke Indonesia. Setelah munculnya
kasus ini, Pemerintah langsung melakukan tracing dengan siapa saja pasien tersebut
melakukan kontak. Pemerintah juga menerapkan sejumlah prosedur penanganan
seperti mengisolasi rumah pasien dan memberikan perawatan terhadap pasien positif
tersebut2.

Masih pada bulan yang sama, pada tanggal 11 Maret 2020 tercatat kematian
pertama akibat COVID-19 di Indonesia. Namun, pada minggu yang sama juga
terdapat kesembuhan pertama bagi pasien COVID-19 di Indonesia1. Setelah adanya
kasus COVID-19 pertama di Indonesia, angka kasus positif terus mengalami kenaikan.
Dari data yang dihimpun mulai dari munculnya kasus pertama pada 2 Maret hingga 31
Juli 2020 sudah ada 108.376 kasus positif COVID-19 di Indonesia. Kemudian sampai
akhir Juli 2020 terhitung total pasien yang kembali pulih dari COVID-19 sebanyak
65.907 orang dan total pasien yang meninggal akibat COVID-19 sebanyak 5.131
orang3.

Gambar 1:
Kurva Epidemiologi
COVID-19 Per 31
Juli 20204.
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Bukan hanya masalah peningkatan angka kasus positif COVID-19 dan
penularannya yang terus berkembang cepat. Pandemi COVID-19 juga banyak
menimbulkan kerugian dalam berbagai sektor di Indonesia. Tidak hanya sektor
kesehatan, sektor ekonomi juga terdampak akibat pandemi COVID-195.

Pada awal menghadapi pandemi COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia,
Indonesia belum memiliki contingency plan dalam menangani COVID-196.
Contingency plan terkait pandemi yang disusun BNPB belum ada. Namun, pernah
dilakukan bersama dengan Kementerian Kesehatan membahas mengenai
contingency plan terkait dengan Zoonosis dan dilakukan pelatihan bersama
pemerintah daerah Kota Tangerang. Kementerian Kesehatan dari pengalaman
pandemi sebelumnya sudah memiliki assessment atau gambaran wilayah, namun
koordinasi yang besar dengan menggunakan disaster management belum diantisipasi
sebesar kasus COVID-19 yang sekarang terjadi7.

Profil Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

Berawal dari ditemukannya kasus pertama positif COVID-19 di Indonesia yang
terjadi pada awal Maret pada dua orang warga Depok dan juga penyebaran penularan
COVID-19 yang semakin cepat dari waktu ke waktu7. Selain itu, melihat dampak yang
cukup signifikan yang ditimbulkan dari kejadian ini terhadap berbagai sektor,
pemerintah Indonesia sudah mulai menyusun perencanaan dalam menangani
pandemi COVID-19 yang terjadi5. Dalam memulai rencana penanganan situasi
pandemi COVID-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk
segera menentukan langkah-langkah yang cepat, terarah, tepat sasaran dan sinergis
antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Oleh karena itu, Presiden
Joko Widodo pada tanggal 13 Maret 2020 mengeluarkan dan menetapkan Keputusan
Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-198.

Gambar 2:
Berita Presiden Jokowi Menetapkan

Keppres tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-198.
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Gambar 3:
Keputusan Presiden
Nomor 7 Tahun 20209.

Di dalam Surat Keputusan tersebut, dĳelaskan bahwa Gugus Tugas merupakan
lembaga multikementerian. Namun, dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020
ternyata masih banyak menteri yang belum masuk. Maka, dikeluarkanlah Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 sebagai perbaikan terhadap Keputusan Presiden
sebelumnya6.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 merupakan lembaga sementara
ad hoc untuk menangani dampak dari COVID-19 pada krisis yang ada. Apabila
COVID-19 sudah landai dan berkurang kasus penularannya serta sudah kembali ke era
kenormalan baru (new normal), Kementerian Kesehatan kembali akan menangani
kesehatan masyarakat (public health) seperti biasa11.

Organisasi Gugus Tugas merupakan organisasi yang pentahelix karena
didalamnya terdapat wakil-wakil dari sektor swasta, akademisi, tim pakar, wakil dari
masyarakat yang ada di dalam himpunan relawan, wakil dari media yang ada di
komunikasi publik, dan organisasi relawan seperti Muhammadiyah MDMC, LPBI NU,

Gambar 4:
Keputusan Presiden Nomor 9
Tahun 202010.
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Pramuka, PMI, RAPI, ORARI, KNPI, Pemuda Pancasila, Pemuda Panca Marga, Barnus
Betawi, dan sebagainya6. Menurut Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, posisi
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden9.

Susunan struktur organisasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
menurut Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 terdiri atas Pengarah dan
Pelaksana10. Pengarah Gugus Tugas diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan juga terdapat Wakil Ketua, Sekretaris,
dan Anggota di dalam struktur organisasinya10. Kemudian Pelaksana Gugus Tugas
diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal itu karena
Kepala BNPB memiliki kemudahan akses, mekanisme kerja khusus, dan sumber daya
khusus yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana11. Selain Ketua, Pelaksana Gugus Tugas juga terdiri atas Wakil Ketua dan
Anggota yang merupakan unsur-unsur dari kementerian dan lembaga lainnya10.

Dalam Gugus Tugas terdapat berbagai bidang dengan beberapa subbidang di
antaranya adalah bidang operasi yang terdiri atas subbidang pencegahan, respons,
pemulihan, dan penegakan hukum. Selain itu, ada bidang logistik. Semua bidang
yang ada di Gugus Tugas memiliki mekanismenya masing-masing dalam
berkoordinasi. Salah satunya dengan mengadakan rapat koordinasi setiap hari Senin
atau Selasa untuk tiap-tiap bidang. Kolaborasi yang terjadi antarkementerian dan
lembaga di level Gugus Tugas juga sudah dinilai sangat baik6.

Pendanaan bagi keperluan kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 menurut Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat10.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, tujuan dari pembentukan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 adalah sebagai berikut9.

1. Melakukan peningkatan ketahanan nasional di bidang kesehatan.
2. Melakukan upaya cepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antarkementerian/

lembaga dan pemerintah di daerah.
3. Melakukan peningkatan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19.
4. Melakukan peningkatan sinergi dalam proses pengambilan kebĳakan operasional.
5. Melakukan peningkatan kesiapan dan kemampuan dalam upaya prevetif, deteksi,

dan respons terhadap COVID-19.
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Kemudian, tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menurut
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 dibagi berdasarkan struktur organisasinya,
yaitu Pengarah dan Pelaksana, yang memiliki tugas masing-masing. Tugas Pengarah
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 adalah sebagai berikut9.

1. Menyusun dan memberi arahan kepada pelaksana dalam melaksanakan upaya
cepat penanganan COVID-19.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan COVID-19.

Lalu tugas Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
diantaranya sebagai berikut9.

1. Menetapkan dan melakukan pelaksanaan rencana operasional upaya cepat
penanganan COVID-19.

2. Mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan
percepatan penanganan COVID-19.

3. Mengawasi pelaksanaan upaya cepat penanganan COVID-19.
4. Memberdayakan segala sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan

penanganan COVID-19.
5. Memberikan laporan atas pelaksanaan upaya cepat penanganan COVID-19

kepada Presiden dan Pengarah.

Selain itu, berdasarkan arahan Presiden, Gugus Tugas juga melakukan beberapa
hal dalam upaya membendung penyebaran COVID-19 diantaranya sebagai berikut49.

1. Melakukan pengujian sampel secara masif dengan pelacakan yang agresif serta
diikuti dengan isolasi ketat baik ditingkat pusat maupun daerah.

2. Memperbanyak layanan kosultasi medis melalui teknologi.
3. Melakukan komunikasi efektif, detail, baik, dan transparan kepada semua

masyarakat.
4. Bersama dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah melakukan upaya-upaya

dalam membendung penularan dengan memberlakukan PSBB dan kebĳakan
tetap di rumah saja.

5. Menjamin kelancaran arus logistik yang dibutuhkan masyarakat.
6. Berbagai kebĳakan stimulus ekonomi harus betul-betul tepat sasaran dan

ditunjukan semata-mata fokus dalam pemutusan rantai penularan COVID-19.
7. Melengkapi alat keselamatan kesehatan bagi para tenaga medis.

Kemudian Gugus Tugas juga memiliki peranan yang harus dilakukan secara
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konsisten, yaitu menjadi pusat komando, koordinator, dan pelaksana penanganan
COVID-19, memberikan informasi yang transparan, memberikan edukasi mengenai
social distancing atau physical distancing, penggunaan masker, dan hidup sehat, serta
peranan yang terakhir, yaitu mendistribusikan alat kesehatan49.

Berikut ini beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan Gugus Tugas dalam
menjalankan peranannya. Contoh kegiatan pertama yang dilakukan Gugus Tugas
adalah dalam menjalankan perannya untuk memberikan edukasi. Kegiatan itu berupa
penerimaan donasi berupa sarana untuk cuci tangan dan edukasi mengenai cuci
tangan dari Unilever Indonesia bagi 48 ribu lebih keluarga di DKI Jakarta yang
diterima melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-1913.

Selanjutnya, contoh kegiatan yang berikutnya terkait dengan peran Gugus Tugas
adalah dalam mendistribusikan alat kesehatan. Kegiatan yang dilakukan salah satunya
adalah mendistribusikan masker melalui Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)
untuk warga Jawa Timur yang dilakukan oleh Gugus Tugas Nasional. Penyerahan
bantuan masker ini dilakukan dalam rangka membantu penanganan Covid-19 di Jawa
Timur14.

Gambar 5:
Gugus Tugas Menerima Donasi dari

Unilever Indonesia berupa Sarana dan
Edukasi mengenai Cuci Tangan 13.

Gambar 6:
Pendistribusian Masker untuk

Warga Jawa Timur melalui PWNU
oleh Gugus Tugas Nasional14.
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Strategi Gugus Tugas

• Cara Sharing Data dan Informasi ke Publik

Sebagai upaya sosialisasi, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 melakukan
berbagai strategi untuk menyebarkan informasi terkini mengenai pandemi COVID-19,
antara lain dengan sosialisasi melalui website covid19.go.id yang secara terus
menerus dimutakhirkan, live streaming kondisi COVID-19 melalui TV, radio, dan akun
sosial media BNPB setiap harinya dengan visualisasi berupa infografis, dan aplikasi
Bersatu Lawan Covid (BLC) serta call center yang membantu masyarakat untuk
mengetahui informasi COVID-19.

Kebutuhan akses masyarakat kepada informasi yang akurat, cepat, dan terpercaya
terkait COVID-19 mengilhami Pemerintah, dalam hal ini BNPB, bersama beberapa
kementerian dan instansi lainnya yang tergabung dalam gugus tugas penanganan
COVID-19 pada tanggal 18 Maret 2020 meluncurkan situs resmi, yaitu laman
covid19.go.id. Di dalamnya masyarakat dapat menemukan berbagai informasi
penting terkait COVID-19, seperti data sebaran kasus dan peta risiko, jumlah
pertambahan kasus harian, berita-berita terkini, infografis, protokol dan regulasi,
materi edukasi, materi tanya-jawab, agenda kegiatan terkait COVID-19, serta
informasi lain seperti cara pelaporan mandiri, daftar rumah sakit rujukan, nama-nama
yang masuk kedalam tim pakar gugus tugas COVID-19, hingga pembuatan surat
perjalanan apabila ingin keluar atau memasuki wilayah berisiko COVID-19. 16

Gambar 7:
Gambar Halaman
Beranda Laman
covid19.go.id 15.
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Gambar 8:
Gambar Infografis

Kasus COVID-19 Per
Tanggal 30 Juli 202017.

Gambar 9:
Gambar

Perkembangan Kasus
Harian dan Peta

Sebaran kasus
COVID-19 4.
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Data-data yang diakses melalui laman covid19.go.id merupakan data real time
dan dimutakhirkan setiap harinya. BNBP juga selalu menerbitkan infografis dari data-
data yang setiap hari dikeluarkan oleh Kemenkes dan akan diperbarui setiap pukul
12.00 WIB lalu dirilis pada pukul 15.30 WIB. Setelah dirilis, informasi dan infografis
tersebut akan disampaikan ke berbagai media melalui laman covid19.go.id dan
konferensi pers baik melalui TV, radio, koran, serta media sosial BNPB (Youtube,
Twitter, dan Instagram live) oleh Juru Bicara Penanganan COVID-19 ke masyarakat
sesuai dengan angka terakhir12.

Untuk mengurangi kontak dan kerumunan, saat ini gugus tugas penanganan
COVID-19 tidak lagi mengundang semua media datang ke Kantor BNPB, melainkan
disediakan TV Pool dan radio Pool, dari sanalah media yang meliput mengambil
materi untuk disebarluaskan di stasiun TV atau radio. Waktu live streaming setiap
harinya akan dimulai pukul 15.30 WIB. Selain itu, Gugus Tugas Penanganan COVID-19
juga memiliki konten AyoTanya BNPB, yang merupakan wadah pertanyaan masyarakat
langsung kepada narasumber yang merupakan tim pakar penanganan COVID-19 .12

Gambar 10:
Gambar Persentase
Kasus COVID-19
Berdasarkan Jenis
Kelamin dan Kelompok
Umur 4.

Gambar 11:
Gambar Deputi Bidang
Pencegahan BNPB Lilik
Kurniawan 18.
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Pada laman covid19.go.id setiap minggunya juga dikemukakan perubahan zona-
zona daerah. Kemudian ada pula peta laboratorium yang ada di Indonesia.
Sebagaimana diketahui sebelumnya tes swab PCR hanya terbatas pada beberapa lab
yang ada di Jakarta, namun saat ini jumlah lab sudah berkembang untuk
mempercepat proses diagnosis pasien COVID-19. 12

Selain mengandalkan informasi yang berasal dari laman Gugus Tugas COVID-19,
juga luncurkan mobile bernama Aplikasi Bersatu Lawan Covid (BLC). Dengan
mengakses aplikasi BLC, masyarakat bisa dengan mudah mengetahui risiko
persebaran COVID–19 di daerahnya. Melalui gambar pemetaan, sebaran kasus
COVID–19 dapat terlihat sehingga masyarakat akan meningkatkan kewaspadaan di
wilayahnya. Selain itu, aplikasi BLC juga memfasilitasi masyarakat untuk mendeteksi
gejala apabila seseorang terkena COVID–19, Sehingga ketika terdapat situasi
masyarakat merasakan gejala-gejala tersebut dapat langsung melaporkannya, hal ini
akan membantu mempercepat konsultasi medis dan pemeriksaan dini oleh tenaga
kesehatan yang bertugas di tahap awal21.

Gambar 12:
Gambar Peta Risiko

COVID-19 19.

Gambar 13:
Gambar Tampilan Aplikasi

Bersatu Lawan Covid 20.
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Pengembangan aplikasi ini diinisiasi oleh kementerian, instansi dan beberapa
pihak di bawah koordinasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID–19. Hal ini
menunjukan keseriusan berbagai pihak dalam mempercepat akses informasi terkait
COVID-19. Saat ini, aplikasi mobile app BLC sudah dapat diunduh melalui gawai
berbasis android dan IOS. Masyarakat saat ini dapat mengunduh aplikasi Bersatu
Lawan Covid melalui playstore dan App Store atau melalui tautan yang berada di
laman covid19.go.id21.

• Fokus Upaya Penanganan COVID-19

Dalam upaya penanganan COVID-19 secara kuratif terdapat pedoman dalam
penanganan berdasarkan Kemenkes dan BNPB yaitu dengan Tiga Skema. Skema
pertama bagi pasien yang bergejala ringan diimbau untuk melakukan isolasi mandiri
di rumah selama memungkinkan dan akan mendapatkan pelayanan kesehatan melalui
media telemedicine. Menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
BNPB, Dody Ruswandi, saat wawancara pada tanggal 3 Juli 2020, jumlah pasien
positif yang diisolasi dalam rumah hingga saat ini berjumlah sekitar 20.000 pasien.
Sementara itu, pasien yang bergejala sedang akan dirawat dan menjalani isolasi di
Wisma Atlet. Wisma Atlet dipersiapkan menjadi tempat perawatan pasien COVID-19
dengan kapasitas sebanyak 22.000 tempat tidur atau pasien, namun hingga saat
dilakukannya wawancara baru hanya terpakai sebanyak 3.000 tempat tidur saja.
Sehingga, apabila terjadi ledakan jumlah pasien positif COVID-19, Gugus Tugas sudah
siap untuk menampung pasien yang memiliki gejala sedang untuk isolasi dan istirahat
di Wisma Atlet yang memiliki kapasitas tempat perawatan yang cukup. Pasien yang
dirawat di Wisma akan mendapatkan fasilitas menu makanan dan pelayanan

Gambar 14:
Ruang Perawatan
Rumah Sakit Darurat
Penanganan COVID-19
Wisma Atlet
Kemayoran, Jakarta 22.
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perawatan dokter sebagaimana di rumah sakit pada umumnya. Sedangkan bagi
pasien yang berstatus kritis maka akan di rawat di Rumah Sakit rujukan.11

Dengan skema tersebut, diharapkan penyebaran pandemi dapat terkendali
karena secara nasional menurut Bapak Dody Ruswandi, pola penanganan dan
penanggulangan wabah COVID-19 terjebak pada pola penanganan secara kuratif
sehingga semua upaya tertuju pada pengobatan orang yang positif, peningkatan
kapasitas rumah sakit, dan segala macam. Padahal yang perlu dĳaga dan diperhatikan
adalah upaya pencegahan ke masyarakat yang belum terkena COVID-19 dan memiliki
potensi untuk terkena atau tertular COVID-19. Jika jutaan masyarakat Indonesia yang
belum, dan rawan terjangkit COVID-19 tersebut kemudian benar-benar tertular karena
tidak diperhatikan atau dĳaga, jumlah pasien positif nantinya akan meningkat sangat
drastis, dan rumah sakit (Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan)
lah yang akan kewalahan dalam memberikan perawatan dan pelayanan kepada
pasien-pasien baru tersebut. 11

Belajar dari pengalaman-pengalaman terdahulu dan praktik negara lain dalam
penanganan pandemi COVID-19. BNPB memiliki dua skema basis fokus upaya
penanganan COVID-19, yang pertama yaitu Hospital Based yang berbasis pada
pelayanan kuratif di Rumah Sakit dan yang kedua yaitu Community Based yang
berbasis pada partisipasi masyarakat atau komunitas dalam memperkuat pertahanan
pencegahan penyebaran virus penyebab COVID-19. Tujuannya agar yang masyarakat
yang sehat tidak kemudian menjadi sakit karena tertular COVID-19. Dalam sektor
Hospital Based, BNPB sudah dapat memegang kendali dengan melakukan penguatan
kapasitas fasilitas, sarana dan lain-lain. Dengan demikian kondisi apapun yang dimiliki
pasien yang masuk sudah dapat ditangani. 11

Gambar 15:
Menu Makanan Pasien

RS Darurat Wisma Atlet
Kemayoran, Jakarta51.
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Gambar 16:
Gambar Kategori OTG, ODP,
dan PDP 23.

Yang masih dalam permasalahan adalah di community based, terdapat orang
dalam pengawasan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG). Masyarakat harus tejaga
jangan sampai sakit dan jika mereka sakit tertular virus, maka semua akan
membutuhkan pelayanan medis sehingga rumah sakit akan kewalahan dan tidak
mampu menangani. Untuk itu, BNPB dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 selanjutnya akan fokus pada penguatan komunitas melalui cara-cara
mempersiapkan kenormalan baru seperti protokol penyediaan masker dan
menyiapkan sosialisasi secara luas hingga mencakup RT dan RW untuk melakukan hal
preventif. 11

Terkait hal di atas, BNPB sudah mempersiapkan suatu kebĳakan, dibantu dengan
USAID, mengenai bagaimana menggerakan kembali budaya cuci tangan. Kebĳakan
yang dipersiapkan berisi ketentuan untuk melakukan cuci tangan, jaga jarak, dan lain-
lain. BNPB juga melakukan pemetaan terhadap RT dan RW mana saja yang sudah dan
belum memiliki tempat atau fasilitas cuci tangan bagi warganya. Fasilitas cuci tangan
sebenarnya dapat dibuat secara mudah dan murah untuk diterapkan di desa-desa. 11

• Sistem Manajemen yang Digunakan Gugus Tugas

Gugus Tugas mengadopsi sebuah sistem manajemen sejenis ICS (Incident
Command System) yang digunakan untuk penanganan krisis kedaruratan bencana 11.
ICS pertama kali dikembangkan oleh Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an untuk
menangani insiden kebakaran di California24. Fungsi utama ICS terdiri atas lima pilar,
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yaitu fungsi komando, operasi, perencanaan, logistik serta keuangan dan
administrasi24. Kelima fungsi tersebut biasanya digunakan untuk merespons setiap
permasalahan yang muncul ketika proses penanganan bencana, salah satu contohnya
adalah pandemi COVID-1924. Menurut ICS pada tataran taktis operasional teruji efektif
untuk pengelolaan insiden atau bencana24.

ICS, yang diadaptasi oleh Gugus Tugas, digunakan untuk memperkuat sistem
koordinasi dan komando dalam penanganan COVID-1924. Misalnya ketika gugus
tugas mengeluarkan surat edaran berupa kriteria dan persyaratan pergerakan atau
perjalanan masyarakat, surat edaran tersebut akan diteruskan ke Kementerian atau
lembaga yang terkait7. Kemudian Kementerian atau lembaga tersebut akan
mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan surat edaran tersebut
7. Dalam satuan gugus tugas, BNPB berada di strategic level yang berkoordinasi
dengan Kementerian atau lembaga terkait dan juga Presiden sebagai panglima
perang dalam penanganan COVID-197. Kemudian, level dibawahnya adalah
Operation Level, berperan untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada
Pemerintah Kabupaten dan Kota7. Setelah itu, dalam sistem manajemen bencana
perlu dibentuk organisasi yang mencakup unit-unit untuk penanganan bencana,
seperti unit perencanaan, operasi, pendukung seperti logistik, administrasi, dan
keuangan, serta juru bicara7. Keseluruhan unit tersebut dipimpin oleh Kepala BNPB
yang berada di bawah Presiden 7.

• Bentuk Koordinasi dan Kerja Sama Gugus Tugas dengan Lembaga Lain

Bentuk koordinasi yang telah dilakukan Gugus Tugas yang berada di Pusat
maupun Daerah di 34 provinsi dan 496 kabupaten /kota di Indonesia adalah sebagai
berikut 49:

1. Adanya kebĳakan daerah terkait dengan COVID-19 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

2. Memperhatikan aspek-aspek penanganan COVID-19 dalam menetapkan protokol
di daerah, yaitu: pencegahan, respons, pemulihan, dan tim pakar.

3. Mengonfirmasi setiap kebĳakan yang akan dibuat kepada Ketua Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19.

4. Pemerintah Daerah perlu memperhatikan situasi dan kondisi wilayah ketika
mengambil langkah-langkah kebĳakan yang akan ditetapkan.

5. Keterlibatan Rumah Sakit Pemerintah Daerah maupun swasta sampai dengan
sistem laboratorium diperlukan untuk penguatan fasilitas kesehatan di daerah
masing-masing.
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6. Berkolaborasi secara pentahelix, yaitu melibatkan Pemerintah, akademisi/pakar,
dunia usaha, komunitas/masyarakat seperti organisasi PKK yang ada di tingkat
desa.

7. Sebaiknya terlebih dahulu membentuk gugus tugas sebelum Pemerintah Daerah
membuat keputusan.

8. Memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi ketika mengambil
kebĳakan dan tindakan untuk penanganan COVID-19, baik itu di tingkat pusat
maupun daerah.

Salah satu contoh konkret bentuk koordinasi Gugus Tugas dengan Pemerintah
daerah adalah adanya kunjungan yang dilakukan oleh Ketua Gugus Tugas beserta
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan
Kementerian Kesehatan di beberapa daerah12. Bentuk koordinasi tersebut dĳadikan
sebagai salah satu ujung tombak untuk memastikan semua daerah memiliki kapasitas
dan kekuatan yang sama dalam menangani pandemi COVID-1912.

Selain berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Gugus Tugas juga bekerja sama
dengan TNI dan Polri untuk membantu menangani pandemi COVID-197. Menurut
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud M.D., salah satu
peran TNI dan Polri adalah membantu menertibkan atau membubarkan massa yang
berada di kerumunan26.

Gambar 17:
Peninjauan Kesiapan Hotel
Grand Surabaya oleh Bapak
Doni Monardo untuk Relaksasi
Tenaga Kesehatan 25.
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Kemudian, Presiden juga menunjuk TNI dan Polri untuk mengawasi kepatuhan
masyarakat terhadap protokol kesehatan COVID-19, seperti kepatuhan tentang
pemakaian masker jika berada di luar rumah27.

Terakhir, TNI dan Polri juga diarahkan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk
menekan penularan COVID-19. Contohnya adalah dengan memberikan pembinaan
kepada masyarakat tentang bagaimana pencegahan penularan COVID-19.

Gambar 19:
Pemasangan Masker oleh

Personel TNI AD di Taman
Digulis, Pontianak, Kalimantan
Barat, pada Warga yang Tidak

Memenuhi Protokol
Kesehatan28.

Gambar 18:
Video Konferensi di Kantor

Menko Polhukam Terkait dengan
Keterlibatan TNI-Polri dalam

Membantu Pembubaran
Kerumunan26.
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Pengalaman Lapangan Gugus Tugas dalam Penanganan COVID-19

Terhitung sejak empat bulan yang lalu, baik Pemerintah maupun masyarakat
Indonesia harus berjuang bersama untuk menghadapi kondisi sulit akibat pandemi
COVID-19 ini. Pandemi ini sejatinya tidak hanya menyulitkan Indonesia, tetapi juga
menyulitkan negara-negara lainnya. Bahkan, negara maju yang sudah memiliki
kesehatan masyarakat paling hebat seperti Amerika Serikat, tetap tidak mampu
menghadapi pandemi ini dengan optimal11.

Untuk membantu mengurangi korban akibat pandemi COVID-19, Indonesia
melalui Kementerian Kesehatan bersama Gugus Tugas dan BNPB yang
mengoordinasi penanganan bencana pandemi saat ini, melakukan penanganan
COVID-19 dengan dua skema dasar, yakni hospital based yang berbasis pada
pelayanan kuratif rumah sakit dan community based yang berbasis pada partisipasi
masyarakat atau komunitas untuk memperkuat pertahanan pencegahan penyebaran
virus Corona dengan tujuan agar masyarakat sehat tidak tertular COVID-19.
Penguatan skema hospital based dilakukan dengan penguatan kapasitas fasilitas,
sarana, dan lain-lain agar pasien positif yang masuk dapat segera ditangani dan dapat
menghindari jumlah ledakan pasien. Sementara itu, penguatan skema community
based diperkuat melalui penguatan komunitas mengenai persiapan kenormalan baru
atau adaptasi kebiasaan baru dengan menyiapkan sosialisasi secara luas hingga
mencakup RT untuk melakukan tindakan pencegahan11.

Gambar 20:
Pembinaan Penggunaan
Masker dan Hand Sanitizer
oleh Polda Gorontalo bersama
Kodim 1304 kepada 69
Warga yang Tertangkap
karena Tidak Memenuhi
Protokol Kesehatan28.



98Bab 2.3 : Peran Gugus Tugas dalam Menangani Pandemi COVID-19

Saat ini, seluruh pihak masih terlalu fokus pada skema hospital based. Oleh karena
itu untuk menerapkan skema community based, saat mengunjungi salah satu desa di
Indramayu, BNPB memberikan fasilitas cuci tangan, serta mensosialisasikan budaya
cuci tangan di desa-desa sebagai langkah pencegahan penyebaran virus penyebab
COVID-19 di kalangan masyarakat desa11.

Penerapan skema community based dengan protokol kesehatan sangat penting
untuk tetap dilakukan. Seperti halnya yang dilakukan di Gedung BNPB, disediakan
fasilitas untuk mencuci tangan di setiap pintu masuk sehingga semua staf wajib untuk
melakukan cuci tangan sebelum hendak masuk gedung, lalu ketika masuk lift staf
dilarang untuk menekan tombol lift melainkan harus menggunakan tusuk gigi yang
telah disiapkan. Lalu di depan lift setiap lantai terdapat hand sanitizer. Setelah itu saat
staf pekerja kembali ke rumah, mereka juga harus menerapkan protokol kesehatan
dengan melepas pakaian yang dipakai saat kerja dan langsung membersihkan diri
sebelum masuk ke ruang keluarga. Dengan melakukan penerapan protokol kesehatan,
setelah hampir 3 bulan, tidak ada satupun anggota BNPB yang positif COVID-19 saat
dilakukan pemeriksaan. Melihat hal tersebut, dirasa perlu juga untuk menerapkan hal
yang sama sampai ke lingkup daerah hingga RT untuk memiliki protokol yang sama
berdasarkan pada community based dan keluarga11.

Selain itu, penanganan COVID-19 dapat dilakukan oleh setiap daerah dengan
upaya yang berbeda, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Setiap daerah
memiliki ciri khas masing-masing dalam melakukan penanganan terhadap penyebaran
COVID-19. Maka, penanganan COVID-19 bergantung pada kearifan lokal masing-
masing karena harus disesuaikan dengan karakteristik dan budaya tiap-tiap daerah
karena terdapat ketimpangan sosial, penduduk, budaya lokal, dan lainnya6. Adapun
beberapa daerah yang telah bĳak dalam menangani COVID-19 antara lain:

Gambar 21:
Tinjauan Presiden ke Rumah Sakit

Darurat di Pulau Galang55.
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• Trenggalek : Protokol kesehatan telah diterapkan di pasar yang ada di desa dalam
melakukan proses jual beli6 dengan memasang tabir pemisah antara penjual dan
pembeli serta mewajibkan penggunaan masker dan memasang CCTV untuk
memantau warga. Selain itu, pihak Pemerintah Daerah dan bank BUMN juga
membangun platform pasartrenggalek.com untuk meningkatkan perekonomian
daerah secara digital sehingga tidak terjadi kontak fisik dan menurunkan potensi
risiko penularan COVID-1936.

• Salatiga : Membagi jalan dan menerapkan jaga jarak antar pedagang6. Menurut
Kepala Dinas Perdagangan Kota Salatiga, Dinas Perdagangan menerapkan
protokol kesehatan yang sangat ketat dengan mewajibkan pengunjung pasar
untuk menggunakan masker dan mencuci tangan, melakukan pengecekkan suhu
dengan menggunakan thermo gun, memberlakukan jarak antar pedagang sekitar
satu setengah meter, serta melakukan rapid test bagi pedagang. Selain itu,
sosialisasi penerapan protokol kesehatan rutin disuarakan setiap pagi nya dengan
menggandeng paguyuban pedagang pasar untuk berkeliling pasar memberikan
himbauan35.

Dalam melakukan penanganan pandemi ini, penyediaan barang impor untuk alat
kesehatan menjadi sulit karena selama ini 100 persen alat kesehatan Indonesia
menggunakan alat kesehatan impor. Akhirnya Presiden menginstruksikan bahwa
Indonesia harus mandiri dalam penyediaan alat kesehatan termasuk ventilator dan alat
pelindung diri (APD). Tentunya Pemerintah tetap memberikan dukungan serta
melakukan evaluasi, pembinaan, serta peningkatan kualitas produk hingga akhirnya
produk alat kesehatan nantinya dapat dĳual di pasar11.

Gambar 22:
Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19
Menerima Bantuan Ventilator
Produk Peneliti Universitas
Indonesia34.
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Aplikasi InaRISK Personal

Sejak diumumkannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret
2020, lembaga pemerintahan melalui Gugus Tugas Penanganan COVID-19, baik
ditingkat pusat maupun daerah, bekerja sama mencari dan menemukan solusi terbaik
untuk mengatasinya. Berbagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran
Virus SARS-COV-2 terus dilakukan untuk meminimalkan jumlah korban. Dilansir dari
laman BNPB29 dan hasil wawancara dengan Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana BNPB, Dody Ruswandi, upaya yang telah dilakukan di
antaranya adalah mendistribusikan alat pelindung diri dan material kesehatan ke
beberapa provinsi di Indonesia, memetakan zona daerah, membuat poster infografis
seputar COVID-19, menjadwalkan dan melaksanakan rapat koordinasi rutin
antarlembaga, menyosialisasikan pentingnya cuci tangan dan jaga jarak, serta
mengembangkan sistem data berbasis aplikasi daring seperti BLC (Bersatu Lawan
Covid) dan InaRISK Personal. BLC merupakan aplikasi yang dibuat untuk
mempermudah masyarakat dalam menyikapi dan merespons COVID-19. Aplikasi itu
dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kerentanan lokasi persebaran dan
mendeteksi gejala Covid-1938.

Selain aplikasi BLC, Gugus Tugas Penanganan COVID-19 juga mengembangkan
aplikasi lain, yaitu InaRisk Personal. InaRisk Personal merupakan portal hasil kajian
risiko bencana yang menampilkan informasi ancaman bencana, kerentanan, kapasitas,
risiko bencana, dan pantauan indeks risiko bencana. Aplikasi tersebut sudah ada jauh
sebelum pandemi dan digunakan untuk mitigasi bencana alam seperti gempa bumi
dan tanah longsor37. Namun, setelah ada kasus pandemi, BNPB, lembaga
pemerintahan yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Gugus Tugas Penanganan COVID-
19, menambahkan beberapa fitur baru khusus untuk COVID-19, yaitu fitur penilaian
mandiri terkait perlu atau tidaknya melakukan rapid test39.

Gambar 23:
Pendistribusian 105.000 APD

oleh Pemerintah50.



101 Bab 2.3 : Peran Gugus Tugas dalam Menangani Pandemi COVID-19

Di dalam fitur itu, nantinya pengguna akan dianjurkan untuk mengisi beberapa
pertanyaan sesuai dengan kategori yang tersedia yaitu pribadi, keluarga, dan desa.
Terdapat 21 butir pertanyaan untuk kategori pribadi, di antaranya terkait perilaku,
kebiasaan, potensi tertular, penggunaan masker, dan imunitas. Lebih lanjut, untuk
kategori keluarga, pengguna akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan
seperti pengetahuan mengenai COVID-19 bagi setiap anggota keluarga, kebiasaan
keluarga, dan kapasitas ada atau tidaknya orang rentan (usia lanjut dan pengidap
penyakit kronis) di dalam keluarga. Sementara itu, di kategori desa akan diberikan 21
pertanyaan meliputi ketersediaan relawan, kesiapsiagaan desa, serta bentuk
pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan oleh desa. Setelah mengisi
pertanyaan-pertanyaan tersebut, pengguna akan diberi informasi mengenai tingkat
risiko penularan COVID-19 serta rekomendasi tindakan pencegahan dan
penanggulangan, rumah sakit rujukan, dan sebagainya. Fitur baru itu bertujuan untuk
memaksimalkan peran masyarakat untuk membantu memutus rantai Virus SARS COV
2 sehingga korban pandemi ini dapat terminimalkan39.

Fitur baru pada InaRisk Personal
juga dapat digunakan oleh
Pemerintah untuk menganalisis
data sebaran kelompok berisiko
terkena COVID-19 berdasarkan
perilaku, baik itu pada individu,
keluarga, maupun desa. Apabila
perilakunya buruk (dalam hal
pencegahan COVID-19), daerah
tersebut berpotensi memiliki risiko
tinggi terhadap penyebaran

Gambar 24:
Poster Infografis Distribusi
Material Kesehatan, 22 April
202029.

Gambar 25:
Tampilan Aplikasi
InaRISK Personal40.
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COVID-19. Sebagai contoh Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini paling tinggi
penyebarannya (13 Juni 2020) karena perilaku masyarakatnya dalam pencegahan
COVID-19 buruk6. Kendati demikian, aplikasi ini tidak dapat digunakan untuk
memetakan zona daerah secara epidemiologis. Aplikasi ini hanya dapat
menyimpulkan di level ancaman dan belum masuk ke level risiko bencana41.

Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru

Sebelum memberlakukan adaptasi kebiasaan baru/kenormalan baru atau new
normal, dikeluarkan aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 dalam Rangka melakukan Penanganan
terhadap pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai lanjutan dari
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Karantina Kesehatan. Untuk
memperkuat aturan terkait PSBB, dikeluarkan pula Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 9 Tahun 2020 mengenai Pedoman Penerapan dilaksanakannya PSBB. PSBB
akhirnya diberlakukan karena jika dilakukan lockdown, akan timbul banyak masalah
baik sosial maupun ekonomi. Hal ini karena masyarakat Indonesia tidak akan siap
sehingga nantinya dikhawatirkan akan terjadi pengeluaran negara yang kurang
efektif7. Penerapan PSBB tidak diwajibkan di semua daerah, namun dilakukan di total
4 provinsi dan 37 kabupaten/kota12. Pembatasan utama dilakukan antara lain pada:
sekolah, ibadah, dan bekerja dari rumah, kecuali untuk sektor-sektor yang berperan
dalam penanganan COVID-19 dan distribusi logistik untuk kehidupan masyarakat7

Transisi pasca PSBB di suatu daerah didasarkan oleh zona wilayah, penanganan
kesehatan dan surveilans, serta penurunan kasus positif. Apabila suatu daerah telah
memenuhi indikator, maka daerah tersebut sudah siap untuk dapat kembali produktif

Gambar 26:
Penerapan Protokol

Kesehatan di Pintu Masuk
Negara dan Kawasan PSBB56.
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dengan tetap menerapkan protokol kesehatan12. Demikian pula halnya dengan
pernyataan Gubernur DKI Jakarta. Apabila pada masa transisi pasca PSBB terjadi
penurunan angka penularan maupun angka kasus baru, maka dapat dilakukan transisi
menuju kenormalan baru32.

Selamanya kita tidak akan dapat menghindari keberadaan COVID-19, sehingga
kita harus beradaptasi dengan situasi sekarang dengan mencoba untuk hidup
berdampingan dengan COVID-19 dengan menerapkan kebiasaan baru. Semua orang
harus dapat beradaptasi dengan situasi sekarang dan mengetahui apa yang harus
dilakukan dan tidak boleh dilakukan dengan cara komunikasi dengan memberikan
informasi yang benar kepada masyarakat7.

Adaptasi kebiasaan baru bukan merupakan melakukan kegiatan normal yang lama
kemudian dibawa ke situasi baru, melainkan melakukan suatu kebiasaan baru agar
dapat menghindarkan masyarakat dari COVID-19 sehingga aman dan produktif, dan
adaptasi ini tidak dapat berjalan cepat sehingga dibutuhkan waktu bertahap karena
harus disesuaikan dengan situasi daerah lainnya7. Penerapan protokol kesehatan harus
tetap dilakukan selama masa adaptasi kebiasaan baru, seperti menggunakan masker
saat keluar rumah, tidak menyentuh mata, hidung dan mulut, menjaga jarak dengan
orang lain saat berada di luar rumah kurang lebih satu meter, sering mencuci tangan
dengan sabun, serta selalu mengikuti perkembangan informasi dari sumber
terpercaya30 .

Dalam wawancara Lilik Kurniawan, S.T., M.Si Deputi BNPB (Pencegahan dan
Kesiapsiagaan), mengatakan bahwa dalam upaya mencegah penularan COVID-19
pada masa adaptasi kebiasaan baru, perlu dilakukan edukasi, sosialisasi, dan mitigasi.
Edukasi dilakukan dengan memberikan konten positif berupa aturan dan protokol
kesehatan untuk masyarakat, juga membuat dashboard untuk mengedukasi
masyarakat melalui aplikasi. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat melalui banyak
pihak seperti televisi, radio, media sosial, koran, cara konvensional seperti dari mulut
ke mulut, video streaming, platform AyoTanya BNPB, media center, bahkan melalui
influencer. Sosialisasi yang dilakukan melalui televisi dan radio kini tidak lagi
mengundang media untuk datang ke BNPB, melainkan terdapat TV pool dan radio
pool yang selanjutnya informasi tersebut diliput dan dapat dibagikan ke seluruh
stasiun televisi dan radio. Mitigasi dilakukan dengan penyemprotan disinfektan secara
besar-besaran, penyiapan sabun di pinggir jalan, serta imbauan untuk meningkatkan
imunitas6.

Penerapan adaptasi kebiasaan baru harus dimulai dari basis keluarga. Menurut
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Yurianto pada konferensi pers yang dilakukan di Media Center Gugus Tugas Nasional,
Jakarta, 7 Juli 2020, pengendalian penyebaran COVID-19 akan efektif apabila
adaptasi kebiasaan baru dimulai dan ditanamkan dari basis setiap keluarga, dengan
cara memulai untuk membiasakan memakai masker, menjaga jarak dengan orang lain,
dan sering mencuci tangan33.

Presiden juga memberikan arahan terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru, antara
lain : 31

• Pentingnya prakondisi yang ketat dengan memberikan informasi mengenai
protokol kesehatan yang harus diikuti oleh masyarakat dengan jelas, menyeluruh,
dan mudah dipahami

• Mengutamakan pada data dan fakta di lapangan dalam rangka mengambil
kebĳakan

• Mempertimbangkan secara matang sektor dan aktivitas yang sudah dapat dibuka
kembali dengan berdasar pada prioritas yang paling penting

• Penguatan konsolidasi dan koordinasi antara Pemerintah Pusat hingga Pemerintah
Daerah hingga ke tingkat desa/ RT, serta pada internal Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah

• Melakukan evaluasi secara rutin

Hambatan dan Tantangan

Dalam penanganan COVID-19 di Indonesia tentunya terdapat hambatan dan
tantangan dalam pelaksanaannya. Hambatan dan tantangan dalam hal penanganan
COVID-19 di Indonesia adalah bagaimana edukasi dan sosialisasi terkait dengan

Gambar 27:
Panduan Adaptasi

Kebiasaan Baru untuk
Pembangunan Manusia

dalam Kebudayaan
Indonesia29.
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COVID-19 sampai ke tingkat RT atau RW. Sebagai upaya untuk memberikan edukasi
dan sosialisasi, gugus tugas selalu memberikan informasi terkini terkait dengan
COVID-19 baik melalui laman web, infografis, live streaming, televisi, radio, maupun
akun media sosial. Namun, masih belum cukup untuk memberikan edukasi dan
sosialisasi kepada masyarakat hingga tingkat RT maupun RW12. Dalam upaya
percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah dan Gugus Tugas tidak mungkin
berdiri sendiri dibutuhkan banyak pihak atau pentahelix, yang meliputi Pemerintah,
lembaga usaha, pakar atau akademisi, media dan masyarakat dalam upaya
penanganan COVID-1942. Kedisiplinan, berperilaku hidup bersih dan sehat, physical/
social distancing, serta penggunaan masker merupakan kunci utama yang harus
dilakukan oleh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya hal itu sulit diterapkan
pada seluruh masyarakat Indonesia karena sebagai makhluk sosial hal-hal tersebut
merupakan kebiasaan yang jarang kita lakukan12. Selain itu, tingkat kedisiplinan yang
rendah juga dapat terjadi akibat kurangnya pengetahuan masyarakat tentang COVID-
19 sehingga edukasi dan sosialisasi memiliki peran yang penting. Dibutuhkan relawan
desa tanggap COVID-19 untuk dapat memberikan edukasi dan sosialisasi terkait
dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Relawan ini dapat diketuai oleh
Kepala Desa, Ketua RT, Ketua RW, ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Selain
memberikan edukasi dan sosialisasi, tantangan lainnya adalah relawan harus mendata
masyarakat yang rentan sakit seperti masyarakat yang memiliki kondisi rentan, balita,
dan masyarakat yang termasuk lanjut usia serta mendata dan memeriksa masyarakat
yang pulang dari kota perantauan. Mengingat Indonesia memiliki sekitar 75.000 desa,
relawan diharapkan dapat menyatukan pikiran, persepsi, langkah dan solidaritas
dalam menangani COVID-19 di kalangan masyarakat desa, bahkan hingga ke tingkat
RW maupun RT43. Tidak hanya tugas relawan, diharapkan antaranggota masyarakat
juga bersinergi gotong royong memberikan edukasi dan sosialisasi di lingkungan
sekitarnya untuk menangani COVID-1912.

Gambar 28:
Arahan Presiden terkait
Penerapan Adaptasi
Kebiasaan Baru31.
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Dengan adanya pandemi COVID-19, masyarakat dituntut untuk menyesuaikan diri
dengan keadaan ini. Terdapat pembatasan-pembatasan utama yang harus dilakukan
untuk menangani COVID-19, yaitu belajar atau sekolah yang dilakukan dari rumah,
ibadah yang dilakukan di rumah, dan melakukan pekerjaan di rumah namun ada
pengecualian untuk sektor-sektor yang berperan dalam penanganan COVID-19 dan
distribusi logistik untuk kehidupan masyarakat7. Tantangan selanjutnya adalah dalam
birokrasi dan ego sektoral. Dengan adanya pandemi COVID-19, birokrasi
pemerintahan Indonesia harus terintegrasi dan bersinergi dengan menyesuaikan
sistem kerja sehingga pemerintahan tetap dapat memberikan pelayanan publik
kepada masyarakat meskipun harus bekerja dari rumah atau bekerja dengan tetap
menjaga jarak serta sesuai dengan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19.
Tidak hanya itu, dengan adanya COVID-19 Pemerintah tertuntuk untuk lebih cepat
dalam berpikir, bekerja, dan menentukan keputusan karena kondisi yang sedang
dihadapi merupakan kondisi darurat12.

Dalam menangani COVID-19 di Indonesia diperlukan sinergitas antarlembaga
sektoral. Pada awalnya untuk uji test COVID-19 hanya ada satu laboratorium yang
diaktifkan, yaitu di Jakarta, sehingga spesimen yang berasal dari luar Jakarta
membutuhkan waktu yang lama untuk dikirim ke Jakarta dan ditunggu hasilnya7.
Namun, sekarang sudah ada laboratorium di 11 kementerian lembaga, dan di
beberapa pihak seperti universitas dan laboratorium yang berada di daerah
kabupaten/kota. Mobil laboratorium PCR pun sudah diaktifkan untuk uji test COVID-
19. Diharapkan kedepan baik antarlembaga dan masyarakat dapat bersinergi untuk
berupaya dalam percepatan penanganan COVID-1945.

Gambar 29:
Rapat Percepatan

Penanganan COVID-1944.
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Tantangan dan hambatan selanjutnya adalah pemberitaan negatif yang dilakukan
oleh media. Media sebagai poros dari mesin masyarakat akan memberikan pengaruh
yang cukup besar bagi masyarakat baik berdampak pada sosial maupun psikologis.
Apabila media melakukan pemberitaan negatif, persepsi masyarakat akan goyah.
Oleh karena itu, media memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan
informasi kepada masyarakat. Saat ini sudah banyak media yang memberikan
informasi yang baik kepada masyarakat, namun ada pula beberapa media yang
melakukan pemberitaan negatif12. Media arus utama (mainstream) dapat menjadi
rujukan untuk masyarakat untuk menghindari konten yang keliru atau hoaks karena
banyak media arus utama yang sudah ketat dalam melakukan filter pada konten
beritanya46. Akan tetapi, Pemerintah selalu berupaya memonitor dan mengatasi
media-media agar memberikan informasi yang baik kepada masyarakat. Hal ini
menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk selalu memonitor media, terutama media
yang sulit dipantau, seperti media yang berasal dari individu atau kelompok tertentu.
Dari tantangan dan hambatan ini diharapkan masyarakat juga dapat memilah
informasi mana yang baik12.

Inovasi dan dukungan

Dengan adanya pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada masyarakat,
namun juga berdampak pada penyediaan barang-barang impor yang menjadi sulit.
Hal ini terjadi karena negara-negara yang memproduksi barang-barang tersebut
cenderung menggunakan barang-barang produksinya untuk kebutuhan
masyarakatnya mengingat semua negara saat ini sedang dihadapi oleh kondisi darurat
pandemi COVID-19. Selama ini diketahui bahwa 100 persen alat kesehatan yang
digunakan oleh Indonesia menggunakan alat kesehatan yang diimpor dari luar negeri.

Gambar 30:
Bantuan Mobil
Laboratorium PCR45.
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Dalam kondisi darurat seperti ini, sulit untuk mengimpor alat kesehatan dari luar
negeri, padahal di Indonesia saat ini membutuhkan alat kesehatan untuk menangani
kondisi pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan jumlah pasokan alat kesehatan di
Indonesia menjadi turun drastis. Kemudian Presiden memberikan instruksi bahwa
Indonesia harus mandiri dalam menyediakan alat-alat kesehatan termasuk APD dan
ventilator. Pemerintah akan mendukung inovasi-inovasi yang diciptakan oleh lembaga,
instansi, ataupun masyarakat Indonesia dengan menjadi pembeli pertama. Selain itu,
pemerintah juga akan membantu evaluasi, melakukan pembinaan, dan meningkatkan
kualitas produk inovasi tersebut hingga akhirnya dapat dĳual ke pasar konsumen
masyarakat11.

Pada tanggal 20 Mei 2020 Presiden RI Joko Widodo meluncurkan secara virtual
lima produk inovasi alat kesehatan buatan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT) yaitu PCR test kit, RDT kit, artificial intelligence pendeteksi COVID-
19, emergency ventilator dan mobile laboratorium biosafety level 2. Produk-produk
inovasi ini merupakan produk yang sangat dibutuhkan di dalam kondisi darurat dalam
menghadapi pandemi COVID-1947.

Selain itu, terdapat produk inovasi lain berupa robot disinfeksi dan sterilisasi ruang
isolasi yang disebut dengan Autonomous UVC Mobile Robot dari Telkom University
dan LIPI. Adanya mikroorganisme termasuk virus COVID-19 yang menempel di benda,
lantai atau peralatan yang ada di ruang perawatan atau ruang isolasi pasien yang
terkonfirmasi positif COVID-19 diharapkan dapat diantisipasi dengan robot ini48.

Gambar 31:
Produk Inovasi Alat

Kesehatan Buatan BPPT47.
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Pada 16 Juli 2020 telah diluncurkan Cobas 6800 Systems yang merupakan mesin
pendeteksi COVID-19. Selain sebagai mesin pendeteksi, mesin ini dapat
meningkatkan kapasitas uji sampel per hari sehingga sejalan dengan target pengujian
sampel yang telah ditentukan oleh Presiden. Dengan adanya mesin ini juga
membantu mengurangi kesalahan dalam uji sampel52

Dalam mencegah penularan COVID-19 pada kegiatan kurban di hari raya Idul
Adha, dikeluarkan Surat Edaran Nomor 0008/SE/PK.320/F/06/2020 oleh Kementerian
Pertanian tentang Pelaksanaan Kegiatan Kurban dalam Situasi Wabah Bencana Non
Alam COVID-19. Kegiatan kurban harus dengan protokol kesehatan yaitu melakukan
physical distancing, menjaga kesehatan dan kebersihan, serta menjaga sanitasi
lingkungan53.

Gambar 32:
Produk Robot dari
Telkom Group48.

Gambar 33:
Peresmian Mesin
Cobas 6800 Systems
oleh Menristek52.
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Selain itu, masih banyak produk-produk inovasi buatan lokal yang tentunya
menjadi kebanggan bagi bangsa Indonesia, contohnya lainnya yaitu berkembangnya
sebuah teknologi inovasi untuk peningkatan pengujian COVID-19 yang disebut
sebagai Mobile Biosafety level (BSL)-2 BPPT54. Dengan adanya pengembangan
teknologi ini diharapkan dimanfaatkan dengan baik oleh semua pihak54.

Pemerintah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas upaya dan kerja keras
dari berbagai lembaga, instansi, dan masyarakat yang telah menciptakan produk-
produk inovasi. Pemerintah juga akan terus mendukung beragam produk-produk
inovasi karya bangsa Indonesia dan terus menyemangati untuk tidak menyerah dalam
menciptakan produk-produk inovasi dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini48.

Gambar 34:
Pelaksanaan Kurban di Era

Pandemi COVID-1953 .

Gambar 35:
Apresiasi dari Bapak Doni
Monardo atas peluncuran

Mobile Biosafety Level
(BSL)-2 BPPT54.
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Penanganan COVID-
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Dokumen Kajian
Risiko Bencana

Rencana Kontĳensi

Rencana Operasi
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Rehabilitasi &
Rekonstruksi

Perencanaan Kebencanaan & Pandemi COVID-19

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) mendeskripsikan bahwa penanggulangan
kebencanaan mencakup empat kerangka perencanaan, kelembagaan, regulasi dan
anggaran (Tabel 1)1. Ke empat kerangka ini dibangun guna mengelola bencana secara
komprehensif dan mengantisipasi risiko dan ancaman kedepan (future threat and risks)
melalui pendekatan multihazards guna pengelolaan bencana alam, nonalam dan
bencana sosial1.

Tabel 1. Penanggulangan Bencana dalam kerangka Perencanaan, Kelembagaan, Regulasi dan Anggaran1



117 Bab 2.3 : Peran Gugus Tugas dalam Menangani Pandemi COVID-19

Dalam rangka menuju masyarakat produktif dan aman selama pandemi COVID-
19, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyusun protokol
menggunakan tiga kriteria dari Badan Kesehatan Dunia (WHO). Ketiga kriteria
tersebut adalah epidemiologi, sistem kesehatan, serta surveilans kesehatan. Deputi
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas Subandi Sardjoko menyampaikan bahwa ketiga
kriteria tersebut merupakan parameter guna menentukan suatu wilayah akan
menerapkan kenormalan baru2.

Kriteria kesatu yaitu epidemiologi, adalah Angka Reproduksi Efektif (Rt)
menyatakan jumlah rata-rata orang yang kemungkinan terinfeksi oleh satu orang
terinfeksi. Jika Rt = 2,5 berarti satu orang terinfeksi akan menularkan virus ke dua
hingga tiga orang. Jika Rt < 1 dalam waktu dua minggu berarti penyebaran COVID-19
dapat ditekan. Bappenas mengkalkulasi Rt untuk level kota, kabupaten, dan provinsi
di Indonesia berdasarkan metode perhitungan internasional. Metode ini telah
digunakan di Amerika Serikat, Inggris dan Jerman2,3.

Kriteria kedua yaitu Sistem Kesehatan, adalah rasio ketersediaan jumlah tempat
tidur pada fasilitas layanan kesehatan untuk pasien COVID-19 dibandingkan terhadap
kasus COVID-19 yang memerlukan perawatan > 1,2. Sistem kesehatan meliputi jumlah
tenaga medis, kebutuhan infrastruktur, dan tempat tidur, yang sanggup menangani
penambahan kasus COVID-19 ≥ 20 persen dari kapasitas yang tersedia saat ini. Jika
rata-rata kasus baru harian COVID-19 adalah 100, maka minimal harus tersedia 120
tempat tidur di fasilitas layanan kesehatan bagi pasien COVID-19. Rumah Sakit harus
juga menyediakan Instalasi Gawat Darurat, ruang isolasi, Alat Pelindung Diri, serta
tenaga kesehatan yang mencukupi 2,3.

Kriteria ketiga yaitu surveilans, adalah jumlah tes per 1 juta penduduk ≥ 3.500 2,3.
Jumlah keseluruhan tes laboratorium wajib dilaporkan harian dan terdapat perbedaan
ambang batas di setiap provinsi. “WHO merekomendasikan melakukan tes
laboratorium adalah 1 orang untuk setiap 1.000 orang per minggu. Secara
keseluruhan, Indonesia disarankan untuk melakukan 270 ribu tes COVID-19 per
minggu. Namun demikian, jumlah tes yang diperlukan dapat disesuaikan dengan
situasi, kondisi dan kebutuhan Indonesia. Sebagai perumpamaan, Jakarta telah
melakukan 132 ribu tes, berarti 50% dari jumlah tes yang diperlukan telah diterapkan.
Indonesia harus meningkatkan jumlah tes COVID-19 yang tentunya perlu peningkatan
kapasitas laboratorium dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk tes secara
mandiri,” ujar Menteri Suharso 2,3.
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Bappenas mengumpulkan informasi dan data dari keseluruhan kriteria tersebut ke
dashboard dan diintegrasikan dengan sistem aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 guna
dianalisis lebih lanjut (gambar 1). Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat digunakan
untuk monitoring dan evaluasi bagi setiap wilayah untuk mengetahui apakah suatu
wilayah sudah dapat menekan kasus COVID-19 atau tidak. Bappenas juga telah
mengkoordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di level
provinsi hingga kabupaten/kota guna memperoleh data harian sehingga analisis
dapat dilakukan secara lebih akurat. Guna melaksanakan ketiga kriteria terbut
diperlukan kolaborasi dari semua sektor melalui pendekatan “pentaheliks” meliputi
pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media massa 2,3.
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Kementrian Ketenagakerjaan berharap seluruh masyarakat, tidak hanya
pimpinan perusahaan dan para pekerja dan yang terkait dengan

ketenagakerjaan, menjaga kesehatan bersama dan menerapkan protokol
kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia sehingga

kita dapat terbebas dari pandemic COVID-19 dan aktivitas pekerjaan dapat
kembali berjalan normal.

Awal COVID-19 Menyebar di Indonesia

Sejak bulan Januari 2020 tatkala informasi mengenai pandemi di Wuhan, China
mulai menyebar, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah mulai mengadakan
rapat dan diskusi mengenai apa yang harus dilakukan apabila pandemik tersebut
masuk ke Indonesia. Kemnaker juga membuat surat edaran untuk mencegah dampak
penyebaran pneumonia berat, yang saat ini dikenal dengan COVID-19, di bidang
ketenagakerjaan. Surat Edaran (SE) Nomor B.5/51/AS.02.02/I/2020 mengenai
Kewaspadaan Penyebaran Penyakit Pneumonia Berat Yang Tidak Diketahui
Penyebabnya pada Pekerja ditujukan untuk semua Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi dan para pemilik perusahaan di Indonesia. Melalui surat edaran tersebut,
Kemnaker meminta perusahaan dan instansi terkait untuk melaporkan dan melakukan
pendataan terhadap setiap kasus atau yang diduga pneumonia berat, melakukan
tindakan pencegahan kasus pneumonia di tempat kerja, dan melaksanakan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang terintegrasi dengan Program Keselamatan dan
Kesehaan Kerja. Kemnaker juga berkomunikasi dan berdiskusi dengan negara lain dan
juga Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai tindakan pencegahan dan
pengendalian yang dilakukan di negara lain terkait dengan pandemi ini1,2.

Pada tanggal 17 Maret 2020, Kemnaker mempublikasikan Surat Edaran Menaker
Nomor M/3/H.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan
Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19. Surat edaran itu
ditujukan untuk Gubernur di seluruh Provinsi Indonesia. Pada surat tersebut
disebutkan bahwa Gubernur diharapkan melakukan pelindungan terhadap upah
pekerja selama pandemi COVID-19 dan melakukan usaha pencegahan dan
pengendalian COVID-19 di tempat kerja. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah,
mengatakan bagi pekerja yang menurut keterangan dokter termasuk dalam kategori
kasus suspek COVID-19 dan menjalani karantina atau isolasi, maka pekerja tersebut
berhak menerima upahnya yang dibayarkan penuh selama menjalani karantina/isolasi.
Selain itu, perubahan besaran upah bagi pekerja di perusahaan yang melakukan
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pembatasan kegiatan usaha dan menyebabkan pekerjanya tidak bekerja dilakukan
sesuai dengan kesepakatan pemilik usaha dan pekerjanya3.

Setelah adanya pernyataan dari WHO yang menjelaskan COVID-19 sebagai
pandemi global, Menaker Ida menjelaskan bahwa diperlukan adanya tindakan yang
harus dilakukan untuk melindungi pekerja dan kelangsungan usaha. Tindakannya
antara lain dengan memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan
regulasi terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan menyebarkan informasi ke
pihak-pihak terkait pembinaan dan pengawasan tersebut; melakukan pendataan dan
pelaporan ke instansi terkait apabila terdapat kasus COVID-19 di perusahaan dan
menghimbau pemilik usaha untuk menerapkan tindakan pencegahan penyebaran
virus corona di perusahaan, seperti penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain
itu, Menteri Ketenagakerjaan juga mengajak pemilik usaha untuk menyusun
perencanaan mengenai kesiapan perusahaan menghadapi COVID-19 secepat
mungkin agar kemungkinan risiko penyebaran di lingkungan kerja dapat diminimalisir
dan keberlangsungan kegiatan usaha tetap terjaga3.

Keberlangsungan Usaha Selama Pandemi

Kementerian Tenaga Kerja membuat Surat Edaran Menaker Nomor M/7/
AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Protokol Pencegahan Penularan
COVID-19 di Perusahaan. Di dalam surat edaran tersebut, terdapat tujuh tahap
tindakan yang perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan usaha selama masa
pandemi sebagai berikut4:

1. Mengenali Prioritas Usaha
Dalam tahap ini, perusahaan perlu menentukan produk atau layanan utama dari
perusahaan dengan membuat urutan peringkat berdasarkan prioritasnya. Selain
menentukan produk dan layanan utama, perusahaan dapat mengidentifikasi
aktivitas yang perlu dilakukan dari produk/layanan yang sudah ditentukan
sebelumnya serta mengidentifikasi pekerja yang akan menangani aktivitas
tersebut.

2. Identifikasi Risiko Pandemi
Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat terjadi
dari pandemi COVID-19 terhadap perusahaan. Identifikasi dan penilaian risiko ini
harus mempertimbangkan skenario ancaman yang mungkin dapat terjadi,
kerentanan dalam kegiatan usaha, dan kemampuan perusahaan.
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3. Merencanakan Mitigasi Risiko
Dari identifikasi dan penilaian risiko pada tahap sebelumnya, maka dapat dibuat
rencana mitigasi risiko, seperti penyusunan Standar Prosedur Operasional,
memastikan barang yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha tersedia dan terbebas
dari kontaminasi COVID-19, menganalisis ulang kebĳakan mengenai SDM
perusahaan terkait dengan dampak yang mungkin terjadi akibat pandemi, serta
menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam upaya pencegahan
penularan COVID-19 di tempat kerja.

4. Identifikasi Respon Dampak Pandemi
Pada tahapan ini, perusahaan melakukan respon yang sesuai seiring dengan
berkembangnya pandemi, dengan cara memastikan pekerja paham tindakan
yang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19, memastikan pembeli
dan pemasok bahan mendapat informasi yang diperlukan serta mengetahui
bahwa perusahaan sanggup menghadapi kondisi pandemi.

5. Merancang dan Mengimplementasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha
Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi terkait dan
menyusun perencanaan keberlangsungan usaha yang berisi seluruh kegiatan
usaha di perusahaan.

6. Mengkomunikasikan Perencanaan Keberlangsungan Usaha
Perencanaan yang telah dibuat disosialisasikan dan dikomunikasikan semua
informasi mengenai kesiapan perencanaan yang sudah dibuat kepada pihak
internal maupun pihak eksternal.

7. Melakukan Pengujian Perencanaan Keberlangsungan Usaha
Pengujian perencanaan harus dilakukan secara berkala sehingga dapat
teridentifikasi apabila terdapat masalah baru dan dapat disusun pemecahan dan
perbaikan masalahnya.

Pencegahan COVID-19 di Tempat Kerja

Selain menjelaskan mengenai tahapan rencana keberlangsungan usaha, Surat
Edaran Menaker Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 juga membahas mengenai protokol
kesehatan yang harus diterapkan di tempat kerja untuk mencegah penularan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19). Protokol kesehatan yang harus diterapkan meliputi
hal-hal sebagai berikut4:

1. Memberikan edukasi mengenai Perilaku Hidup Besih dan Sehat (PHBS), seperti
sering mencuci tangan menggunakan sabun, tidak merokok, olahraga secara
teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari menyentuh wajah,
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mengonsumsi makanan bergizi, serta selalu membersihkan diri setelah pulang
kerja.

2. Menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan kerja.
3. Menyediakan sarana cuci tangan, seperti sabun atau hand sanitizer dan air

mengalir.
4. Memastikan seluruh pekerja harus menggunakan masker saat pergi berkerja atau

keluar rumah.
5. Menyediakan thermogun untuk memeriksa suhu tubuh pekerja sebelum masuk

kerja dan memperhatikan kondisi kesehatan pekerja apabila ada pekerja yang
suhu tubuhnya di atas 37,5°C atau memiliki gejala batuk/pilek/nyeri tenggorokan/
sesak napas tidak diizinkan untuk masuk kerja.

6. Mengatur jarak antarpekerja minimal 1 meter dan menghimbau pekerja untuk
tidak melakukan kontak fisik dengan pekerja lain.

7. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh pekerja mengenai COVID-19,
seperti apa itu COVID-19, penyebab, gejala, cara penyebaran, dan tindakan
pencegahan COVID-19).

8. Mengatur sistem kerja perusahaan untuk pekerja dapat bekerja di rumah atau libur
secara bergantian bagi pekerja yang harus tetap masuk kerja.

9. Apabila terdapat pekerja yang memiliki gejala COVID-19, tenaga kesehatan atau
ahli K3 di perusahaan perlu melapor serta melakukan koordinasi dengan instansi
terkait dan memberikan edukasi mengenai isolasi mandiri pada pekerja tersebut.

Selain itu, Menaker juga membuat film animasi terkait pencegahan penyebaran
COVID-19 dan menjalankan Program “Gerakan Pekerja Sehat”. Program “Gerakan
Pekerja Sehat” bertujuan mendorong pekerja untuk menjaga tubuhnya agar tetap
sehat dan mencegah infeksi virus Corona pada pekerja. Fokus Program “Gerakan
Pekerja Sehat” ini adalah deteksi dini Penyakit Akibat Kerja (PAK), lingkungan kerja
bebas asap rokok, olahraga, adanya ruang menyusui, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS), wajib memakai Alat Pelindung Diri (APD), tindakan pertolongan pertama pada
kecelakaan, dan program gizi seimbang1,5.

Gambar 1:
Menaker melakukan kampanye program

“Gerakan Pekerja Sehat” di Kawasan
Industri Surya Cipra, Karawang5.
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Menaker juga mendorong perusahaan untuk melakukan pencegahan penyebaran
COVID-19 dengan menyemprotkan disinfektan di tempat kerja. Tujuannya adalah
memberikan rasa tenang kepada pekerja agar merasa aman dan nyaman di tempat
kerja dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyebaran virus COVID-19 di tempat
kerja6.

Strategi Hadapi COVID-19

Ada tujuh strategi yang diterapkan oleh Kemnaker selama masa pandemi ini. Yang
pertama adalah melakukan tindakan pencegahan penularan dengan cara mendorong
perusahaan dan pekerja untuk melakukan upaya antisipasi penularan COVID-19 di
tempat kerja. Penerapan upaya antisipasi di tempat kerja ini diatur juga dalam Surat
Edaran Menaker Nomor M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan
Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Perusahaan1,4.

Kedua, menerapkan prosedur kenormalan baru (New Normal). Dalam
menghadapi era kenormalan baru, Menaker meminta perusahaan mengutamakan
kesehatan pekerja dengan menerapkan protokol di tempat kerja. Penerapan protokol
kesehatan tersebut diantaranya dengan mengecek suhu badan pekerja sebelum
masuk ke lingkungan kerja, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir
atau hand sanitizer, mewajibkan penggunaan masker di tempat kerja, dan memastikan
pekerja selalu menjaga jaraknya 1-2 meter. Selain itu, perusahaan juga dapat
melakukan pembagian giliran (shift) kerja bagi pekerja agar tidak terjadi penumpukan
pekerja saat masuk dan keluar tempat kerja. Menaker juga memberikan bantuan pada
pekerja berupa masker, multivitamin, hand sanitizer, dan disinfeksi7.

Gambar 2:
Menaker, Ida Fauziyah
melakukan
penyemprotan
disinfektan di salah
satu tempat kerja6.
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Ketiga, memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang terpapar
COVID-19. Dalam ketentuan yang tertulis dalam Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/8/H.04/V/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dalam
Program Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit akibat Kerja karena Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), pekerja yang terinfeksi COVID-19 karena
bersinggungan langsung dengan pasien COVID-19 berhak menerima manfaat
program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, tenaga medis, tenaga pendukung
rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain yang menangani pasien terinfeksi COVID-19
(seperti cleaning service dan pekerja laudry), pekerja yang memiliki risiko tertular
COVID-19 di lingkungan kerjanya dan tim relawan yang bertugas dalam
penanggulangan COVID-19 ini mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari
negara1,8.

Keempat, melakukan pengawasan terhadap seluruh perusahaan bukan hanya
terkait protokol kesehatan pencegahan COVID-19, tetapi juga prosedur-prosedur
keselamatan lain di tempat kerja, baik secara daring maupun tatap muka. Fungsi
pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 yang dilaksanakan para
pengawas ketenagakerjaan ini dilakukan dengan tujuan sebagai jaminan
diterapkannya upaya antisipasi penularan COVID-19 di lingkungan kerja dan
perencanaan kelangsungan kegiatan usaha di era kenormalan baru. Pembinaan dan
pengawasan ini dilakukan secara daring untuk mengurangi frekuensi tatap muka demi
mencegah penyebaran COVID-19, namun tetap menjaga fungsi negara dalam
melindungsi pekerja dan keberlangsungan usaha. Sementara itu, kunjungan
pengawas ketenagakerjaan ke perusahaan secara langsung dilakukan dengan tetap
melaksanakan protokol kesehatan pada setiap kunjungannya. Jika pengawasan atas
penerapan protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19 ini apabila tidak
dilaksanakan oleh perusahaan, Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi kepada

Gambar 3:
Menaker Ida saat

melakukan kunjungan ke
PT Bina Busana Internusa
Semarang Jawa Tengah7.
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perusahaan tersebut. Namun, berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/8/H.04/V/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dalam Program
Jaminan Kecelakaan Kerja pada Kasus Penyakit akibat Kerja Karena Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19), COVID-19 merupakan penyakit akibat kerja sehingga
sanksi diberikan pada perusahaan karena tidak menerapkan protokol pencegahan
penyakit akibat kerja 1,8,9.

Kelima, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Organisasi Buruh
Internasional (ILO), Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N),
Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Universitas, dan perusahaan jasa
inspeksi. Kolaborasi dilakukan dalam pembuatan pedoman tindakan yang dapat
dilakukan untuk mengantisipasi dan menanggulangi penyebaran virus corona di
lingkungan kerja pada era kenormalan baru,1,9.

Keenam, membuat akses komunikasi dengan masyarakat yang menjadi pusat
informasi, konsultasi ataupun pelaporan mengenai permasalahan K3 berkaitan
dengan COVID-19 di perusahaan. Salah satu akses komunikasi yang dibuat oleh
Kemnaker dinamakan Posko K3 Corona. Posko K3 Corona ini dapat diakses melalui
laman https://kemnaker.go.id/. Melalui Posko K3 Corona ini, masyarakat dapat
memberikan aspirasi dan pengaduan, serta melaporkan apabila terdapat
permasalahan terkait COVID-19 di perusahaan1,10.

Ketujuh, membuat pelayanan publik tentang K3 yang dibuat oleh Kemnaker,
seperti audit SMK3, penunjukkan ahli K3 di perusahaan, dll yang sebelumnya bersifat
tatap muka menjadi daring. Yang dinamakan Teman K3. Teman K3 ini dapat diakses
melalui website https://temank3.id/. Pelayanan yang diberikan pada Teman K3 ini
berupa pendaftaran perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan K3
secara online, layanan audit SMK3, data pengawas ketenagakerjaan, pemeriksaan dan

Gambar 4:
Tampilan website
k3corona.kemnaker.go.
id10.

https://kemnaker.go.id/
https://temank3.id/
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Gambar 5:
Tampilan website

temank3.id11.

pengujian objek K3, pelaporan elektronik kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja,
serta pelaporan kesehatan pekerja. Harapannya website ini dapat digunakan tidak
hanya pada perusahaan, tetapi juga dapat diakses oleh universitas untuk bahan
pembelajaran mahasiswa1,11

Peran Kemenaker pada Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK)

Berdasarkan data Kemnaker per 27 Mei 2020, akibat dampak dari pandemi
COVID-19, jumlah pekerja yang dirumahkan mencapai 1.058.284 orang dan yang di-
PHK mencapaia380.221 orang. Sementara itu, pekerja informal yang terdampak
berjumlah mencapai 318.959 orang. Akibat banyaknya jumlah pekerja yang
terdampak pandemi ini, Kemnaker melakukan pemberdayaan pekerja yang
mengalami PHK akibat pandemik dalam program padat karya. Salah satunya dengan
melibatkan pekerja yang mengalami PHK sebagai penyemprotan desinfektan di
beberapa perusahaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pekerja yang ikut
serta dalam penyemprotan desinfektan ini akan mendapat insentif setelah melakukan
kegiatan penyemprotan12,13.

Gambar 6:
Direktur Pengawasan Norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kemnaker, Gazmahadi, bersama

pekerja yang bertugas melakukan
penyemprotan disinfektan di

UMKM Perajin Tempe13.
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Kemnaker juga memberikan bantuan sembako Presiden RI kepada pekerja yang
mengalami dampak di-PHK dan dirumahkan yang berada di wilayah Jabodetabek.
Menaker Ida berharap setelah memasuk masa kenormalan baru, perusahaan dapat
melakukan perekrutan kembali pekerja yang sebelumnya di-PHK atau dirumahkan
dengan mempertimbangkan terkait keterampilan dan pengalaman kerja yang
sebelumnya telah dimiliki oleh pekerja tersebut sehingga dapat menguntungkan
perusahaan untuk tidak perlu memberikan pelatihan keterampilan kepada pekerja
tersebut14,15.

Untuk mencegah terjadinya penambahan pengangguran di masa pandemi,
Presiden Joko Widodo menetapkan enam upaya mitigasi, yaitu pemberian stimulus
ekonomi bagi dunia usaha agar dapat bertahan pada masa pandemi, keringanan
pajak penghasilan bagi pekerja formal, jaring pengaman sosial melalui program
bantuan sosial untuk pekerja formal dan informal, prioritas pemberian kartu Prakerja
pada pekerja yang mengalami PHK dan dirumahkan, memperluas program industri
padat karya, dan pemberian perlindungan bagi pekerja migran Indonesia baik di
negara yang ditempatkan maupun setelah kembali ke Indonesia. Kemnaker juga
melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi bertambahnya pengangguran
selama masa pandemi, yaitu melaksanakan pelatihan melalui program Balai Latikan
Kerja (BLK) Tanggap COVID-19 dimana pekerja tidak hanya mendapatkan
keterampilan baru, tetapi juga mendapat insentif setelah mengikuti pelatihan,
perluasan program padat karya, dan pembukaan layanan informasi, konsultasi, dan
pengaduan pekerja mengenai K3 di perusahaan16.

Gambar 7:
Menaker, Ida Fauziyah,
menyerahkan paket
sembako Presiden kepada
Serikat Pekerja/Buruh14.



130Bab 2.4 : Menjaga Keselamatan Pekerja Selama Pandemi COVID-19

Daftar Pustaka

1. Wawancara online dengan Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (PNK3), Ghazmahadi tanggal 7 Juli 2020.

2. Biro Humas Kemnaker. Waspadai Penyebaran Virus Corona, Kemnaker Terbitkan
Surat Edaran Khusus : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI [Internet].
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2020 [diakses 14 Agustus
2020]. Available from: https://kemnaker.go.id/news/detail/waspadai-penyebaran-
virus-corona-kemnaker-terbitkan-surat-edaran-khusus.

3. Biro Humas Kemnaker. Menaker Terbitkan Surat Edaran Tentang Perlindungan
Buruh dan Kelangsungan Usaha Terkait COVID-19 : Berita : Kementerian
Ketenagakerjaan RI [Internet]. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
2020 [diakses 14 Agustus 2020]. Available from: https://kemnaker.go.id/news/
detail/menaker-terbitkan-surat-edaran-tentang-pelindungan-buruh-dan-
kelangsungan-usaha-terkait-covid-19.

4. Surat Edaran Menaker No. M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana
Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Protokol Pencegahan Penularan COVID-19 di Perusahaan.

5. Biro Humas Kemnaker. Menaker Kampanyekan Gerakan Pekerja Sehat Cegah
Penyebaran Pandemi Covid-19 : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI
[Internet]. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2020 [diakses 14
Agustus 2020]. Available from: https://temank3.id/page/detail_news/7/
e818d137a7b9961e8fe3c316818048b9.

6. Biro Humas Kemnaker. Cegah Corona, Menaker Dorong Dunia Usaha Lakukan
Disinfektan di Tempat Kerja : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI [Internet].
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2020 [diakses 14 Agustus
2020]. Available from: https://kemnaker.go.id/news/detail/cegah-corona-
menaker-dorong-dunia-usaha-lakukan-disinfektan-di-tempat-kerja.

7. Biro Humas Kemnaker. Cegah Penularan Covid-19, Menaker Ida Minta
Perusahaan Utamakan Kesehatan Pekerja : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan
RI [Internet]. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2020 [diakses 14
Agustus 2020]. Available from: https://kemnaker.go.id/news/detail/cegah-
penularan-covid-19-menaker-ida-minta-perusahaan-utamakan-kesehatan-
pekerja.

8. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/H.04/V/2020 tentang
Pelindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada
Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

9. Biro Humas Kemnaker. Menaker Ida Ajak Pelaku Usaha Kolaborasi Terapkan
Protokol K3 di Era New Normal : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI
[Internet]. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2020 [diakses 14
Agustus 2020]. Available from: https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-
ajak-pelaku-usaha-kolaborasi-terapkan-protokol-k3-di-era-new-normal.

https://kemnaker.go.id/news/detail/waspadai-penyebaran-virus-corona-kemnaker-terbitkan-surat-edaran-khusus
https://kemnaker.go.id/news/detail/waspadai-penyebaran-virus-corona-kemnaker-terbitkan-surat-edaran-khusus
https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-terbitkan-surat-edaran-tentang-pelindungan-buruh-dan-kelangsungan-usaha-terkait-covid-19
https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-terbitkan-surat-edaran-tentang-pelindungan-buruh-dan-kelangsungan-usaha-terkait-covid-19
https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-terbitkan-surat-edaran-tentang-pelindungan-buruh-dan-kelangsungan-usaha-terkait-covid-19
https://temank3.id/page/detail_news/7/e818d137a7b9961e8fe3c316818048b9
https://temank3.id/page/detail_news/7/e818d137a7b9961e8fe3c316818048b9
https://kemnaker.go.id/news/detail/cegah-corona-menaker-dorong-dunia-usaha-lakukan-disinfektan-di-tempat-kerja
https://kemnaker.go.id/news/detail/cegah-corona-menaker-dorong-dunia-usaha-lakukan-disinfektan-di-tempat-kerja
https://kemnaker.go.id/news/detail/cegah-penularan-covid-19-menaker-ida-minta-perusahaan-utamakan-kesehatan-pekerja
https://kemnaker.go.id/news/detail/cegah-penularan-covid-19-menaker-ida-minta-perusahaan-utamakan-kesehatan-pekerja
https://kemnaker.go.id/news/detail/cegah-penularan-covid-19-menaker-ida-minta-perusahaan-utamakan-kesehatan-pekerja
https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-ajak-pelaku-usaha-kolaborasi-terapkan-protokol-k3-di-era-new-normal
https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-ida-ajak-pelaku-usaha-kolaborasi-terapkan-protokol-k3-di-era-new-normal


131 Bab 2.4 : Menjaga Keselamatan Pekerja Selama Pandemi COVID-19

10. Website K3 Corona (https://k3corona.kemnaker.go.id/) (diakses 14 Agustus
2020).

11. Website teman K3 (https://temank3.id/) (diakses 14 Agustus 2020).

12. Biro Humas Kemnaker. Setiap Jumat, Menaker Ida Bantu Pekerja TerPHK dengan
Program Padat Karya : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI [Internet].
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2020 [diakses 14 Agustus
2020]. Available from: https://kemnaker.go.id/news/detail/setiap-jumat-menaker-
ida-bantu-pekerja-terphk-dengan-program-padat-karya.

13. Biro Humas Kemnaker. Kemnaker Berdayakan Korban PHK Melalui Program
Padat Karya : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI [Internet]. Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2020 [diakses 14 Agustus 2020]. Available
from: https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-berdayakan-korban-phk-
melalui-program-padat-karya.

14. Biro Humas Kemnaker. Menaker Serahkan 223.213 Paket Sembako Presiden Bagi
Serikat Pekerja/Buruh : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI [Internet].
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2020 [diakses 14 Agustus
2020]. Available from: https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-serahkan-
223213-paket-sembako-presiden-bagi-serikat-pekerjaburuh.

15. Biro Humas Kemnaker. Memasuki New Normal, Ibu Ida Minta Perusahaan Rekrut
Lagi Pekerja Yang Ter-PHK : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI [Internet].
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2020 [diakses 14 Agustus
2020]. Available from: https://kemnaker.go.id/news/detail/memasuki-new-
normal-ibu-ida-minta-perusahaan-rekrut-lagi-pekerja-yang-ter-phk.

16. Biro Humas Kemnaker. Langkah Strategis Menaker Ida Atasi Pengangguran Di
Masa Covid-19 : Berita : Kementerian Ketenagakerjaan RI [Internet].
Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. 2020 [diakses 14 Agustus
2020]. Available from: https://kemnaker.go.id/news/detail/langkah-strategis-
menaker-ida-atasi-pengangguran-di-masa-covid-19.

https://k3corona.kemnaker.go.id/
https://temank3.id/
https://kemnaker.go.id/news/detail/setiap-jumat-menaker-ida-bantu-pekerja-terphk-dengan-program-padat-karya
https://kemnaker.go.id/news/detail/setiap-jumat-menaker-ida-bantu-pekerja-terphk-dengan-program-padat-karya
https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-berdayakan-korban-phk-melalui-program-padat-karya
https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-berdayakan-korban-phk-melalui-program-padat-karya
https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-serahkan-223213-paket-sembako-presiden-bagi-serikat-pekerjaburuh
https://kemnaker.go.id/news/detail/menaker-serahkan-223213-paket-sembako-presiden-bagi-serikat-pekerjaburuh
https://kemnaker.go.id/news/detail/memasuki-new-normal-ibu-ida-minta-perusahaan-rekrut-lagi-pekerja-yang-ter-phk
https://kemnaker.go.id/news/detail/memasuki-new-normal-ibu-ida-minta-perusahaan-rekrut-lagi-pekerja-yang-ter-phk
https://kemnaker.go.id/news/detail/langkah-strategis-menaker-ida-atasi-pengangguran-di-masa-covid-19
https://kemnaker.go.id/news/detail/langkah-strategis-menaker-ida-atasi-pengangguran-di-masa-covid-19


132Bab 2.4 : Menjaga Keselamatan Pekerja Selama Pandemi COVID-19

“Sekali lagi,
ancaman COVID-19
ini belum selesai
sampai nanti yang
namanya vaksin itu
bisa divaksinasikan
kepada seluruh
rakyat di Tanah Air
ini.”

Presiden Joko Widodo
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Mengisi Ruang Kosong

Dinamika kebĳakan di Indonesia menunjukkan adanya kegamangan dalam
mengisi ruang kosong dalam menghadapi COVID-19. Bercermin dari pengalaman
negara lain yang terkena lebih awal, penyebaran dan antisipasinya dapat
diminimalisasi lebih cepat. Terlebih, beragam pemberitaan COVID-19 di akhir tahun
2019 dan awal 2020 di ebrbagai belahan dunia, membawa pesan potensi krisis yang
ada di depan mata. Keterlambatan dalam menciptakan sistem deteksi dan
pencegahan dini atas pandemic COVID-19, melahirkan krisis kebĳakan yang
berpreskpektif preventif dan rehabilitatif.

Krisis kebĳakan ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga sejumlah
pemimpin negara menunjukkan crisis leadership dan ketidakpastian dalam mengambil
langkah penanganan seperti apa yang harus diambil. Tidak ada satu model dan
panduan tunggal yang bisa dĳadikan acuan pembenaran model. Setiap negara
melakukan trial and error dalam penanganan COVID-19 dengan berbagai
sumberdaya dan kearifan lokal yang mereka miliki. Sejumlah negara berhasil
mengembangkan kebĳakan untuk menangani, tetapi juga banyak negara yang gagal
mengembangkan kebĳakan untuk mengendalikan wabah.

Antara Kelembagaan dan Kepemimpinan

Kelembagaan dan kepemimpinan memainkan peranan yang sangat penting
dalam penanganan pandemi. Semua bentuk dan langkah penanganan pandemi
membutuhkan keterlibatan kelembagaan dan kepemimpinan yang adekuat. Tanpa hal
ini, semua langkah-langkah penanggulangan menjadi tidak efektif. Karena hal ini,
sangat penting untuk mempersiapkan struktur kelembagaan dan kepemimpinan yang
baik dan kuat yang dapat berkontribusi positif terhadap penanganan pandemi.
Berdasarkan literatur standar manajemen krisis kunci penanganan krisis, sangat
ditentukan diagnosis awal yang akurat dan tepat waktu atas derajat kekritisan masalah
serta dinamika yang muncul dalam situasi krisis. Ali Farazmand, (2009 dan 2014)
kebutuhan akan kebĳakan manajemen krisis sebagai berikut: 1) sense of urgency; 2)
cara berpikir kreatif dan strategis; 3) aksi yang penuh kepastian berdasar sikap
kejujuran; 4) keberanian untuk mengambil risiko guna hasil penanganan yang optimal;
dan 5) selalu waspada dengan cepatnya dinamika situasi krisis.

United Nation menyebutkan sejumlah langkah kepemimpinan dan kelembagaan
yang harus dilakukan sebuah negara saat menangani menangani pandemi (Nurse,
2020).
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Pertama, Emergency response. Sesaat setelah pandemi diumumkan, pemimpin
negara perlu memperlihatkan sikap serius, segera mengantisipasi dan tidak
menunggu atau membuang-buang waktu. Pada tahap ini, mereka perlu segera
mengumukkan national emergency condition dan mendirikan national and local
emergency committee yang menjadi koordinator penanggulangan pandemi. Tugas,
tanggung jawab, sistem pelaporan dari emergency committee ini mesti jelas serta
tidak tumpang tindih baik secara struktural maupun fungsional. Hal ini kemudian
diikuti dengan pembuatan emergency plan yang mengatur tujuan, prinsip,
pengaturan dan pelaksanaan rencana penanganan. Idealnya, sebuah negara sudah
memiliki emergency committee dan emergency plan sebelum terjadinya sebuah krisis
atau bencana. Langkah-langkah dalam emergency plan juga harus disimulasikan
secara rutin. Pada saat yang sama perlu dilakukan penetapan payung hukum atas
setiap tindakan atau keterlibatan lembaga dengan mengeluarkan peraturan atau
undang-undang yang mengatur otoritas dari komponen atau lembaga yang terlibat
dalam penanganan pandemi. Pada saat yang sama juga perlu dibentuk expert group
dan ethical group yang terdiri dari para ahli dari berbagai institusi. Group ini menjadi
penasihat pemerintah yang selalu siap memberikan masukan terkait penanggulangan
berdasar data sains dan bukti yang tersedia.

Kedua, Koordinasi dan komunikasi. Ini dilakukan dengan seluruh komponen dan
sektor yang akan terlibat. Alur komunikasi ditentukan secara jelas, termasuk tugas dan
tanggung jawab serta line of accountability dan decision making. Koordinasi dan
komunikasi bertujuan membangun kesamaan pemahaman, pandangan dan persepsi
terhadap emergency plan yang telah dibangun serta alasan memilih strategi yang ada.
Komunikasi harus disampaikan kepada semua komponen terlibat termasuk
masyarakat dengan menggunakan jalur yang relevan, termasuk media massa dan
media sosial. Pada tahap ini juga perlu disiapkan tim khusus yang bertugas
mengantisipasi dan meluruskan informasi yang keliru tentang pandemi (infodemik).

Ketiga, Hentikan penyebaran virus. Setelah melakukan emergency response dan
koordinasi serta komunikasi, kegiatan menghentikan penyebaran pandemi mulai
dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan kesehatan masyarakat. Diantaranya adalah
melakukan surveilance dan monitoring dengan menggunakan extensive testing dan
syndromic surveillance. Langkah lainya adalah melakukan containing dan controlling
dengan melakukan contact tracing, standard precautions of hygienic, penggunaan
masker atau face shield, isolasi dan karantina, pembatasan masuk bandara dan
pelabuhan, work from home, melarang perkumpulan massa termasuk mengatur acara
pendidikan dan keagamaan.
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Keempat, penyelamatkan kehidupan. Sejumlah langkah dilakukan untuk hal ini,
dinataranya adalah penyebaran sistem triage ke masyarakat sehingga masyarakat bisa
melakukan self-evaluation, mengidentifikasi keluhan dan tanda infeksi dan
mengunjungi sarana kesehatan apabila memiliki kondisi tersebut. Juga dengan
mempersiapkan kapasitas tenaga dan sarana kesehatan dengan melakukan
pendataan lengkap jumlah dan sarana. Selain itu, juga disiapkan langkah
penanggulangan seperti melakukan redistribusi staf dari daerah yang kurang
penyebaran ke daerah yang memiliki penyebaran tinggi, memanfaatkan para perawat
yang sudah pensiun, menggunakan pelajar dan tenaga sukarela. Upaya lain juga
meliputi pembukaan rumah sakit lapangan atau pada tempat-tempat lain. Melindungi
tenaga kesehatan juga perlu dilakukan dengan menyediakan APD yang cukup dan tes
Covid yang teratur.

Kelima, lindungi dan amankan orang, komunitas atau organisasi yang terdampak
oleh Covid-19 dan penanggulangannya, termasuk lockdown. Termasuk hal ini adalah
mempersiapkan stabilitas dan keamanan dengan mengerahkan polisi, militer dan
tenaga pengaman lainnya. Salah satu peran penting pemerintah pada tahap ini adalah
menjamin tersedianya kebutuhan hidup masyarakat baik menyangkut, stok dan
distribusinya. Penyediaan basic needs dan essential services termasuk makanan, listirik
dan air perlu dĳamin. Pada saat yang sama perlu dĳamin dukungan terhadap stabilitas
pendidikan dan ekonomi, diantaranya dengan menggelontorkan dana
penanggulangan ekonomi dan bantuan lainnya.

Keenam, penelitian, recover dan reflect. Melakukan penelitian tentang berbagai
hal berkaitan pandemi termasuk kemungkinan penemuan obat alternatif atau vaksin.
Selain itu, perlu disiapkan langkah-langkah yang akan dilakukan apabila pandemi
pada suatu negara telah memasuki fase recovery serta melakukan refleksi terhadap
hal-hal yang telah dĳalankan.

Langkah Kelembagaan dan Kepemimpinan di Indonesia

Pandemi Covid-19 yang melanda hampir semua negara lain di dunia dan
termasuk Indonesia adalah sebuah ujian kepemimpinan yang sangat berat bagi
penyelenggara negara. Faktanya pandemi ini tidak mudah untuk diselesaikan dengan
cepat karena penyebarannya yang terlanjur sudah sangat massif. Banyak pakar sudah
memperkirakan bahwa wabah Covid-19 akan berlangsung lebih lama, apalagi untuk
pemulihan menyeluruh.
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Pandemi Covid-19 telah berkembang dari masalah kesehatan, menjadi masalah
sosial, ekonomi dan keuangan di seluruh dunia. Dari masalah kesehatan berkembang
menjadi permasalahan ekonomi baik dari sisi supply maupun demand yang dapat
memicu risiko pada sektor keuangan. Dari sisi kesehatan, penyebaran COVID-19 yang
mudah, cepat, dan luas menciptakan krisis kesehatan dengan belum ditemukannya
vaksin, obat, serta keterbatasan alat dan tenaga medis. Dari sisi sosial, langkah untuk
flattening the curve memiliki konsekuensi pada: berhentinya aktivitas ekonomi yang
menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tak terkecuali sektor-sektor informal.
Sementara dari sisi ekonomi, kinerja ekonomi menurun tajam: konsumsi terganggu,
investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi melambat/
menurun tajam. Terakhir, dari sisi volatilitas sektor keuangan muncul seiring turunnya
investor confidence dan terjadinya flight to quality. Sektor keuangan juga terdampak
karena penurunan kinerja sektor riil; NPL, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan
mengalami tekanan. Ke empat faktor ini erjadi, akibat arah perekonomian dunia
berubah drastis hingga mengarah pada kondisi resesi dengan ketidakpastian yang
tinggi.

Krisis kebĳakan penanganan COVID-19 di Indonesia, ditandai dengan perlu
hadirnya early warning systems dalam mengantisipasi wabah sejak pertama kali
menyebar di akhir tahun 2019. Pasca pengumuman resmi Presiden Joko Widodo
terhadap 2 WNI positif virus corona pada Senin (2/3/2020), Pasien 01 dan Pasien 02,
Pemerintah belum langsung menampakkan arah kebĳakan pengelolaan situasi krisis.
Yang kemudian publik saksikan, adalah inisiatif-inisiatif yang terfragmentasi oleh aktor
pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/
kota. Masing-masing kementerian, lembaga, dan pejabat publik di tingkat nasional
mengeluarkan pernyataan maupun mengambil langkah kebĳakan satu sama lain
sesuai dengan tusinya; sementara di tingkat wilayah, Gubernur dan Bupati/Walikota
mengambil inisiatif kebĳakan sendiri untuk mengelola situasi di daerahnya. Di tengah
fragmentasi yang terjadi di antara aktor-aktor pemerintahan tersebut, berbagai bentuk
inisiatif juga muncul di masyarakat untuk menjaga dampak ikutan dari pandemic
COVID-19 di lingkungannya.
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Selanjutnya, Pemerintah kemudian menetapkan payung hukum sebagai dasar
pengambilan kebĳakan untuk melakukan extraordinary actions dalam penanganan
Covid-19. Perppu 1/2020 (UU No.2/2020) lahir sebagai payung hukum pelaksanaan
hal tersebut.
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Di sisi lain perlambatan ekonomi dan kebutuhan penanganan dampak Covid-19
serta pemulihan ekonomi membawa konsekuensi perubahan signifikan terhadap
APBN. Pemerintah Indonesia, akhirnya memutuskan untuk melakukan perubahan
postur APBN tahun 2020 melalui Perpres 54/2020, yang kemudian diubah lagi dengan
Perpres 72/2020 dilakukan sebagai bentuk kebĳakan countercyclical untuk
menghadapi dampak Pandemi Covid-19 sebagai berikut
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Akhirnya, untuk mengantisipasi dampak COVID-19, Pemerintah menyusun
Kebĳakan Pembiayaan Investasi Pemerintah TA 2021 sebagai berikut.

Terjadinya krisis kebĳakan di satu sisi, membawa dampak sangat serius dalam
efektivitas penanganan COVID-19. Di sisi lain, terlihat secara nyata penyebaran wabah
yang semakin meluas ke seluruh provinsi, dengan jumlah pasien positif yang juga terus
membumbung tinggi. Krisis kebĳakan akan berdampak pada kepercayaan masyarakat
pada pemerintah. Sangat kuatnya inisiatif masyarakat untuk merespons krisis di satu
sisi memang menunjukkan solidaritas komunitas yang kuat, namun di sisi lain menjadi
alarm atas kesadaran masyarakat terhadap peran kepemimpinan pemerintah dalam
menangani pandemi dan dampaknya secara sosial-ekonomi. Jika tidak dikelola
dengan baik, situasi krisis akibat bencana (pandemi) bisa memicu krisis kepemimpinan
dan bahkan krisis politik. Terakhir, jika krisis kebĳakan terus berlangsung, maka krisis
COVID-19 akan berlangsung jauh lebih panjang, dengan dampak sosial, ekonomi,
dan bahkan politik yang juga semakin dalam. Kondisi ini membawa konsekuensi
pemulihan pascakrisis yang membutuhkan waktu semakin lama, dengan pembiayaan
yang juga semakin besar.

Penutup: Keluar dari Krisis Kebijakan

Pandemi COVID-19 merupakan tantangan terbesar bagi seluruh bangsa didunia.
COVID-19 merupakan jenis virus baru dengan kecepatan penyebaran yang sangat
agresif. Guna menangani tantangan pandemi baru, diperlukan kecepatan dan
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ketegasan diawal agar penularan virus baru tidak menyebar. Permasalahan yang
seringkali terjadi dalam penanganan krisis adalah perbedaan tujuan, tidak
ditetapkannya tujuan, perbedaan kepentingan, konflik antar pemimpin dan ketegasan
dalam mengelola krisis.

Pemerintah Indonesia sendiri menghadapi krisis kebĳakan yang tidak kurang
dalam penanganan COVID-19, terutama pada masa golden moment untuk
mempersiapkan diri dan masa awal tanggap darurat. Dengan meminjam kerangka
analisis Farazmand (2014) krisis kebĳakan ini terindikasi dengan ambigunya political
will pejabat publik atas ancaman COVID-19, kepemimpinan krisis yang belum kuat,
serta kebutuhan akan kebĳakan yang solid, pentingnya kehadiran koordinasi dan
sinergi antar aktor governance, serta munculnya ketidak-percayaan publik terhadap
pemerintah. Penetapan tujuan diawal dengan prioritas pada penyelamatan jiwa,
penekanan penyebaran, dan menyatukan gerakan menjadi penting untuk
menyamakan langkah dan tujuan. Kepemimpinan dalam krisis merupakan karakter
yang harus dibangun, diperkuat dan ditingkatkan.
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Profil Organisasi

WHO Indonesia berkolaborasi dalam berbagai bidang kegiatan pembangunan
kesehatan. Indonesia sendiri adalah negara terpadat keempat dan terdiri atas
kepulauan terbesar di dunia. Populasinya yang berjumlah 270 juta menghuni di kurang
dari setengah dari 17.000 pulau dengan kontur geografis yang kaya yang berada di
atas cincin vulkanik paling aktif.

WHO Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia, diwakili terutama oleh
Kementerian Kesehatan, meliputi lima kategori:
• penyakit menular dan tidak menular,
• promosi kesehatan,
• pengembangan sistem kesehatan terutama pada kebĳakan, dan
• kesiapsiagaan, pengawasan, dan respons.

WHO Indonesia juga memiliki area fokus khusus mencakup pengendalian TBC, HIV/
AIDS, malaria, penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin, kesehatan jiwa,
pencegahan cedera, nutrisi, dan pencegahan penyakit tidak menular. Bidang
kolaborasi lainnya termasuk mengembangkan kualitas ibu dan pengasuhan anak,
lansia yang sehat, keamanan pangan, sumber daya manusia, obat-obatan, sistem
informasi kesehatan, peraturan kesehatan internasional, epidemi, penyakit pandemik,
dan respons darurat.

WHO Indonesia juga memahami bahwa kesehatan memerlukan pendekatan
multisektoral sehingga penting untuk bekerja sama dengan mitra lain. Terkait hal ini,
WHO juga bekerja dengan badan-badan PBB lainnya melalui Kerangka Kerja
Kemitraan untuk Pembangunan PBB (UNPDF).

Penilaian Perencanaan, Risiko, dan Kebutuhan

WHO Indonesia pada tanggal 27 Mei 2020 bersama dengan UNICEF, CDC AS,
dan Bank Dunia berpartisipasi dalam pertemuan kelompok kerja teknis untuk COVID-
19 yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan (Kemenkes). Kunci topik diskusi selama pertemuan ini adalah kesiapan
rumah sakit mengantisipasi "gelombang kedua" COVID-19 dan "kenormalan baru"
(new normal). Kelompok kerja teknis itu akan bekerja dengan Kementerian Kesehatan
dalam perencanaan, pengembangan pedoman, serta pemantauan dan evaluasi
kesiapsiagaan dan respon kegiatan di fasilitas kesehatan.
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WHO Indonesia pada 28 Mei–10 Juni 2020 mendukung Kementerian Kesehatan
untuk melakukan peninjauan rencana respons operasional provinsi untuk 34 provinsi
melalui konferensi video interaktif. Provinsi mempresentasikan rencana respons,
berbagi praktik terbaik, dan melaporkan tantangan yang dihadapi saat menerapkan
kegiatan kesiapsiagaan dan respons COVID-19. WHO, Kemenkes, dan BNPB
memberikan masukan untuk meningkatkan rencana respons berdasarkan konteks
provinsi sambil mempertimbangkan analisis situasi, hasil penilaian risiko, dan status
masing-masing komponen pengelolaan risiko pandemi. Komponen-komponen
tersebut meliputi komando dan koordinasi; pengawasan; tanggapan medis;
pencegahan dan pengendalian infeksi; laboratorium; intervensi farmasi; intervensi
nonfarmasi, dan memantau indikator untuk menyesuaikan PHSM di setiap provinsi
dengan rujukan pada pedoman WHO, kesinambungan layanan kesehatan esensial,
serta dukungan operasional dan logistik. Beberapa tantangan umum yang dihadapi di
setiap provinsi termasuk pelacakan kontak (contact tracing), jumlah sumber daya
manusia yang tidak memadai, dan kapasitas laboratorium yang terbatas.

WHO Indonesia turut mendukung Kemenkes dalam mengembangkan pedoman
dan protokol untuk industri pangan yang mencakup langkah-langkah "kenormalan
baru". Pertemuan pertama diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2020 oleh Direktorat
Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. Pertemuan virtual itu diikuti oleh 20
orang dari WHO, Kemenkes, Asosiasi Hotel dan Restoran, Lembaga Sertifikasi
Pangan, dan Asosiasi Keamanan Pangan. Peserta meninjau protokol dan memberikan
masukan untuk revisinya.

WHO juga berpartisipasi dalam pertemuan virtual pelibatan masyarakat tentang
penerapan "kenormalan baru" di tempat kerja pada tanggal 1 Juni 2020. WHO
mempresentasikan pedoman pertimbangan untuk kesehatan masyarakat dan tindakan
sosial di tempat kerja dalam konteks COVID-19. Narasumber lain berasal dari ILO dan
gugus tugas COVID-19 tingkat daerah dari Magelang, Bantul, dan Bukittinggi. Selain
itu, PBB, organisasi masyarakat, desa wisata berbasis masyarakat, dan industri jasa
juga berpartisipasi.

WHO bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengantisipasi penanganan limbah medis yang
meningkat di fasilitas pelayanan selama pandemic COVID-19 dengan mengadakan
pelatihan kepada petugas kesehatan Lingkungan di rumah sakit, puskesmas, dan
petugas di Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan hidup di 34 provinsi secara virtual
dengan peserta lebih dari 10,000 orang.
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WHO juga berperan dalam upaya pencegahan dan pengendalian masalah
kesehatan jiwa dan NAPZA bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Organisasi
Profesi dalam pengembangan pedoman dukungan kesehatan jiwa dan psikososial,
pengembangan sistem layanan konseling Sehat Jiwa, serta promosi materi edukasi
dan informasi tentang keahlian psikososial dasar bagi relawan.

Fasilitas Kesehatan dan APD

WHO Indonesia sejak kasus COVID-19 pertama terjadi di Indonesia di bulan Maret
2020 telah aktif membantu Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan pengiriman reagensia
untuk pemeriksaan PCR COVID-19 sebanyak 500 kit (50.000 tes) primers dan probes.
APD mencakup 200 sarung tangan, 1.000 baju APD, 500 kacamata pelindung, dan
640 masker.

WHO Indonesia terus menindaklanjuti kebutuhan APD. Masih di bulan Maret
2020, WHO mendukung Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
dalam menyediakan 2.340 APD untuk dikirimkan ke Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Bali, dan Kepulauan Riau. Dari bulan Maret sampai Mei 2020, WHO membantu
penyediaan PCR test kit untuk 50.000 tes, 1.000 paket VTM untuk pengambilan
sampel usap (swab), dan 48 unit cool box container untuk Balitbangkes.

WHO Indonesia bersama UNDP dan IOM mengirimkan bantuan ventilator pada
tanggal 1 Juni 2020. Pengiriman ini adalah bagian dari upaya bersama PBB untuk
membantu Pemerintah Indonesia menanggulangi COVID-19. Total 33 ventilator akan
disediakan selama empat minggu dengan perkiraan biaya 762.460 dolar AS. WHO
menyediakan 27 ventilator melalui kemitraan dengan Pemerintah Jepang dan masing-
masing 3 ventilator dari IOM dan UNDP. Operasi pengadaan logistik dilakukan oleh
UNDP. Pengiriman pertama yang mencakup 2 ventilator dari WHO dan IOM dan 1 dari
UNDP akan diserahkan ke BNPB. Ventilator akan dikirim ke fasilitas kesehatan yang
sangat membutuhkan di seluruh Indonesia.

WHO Indonesia pada tanggal 16 Juni 2020 memperoleh 4,2 juta dolar Australia
(61 miliar rupiah) dari Australia untuk mendukung upaya respons dan pemulihan
Indonesia. Bantuan itu adalah bagian dari komitmen Australia untuk bekerja sama
dengan Indonesia. WHO adalah mitra kunci Australia dan Indonesia dalam merespons
pandemi COVID-19. Dengan dana itu, WHO dan Indonesia akan bekerja sama untuk
memperkuat laboratorium Indonesia, meningkatkan cara Indonesia mengumpulkan
dan menggunakan informasi kesehatan, dan membantu melindungi pasien dan
petugas kesehatan di fasilitas kesehatan.

1

2
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WHO bersama pemerintah Jepang memberikan bantuan alat tes COVID-19 pada
tanggal 7 Juli 2020. Bantuan pertama pada akhir Juni 2020 berupa 2.178 RT-PCR
fluorescent real-time kit, 126 kit ekstraksi asam nukleat, dan 1.815 sampling kit sekali
pakai untuk diteruskan ke Balitbangkes. Kit ini dapat melakukan sekitar 108.900 tes

Gambar 1:
Linimasa penyediaan APD dan fasilitas
kesehatan dukungan WHO

Gambar 2:
Kerja sama Indonesia, Australia,

dan WHO menangani COVID-19
(Sumber: Foto WHO)
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dan didistribusikan ke laboratorium di seluruh negeri yang merupakan bagian dari
jaringan laboratorium COVID-19 nasional. Selanjutnya, pada akhir Juli 2020 akan
dikirim 1.000 media transportasi virus (VTM) yang memungkinkan transfer sampel virus
secara aman untuk pengujian dan penelitian lebih lanjut.

Riset Kesehatan

Melalui koordinasi dengan WHO, Indonesia bergabung dalam Solidarity Trial,
yaitu suatu riset uji klinis yang melibatkan lebih dari 100 negara terhadap kandidat
utama antivirus sebagai pengobatan COVID-19. Pada tanggal 23 April 2020
Kementerian Kesehatan bersama dengan perwakilan WHO Indonesia dan Badan POM
telah melakukan kick off meeting untuk menandai dimulainya program ini. Semua obat
disediakan oleh WHO dengan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Balitbangkes
sebagai koordinator penelitian. Obat-obat itu telah didistribusikan ke 22 rumah sakit
pelaksana penelitian. Sampai dengan tanggal 29 Juli 2020, sebanyak 589 pasien
sudah mengikuti riset uji klinik ini.

WHO mengoordinasikan Indonesia untuk bergabung dalam riset serologis global
COVID-19. Riset ini penting untuk memahami secara komprehensif tingkat infeksi,
kejadian infeksi ringan dan tanpa gejala, serta proporsi antibodi terhadap infeksi
SARS-CoV-2 pada populasi umum berdasarkan jenis kelamin dan kelompok usia untuk
memastikan kekebalan populasi kumulatif. Pada awal bulan Juni 2020 Indonesia turut
serta dalam Solidarity II, yaitu sebuah platform kolaborasi global untuk meningkatkan
riset serologis melalui implementasi WHO Unity Study.

Riset ini melibatkan para peneliti multidisiplin ilmu dari berbagai institusi
akademik dan penelitian, para ahli infeksi pernapasan akut, laboratorium rujukan

3

Gambar 3:
WHO dan Jepang mengirimkan
bantuan test kit.
(Sumber: Foto WHO)
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regional, dan otoritas kesehatan di tingkat daerah. Peran WHO mencakup:
• menyediakan dukungan teknis kepada Kemenkes untuk melakukan riset;
• mendukung Kemenkes untuk mengadaptasi protokol global Unity Study dengan

memperhatikan pengaturan lokal dan karakteristik epidemiologis COVID-19 di
Indonesia.

Balitbangkes dan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
akan memimpin riset seroepidemiologis tersebut, yang diharapkan melibatkan lebih
dari 10,000 peserta dari 17 provinsi dan 69 kabupaten/kota di Indonesia. Riset
tersebut dilakukan untuk mengukur prevalensi antibody COVID-19 dengan
menggunakan Uji Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA).
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“Utama urusan
masker ini, di
samping tentu saja
yang berkaitan
dengan jaga jarak,
cuci tangan, tidak
berada dalam
kerumunan jumlah
banyak, tetapi
masker menjadi
kunci.”

Presiden Joko Widodo
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Profil Kesehatan

Penduduk Indonesia tahun 2020 berdasarkan prediksi Badan Pusat Statistik
berjumlah 271.066.000 jiwa, yang terdiri atas 133.136.131 jiwa penduduk laki-laki dan
131.879.182 jiwa penduduk perempuan. Sejumlah 56,2 persen (152.449.000 jiwa) di
antaranya tinggal di Pulau Jawa; 21,89 persen (59.337.000 jiwa) berada di Pulau
Sumatra; 7,35 persen (19.934.000 jiwa) tinggal di Pulau Sulawesi; sisanya sekitar 15
persen berada di Pulau Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Dilihat dari struktur penduduk, Indonesia menunjukkan adanya perubahan secara
berangsur-angsur dari struktur penduduk usia muda menjadi struktur penduduk usia
dewasa selama 20 tahun terakhir. Artinya penduduk berumur 15—64 tahun mencapai
lebih dari setengah jumlah penduduk atau sekitar 66,1 persen. Jika disajikan dalam
bentuk piramida penduduk, piramida akan berbentuk ekspansif yang melebar di
bagian bawah, namun semakin cembung di tengah dan semakin sempit di bagian
bawah. Hal itu berarti jumlah penduduk muda semakin turun, sedangkan jumlah
penduduk dewasa semakin meningkat. Bagian atas piramida yang sedikit melebar
menunjukkan semakin banyaknya jumlah penduduk lanjut usia. Bentuk piramida
penduduk yang dimiliki oleh Indonesia serupa dengan piramida penduduk di
kebanyakan negara berkembang, yang mencerminkan struktur umur transisional.
Meningkatnya proporsi jumlah penduduk usia di atas 15 tahun merupakan hasil
pendewasaan dari ledakan penduduk di masa lampau. Perubahan struktur penduduk
tersebut akan mengakibatkan rasio beban tanggungan (dependency ratio/DR)
menjadi semakin rendah.

Kementerian Kesehatan melaporkan adanya beberapa penyakit menular yang
menjadi perhatian pada profil kesehatan pada tahun 2018 (Kemenkes RI 2019), seperti
tuberkulosis, HIV/AIDS, pneumonia, hepatitis (A, B), diare, dan kusta. Selain itu, ada
juga penyakit tular vektor dan zoonosis meliputi demam berdarah, chikungunya,
filariasis, malaria, rabies, leptospirosis, antraks, dan flu burung. Indonesia merupakan
salah satu negara yang mempunyai beban tuberkulosis yang terbesar ketiga di antara
delapan negara, yaitu India (27%), China (9%), Indonesia (8%), Filipina (6%), Pakistan
(5%), Nigeria (4%), Bangladesh (4%) dan Afrika Selatan (3%). Data menunjukkan
terjadinya peningkatan kasus tuberkulosis di Indonesia. Jumlah kasus tuberkulosis
pada tahun 2017 ditemukan sebanyak 446.732 kasus dan pada tahun 2018 meningkat
menjadi sebesar 566.623 kasus. Jumlah kasus tertinggi ditemukan di provinsi dengan
jumlah penduduk yang besar, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Total
kasus tuberkulosis di tiga provinsi tersebut mencapai 44% dari jumlah seluruh kasus
tuberkulosis di Indonesia.
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Penyakit COVID-19 saat ini menjadi tantangan kesehatan yang harus dihadapi
Indonesia bersama penyakit lainnya pada tahun 2020. Bagaimana sektor kesehatan
masyarakat di Indonesia menangani COVID-19 dapat dilihat secara luas berdasarkan
Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ilmu Kesehatan Masyarakat mencakup beberapa aspek,
seperti melindungi, memelihara, dan meningkatkan melalui pengorganisasian
masyarakat, yang mencakup usaha-usaha masyarakat dalam promosi, pencegahan
dan pemberantasan penyakit, serta pelayanan kesehatan. Langkah seperti
epidemiologi, yaitu analisis tentang distribusi (siapa, kapan, dan di mana), bagaimana
pola, kondisi kesehatan dan penyakit pada poulasi tertentu, melalui deteksi dan
testing, laboratorium dan PCR, surveilans, dan contact tracing menjadi langkah yang
penting. Tidak kalah pentingnya adalah pengorganisasian masyarakat dan langkah
pergerakan masyarakat melalui pencegahan penyebaran penyakit dan promosi
kesehatan hingga pemberlakuan kenormalan baru (new normal).

Epidemiologi

Pandemi COVID-19 di Indonesia berawal dari ditemukannya kasus positif pada
awal bulan Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Kemudian, kasus COVID-19 mulai
meningkat dan terjadi di 34 provinsi.

• Kronologis Pandemi Masuk ke Indonesia

Kronologi masuknya pandemi COVID-19 ke Indonesia berawal dari suatu pesta
dansa di salah satu sarana hiburan publik di Jakarta yang dihadiri oleh warga Indonesia
dan multinasional. Pada hari Senin, 2 Maret 2020, Indonesia menjadi salah satu
wilayah dari 69 negara yang terjangkit virus Corona melalui dua warga yang berasal
dari Kota Depok, Jawa Barat. Kedua warga tersebut memiliki hubungan keluarga,
yaitu seorang ibu, MD (64 tahun), dan putrinya, NT (31 tahun). Kasus pertama (NT, 31
tahun) ini memiliki riwayat kontak langsung dengan warga Jepang yang positif COVID-
19. Secara rinci, kasus pertama kali muncul di Indonesia dapat dilihat melalui bagan
alur berikut ini.



165 Bab 3.2 : Mitigasi Kesehatan Masyarakat

Gambar 1:
Kronologis Pandemi COVID-19 Masuk ke Indonesia.
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• Epidemiologi

WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia tanpa etiologi di Kota
Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada tanggal 31 Desember 2019 lalu. Selanjutnya,
kasus tersebut dilaporkan sebagai jenis coronavirus (COVID-19) pada tanggal 7
Januari 2020. WHO menetapkan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of
International Concern (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan
Dunia (KKMMD) pada tanggal 30 Januari 2020 dan sebagai pandemi global pada
tanggal 11 Maret 2020. Gejalanya mirip dengan SARS. Angka kematian SARS (9,6%)
lebih tinggi daripada COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah
kasuCOVID-19 jauh lebih banyak daripada SARS. COVID-19 juga memiliki penyebaran
yang lebih luas dan cepat ke beberapa negara dibandingkan SARS.

Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi
penyebaran ke luar wilayah Wuhan dan negara lain. Sampai dengan tanggal 4 Mei
2020, secara global dilaporkan 3.489.053 kasus konfirmasi di 215 negara dengan
241.559 kematian.

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada
manusia dan hewan. Pada manusia virus tersebut biasanya menyebabkan penyakit
infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius, seperti Middle
East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini terutama menyebar antarorang melalui
tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. Virus tersebut juga telah ditemukan di
feses, tetapi hingga bulan Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses
memungkinkan, dan risikonya diperkirakan rendah.

Indonesia juga menghadapi masalah tingginya jumlah penderita COVID-19
dengan tingkat kematian yang juga besar. Indonesia pernah mencapai tingkat
kematian tertinggi sekitar 9,11% pada tanggal 4 April 2020, namun telah sedikit
menurun menjadi 7,5% pada tanggal 4 Mei 2020. Namun, angka itu tetap masih lebih
tinggi daripada angka kematian global sebesar 5,7%. Saat ini Indonesia sudah
bersanding dengan tiga negara yang memiliki tingkat kematian tertinggi dunia.

Sejak ditemukannya dua kasus pertama konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia
pada tanggal 2 Maret 2020, kenaikan jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 di
Indonesia cenderung meningkat dengan signifikan setiap harinya. Sebagian provinsi
sudah mulai menunjukkan kurva epidemiologi yang melandai hingga per 31 Juli 2020,
namun ada beberapa provinsi yang tetap mengalami kenaikan kasus positif tiap



167 Bab 3.2 : Mitigasi Kesehatan Masyarakat

harinya. Grafik berikut ini menampilkan secara jelas kondisi epidemiologi COVID-19 di
Indonesia.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia
per 31 Juli 2020 berjumlah 108.376 orang, dalam perawatan 37.338 orang, sembuh
65.907 orang, dan kasus meninggal 5.131 orang.

Gambar 3:
Tren Nasional COVID-19 di Indonesia.
(Sumber: Kemenkes)

Gambar 2:
Kondisi epidemiologi
COVID-19 di Indonesia.

Drive thru testing
di Indonesia



168Bab 3.2 : Mitigasi Kesehatan Masyarakat

Gambar 4.1:
Tren Provinsi COVID-19 di Indonesia.
(Sumber: COVID-19.go.id)

Gambar 4.2:
Tren Provinsi COVID-19 di Indonesia.
(Sumber: COVID-19.go.id)

https://covid-19.go.id
https://covid-19.go.id
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Gambar 5:
Tren Jumlah Kasus Positif Berdasarkan Jenis Kelamin.

Hingga lima bulan sebelas hari kemudian (13 Agustus 2020), posisi Indonesia
berada di urutan ke-23 kasus COVID-19 terbanyak di dunia dengan jumlah kasus
132.816 orang dari 1.026.954 uji PCR yang dilakukan, penambahan kasus 2.098 dari
pemeriksaan 25.814 spesimen dalam 24 jam terakhir, yang tersebar di seluruh 34
provinsi yang meliputi 496 kabupaten/kota. Sebanyak 87.558 penderita telah
dinyatakan sembuh, sementara 5.968 penderita meninggal dunia.

Gambar 6:
Infografis Status
COVID-19 di
Indonesia per 13
Agustus 2020
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Peningkatan jumlah kasus COVID-19 tersebut tidak merata di Indonesia. Hingga
saat ini, paling tidak terdapat lima provinsi dengan jumlah kasus dan peningkatan
tertinggi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta (20,9%), Jawa Timur (20%), Jawa Tengah
(8,4%), Sulawesi Selatan (8,1%), dan Jawa Barat (5,9%). Sementara itu, dilaporkan juga
lima provinsi dengan kasus terendah, yaitu Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung,
Jambi, Sulteng, dan Bengkulu.

Gambar 7:
Perkembangan Kasus COVID-19 di Indonesia 13 Juli - 13 Agustus.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan Tiongkok, laju penambahan
kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat tajam seperti halnya Filipina, dengan
kumulatif jumlah kasus yang telah melampaui Tiongkok (Gambar 3). Jika dilihat dari
mulainya penerapan lockdown, hampir semua negara ASEAN dan Tiongkok, kecuali
Indonesia, memutuskan lockdown hanya beberapa hari saja setelah kasus ke-100
dilaporkan (terbanyak kurang dari sepuluh hari), dan pada saat kasus positif harian
masih relatif rendah, seperti Filipina melakukan lockdown saat kasus positif dilaporkan
2 orang, Thailand saat kasus positif 35 orang, Singapura saat kasus positif 47 orang,
dan Malaysia saat kasus positif 117 orang. Tiongkok sendiri memulai penerapan
lockdown di Kota Wuhan saat kasus positif harian nasional 637 orang. Sementara itu,
di Indonesia, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai diterapkan di DKI Jakarta
(yang segera diikuti oleh beberapa provinsi lain) pada hari ke-28 (dari terlaporkannya
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kasus positif ke-100) dan pada saat jumlah kasus positif nasional 3.512 orang.
Pelaksanaan lockdown yang ketat, lebih awal dan pada saat kasus harian belum
banyak, tampaknya memengaruhi keberhasilan pengendalian penularan COVID-19,
seperti terlihat pada kecenderungan pelandaian kurva epidemiologi COVID-19 di
ASEAN. Semakin rendahnya jumlah kasus positif harian yang dilaporkan sepertinya
juga menjadi landasan keputusan negara-negara tersebut untuk menghentikan status
lockdown di negaranya. Indonesia, khususnya DKI Jakarta, Jawa Timur, dan beberapa
wilayah lain, memutuskan untuk masih terus menerapkan PSBB atau PSBB transisi
karena mempertimbangkan kasus positif harian dan kumulatif yang masih tinggi dan
meningkat. Hal ini menunjukkan tindakan yang benar dan menyiratkan kegigihan dan
keseriusan melakukan pengendalian peningkatan dan penyebaran COVID-19.

Gambar 8:
Perbandingan Kumulatif Kasus COVID-19 Indonesia dengan Negara-negara ASEAN dan Tiongkok.

Jika ditilik dari pernyataan WHO, tingkat kematian individu dikaitkan dengan umur
dan riwayat kesehatannya. Orang-orang yang rentan terinfeksi COVID-19 dan
membutuhkan penanganan khusus adalah kelompok dengan penyakit bawaan seperti
hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, penyakit paru obstruktif kronis,
gangguan napas lain, penyakit ginal, asma, dan kanker (COVID-19.go.id).

https://covid-19.go.id
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Kebijakan-kebijakan yang Sudah Dikeluarkan

Pemerintah RI telah menetapkan bahwa wabah COVID-19 menjadi bencana
nasional. Penetapan ini dilakukan melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12
Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease
2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Selain itu, sebelumnya telah ditetapkan
adanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui sinergi
antarkementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Namun demikian, jumlah orang
yang terinfeksi COVID-19 terus bertambah. Berdasarkan data hingga pada tanggal 5
Mei 2020, tercatat 12.071 orang yang positif COVID-19, dengan angka kematian
sebesar 872 orang. Selain itu, lokasi penularannya sudah mencapai 34 provinsi di
seluruh Indonesia.

Selama dalam proses percepatan penanganan COVID-19 ini, Gugus Tugas di
tingkat nasional maupun di daerah telah banyak menerapkan program-program yang
satu sama lainnya saling mendukung. Pendekatan program pada masyarakat menjadi
salah satu fokus penting dari berbagai upaya yang dilakukan. Penerapan program jaga
jarak (physical distancing) juga digalakkan sehingga masyarakat diharapkan berperan
aktif dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini.

Gambar 9:
Jadwal Pelbagai Kebĳakan yang Telah Diluncurkan.
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Program yang terakhir diluncurkan adalah pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB), yaitu upaya mencegah penyebaran COVID-19 yang semakin
meluas dengan cara membatasi kegiatan-kegiatan tertentu di suatu wilayah. Selain itu,
pendekatan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan juga telah dilaksanakan.
Pengadaan logistik dan peralatan kesehatan menjadi hal yang penting untuk
pencegahan serta pengobatan pasien dengan COVID-19 ini. Penambahan jumlah
fasilitas kesehatan dan pengubahan fasilitas umum menjadi fasilitas kesehatan juga
ditempuh oleh Pemerintah dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus positif.

Indikator-indikator kesehatan masyarakat digunakan sebagai penentuan zona
pada daerah-daerah di Indonesia terkait kasus COVID-19 dengan pengumpulan data,
kajian, dan analisis oleh Gugus Tugas Nasional. Adapun indikator ini terdiri atas 15
indikator, yang berupa 11 indikator epidemiologi, 2 indikator surveilans kesehatan
masyarakat, dan 2 indikator pelayanan kesehatan seperti gambar berikut.

Gambar 10:
Lima Belas Indikator Kesehatan Masyarakat.

Pengategorian risiko kenaikan kasus dilakukan dengan pengkajian sumber data
yang bertujuan untuk menghitung indicator yang berasal dari data surveilans dan
database Rumah Sakit Online Kementerian kesehatan. Dari data yang masuk setiap
hari dan data selanjutnya dianalisis secara kumulatif mingguan, termasuk
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pemutakhiran status risiko kenaikan kasus akan dilakukan setiap minggu. Selanjutnya,
setiap indikator dari indikator epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat, dan
pelayanan kesehatan akan dilakukan penilaian (skoring) dan pembobotan. Nilai akhir
diperoleh dengan penjumlahan secara total dan dikelompokkan menjadi empat zona
risiko sebagai berikut.

Adapun metode perhitungan bobot dari indikator kesehatan masyarakat di atas
adalah sebagai berikut.

Zona Risiko Tinggi 0 – 1.8

Zona Risiko Sedang 1.9 – 2.4

Zona Risiko Rendah 2.5 – 3.0

Zona Tidak Terdampak Tidak tercatat kasus COVID-19 positif
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1. Indikator Epidemiologi
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2. Indikator Surveilans Kesehatan

3. Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan perhitungan di atas, pemetaan zonasi risiko pada daerah kabupaten
/kota (514) di Indonesia per 5 Juli 2020, sejumlah 55 kabupaten/kota berada pada
zona risiko tinggi, 180 kabupaten/kota berisiko sedang, 175 kabupaten/kota berisiko
rendah, 43 kabupaten/kota tidak ada kasus baru dan 61 kabupaten/kota tidak
terdampak.
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Gambar 11:
Persebaran Zona Risiko di Indonesia.

Deteksi dan Testing

Sejak dari awal Pemerintah sudah mulai mendapatkan isyarat untuk mewaspadai
COVID-19 ini sejak ada declare dari WHO di sekitar pertengahan Desember 2019
bahwa di Wuhan ada satu penyakit yang disebabkan oleh virus yang saat itu masih
disebut sebagai Novel Coronavirus 19. Virus itu berpotensi untuk menjadi kedaruratan
kesehatan masyarakat dan harus mendapatkan perhatian dari seluruh negara WHO di
seluruh dunia. Sejak saat itu, pemerintah terus menerus memantau perkembangan
tentang virus ini baik melalui Sitrep (Situation Report) WHO yang diterbitkan secara
rutin maupun komunikasi dengan WHO Indonesia tentang penyakit ini.

Langkah pertama Kementerian Kesehatan pada level pertama adalah
memperkuat semua pintu masuk negara, baik yang berasal dari penerbangan
langsung menuju ke Indonesia dari China, maupun yang tidak langsung melalui transit
dan juga pelabuhan laut, mengingat bukan hanya penumpang yang terkena,
melainkan juga kapal dagang dari China. Oleh karena itu, secara massal langkah
deteksi dan screeningnya adalah deteksi panas dengan menggunakan thermal
scanner. Dengan semakin meningkatnya kasus yang terjadi di China, Indonesia secara
bersama-sama memutuskan untuk melakukan penutupan penerbangan langsung dari
China. Respons berikutnya adalah meningkatkan kewaspadaan pada level kedua di
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samping level pertama dengan membuat surat edaran kepada seluruh Dinas
Kesehatan Provinsi. Selain itu, Pemerintah juga melakukan penjemputan terhadap
sebagian warga negara kita yang sebagian besar adalah mahasiswa yang sedang
kuliah di Wuhan di Provinsi Hubei, Cina untuk kemudian dikarantina di Pulau Natuna.

Pelaporan kasus COVID-19 dilaksanakan berdasarkan laporan dari laboratorium
yang menggunakan PCR real time yang artinya laboratorium yang sudah memenuhi
harapan dan sudah diberikan izin oleh Litbangkes. Laboratorium yang diberikan izin
adalah laboratorium yang telah memenuhi syarat tertentu seperti minimal BSL 2.
Sistem pelaporan yang dibangun di Indonesia disebut sebagai all record dibangun
oleh Litbangkes. Dalam pelaksanaannya, seluruh laboratorium pemeriksaan yang
sudah diberikan izin melakukan tes dan memasukkan data pemeriksaannya melalui all
record. Dari basis data all record inilah kemudian data dikirim ke Litbangkes. Data ini
berupa data spesimen yang diperiksa dan hasilnya ada yang positif dan ada yang
negatif. Kemudian dari data yang ada pada all record dikirimkan ke P2P yang dikelola
di PHEOC. Di sinilah data kemudian dikonversi berdasarkan orang dan dikonfirmasi
lagi apakah ini kasus baru atau bukan seperti diungkapkan oleh Achmad Yurianto,
Jubir Nasional COVID-19. Jika kasus baru, akan diberikan registrasi COVID-nya untuk
dilaporkan melalui WHO. Jika kasus lama akan dilihat apakah ini sudah merupakan
kasus follow up untuk menandakan sembuh atau tidak.

Data yang diperoleh mencakup kasus COVID-19 per provinsi direkapitulasi dan
dĳabarkan per provinsi, lalu hasilnya dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan Provinsi.
Pada tahap pertama data tersebut diberikan kepada DPJP, untuk dikomunikasikan
dengan pasiennya, mengapa dia dikarantina ketika hasil positif. Pada tahap berikutnya
Dinas Kesehatan melakukan contact tracing sesuai dengan hasil konfirmasi positif.
Dengan demikian, data ini sangat dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka
penyelidikan epidemiologinya.

Gambar 12:
Mahasiswa yang
sedang kuliah di

Wuhan dikarantina di
Pulau Natuna.
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Gambar 13:
Alur Pelaporan Kasus COVID-19.

Testing spesimen adalah langkah awal yang sangat penting dalam menangani
COVID-19. Semakin banyak spesimen yang bisa dites, dapat diketahui gambaran
sesungguhnya dari penularan COVID-19. Pada awalnya pada bulan April memang
target spesimen yang diperiksa adalah 10 ribu per hari. Seiring dengan semakin
meningkatnya kasus positif, untuk bulan Juli 2020 ditargetkan spesimen yang
diperiksa mencapai 30 ribu per hari. Sejalan dengan gencarnya testing yang
dilakukan, jumlah spesimen yang diperiksa per hari sudah melampaui target. Hal itu
terlihat pada periode Juni dan Juli 2020 yang testing per harinya sudah melewati
target 20.000 spesimen.

Strategi yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan jumlah spesimen yang
diperiksa adalah dengan mendekatkan fasilitas testing kepada masyarakat. Artinya
meningkatkan akses masyarakat agar mudah melakukan testing di mana saja.
Mencontoh praktik terbaik yang telah berhasil dilakukan di Korea Selatan. Korsel
dalam per harinya mampu memeriksa spesimen berkat tingginya testing yang
dilakukan. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan drive thru testing. Strategi
inilah yang juga ditempuh di Indonesia dengan mengadakan drive thru testing di
beberapa lokasi.

Kendala yang ditemukan pada awalnya adalah data spesimen yang tidak lengkap
seperti tidak tercantum umur, jenis kelamin, dan lain-lain. Inilah yang menyebabkan
ada jeda waktu ketika laboratorium harus mengonfirmasi ulang lagi secara manual ke
rumah sakit. Solusi untuk ini adalah dengan perbaikan sistem yang bernama New All
Record. Kemudian juga menitikberatkan pada pengendalian operasional untuk
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Gambar 14:
Target dan Hasil Spesimen yang Diperiksa Per Hari Periode April-Juli.

mengoordinasikan jejaring laboratorium dan rumah sakit yang dikelola oleh BUMN,
perguruan tinggi, dan swasta.

Surveilans dan Contact Tracing

Contact tracing dilakukan seiring dengan penemuan kasus COVID-19. Sampai
pada tanggal 9 Maret 2020, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Indonesia bertambah
13 kasus dari sebelumnya. Dengan demikian, jumlah kasus menjadi 19 kasus dengan
pasien termuda berusia 16 tahun dan pasien tertua berusia 59 tahun. Berdasarkan
contact tracing, tujuh dari 13 kasus baru tersebut adalah imported case, yakni yang
bersangkutan memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang telah terjangkit
COVID-19. Setelah kembali ke Indonesia, beberapa hari kemudian menunjukkan
gejala yang mengarah ke penyakit COVID-19.

Yang pertama teridentifikasi adalah kasus 07, perempuan (59 tahun) dengan
kondisi sakit ringan-sedang dan stabil. Kasus ini adalah imported case dan yang
bersangkutan baru kembali dari luar negeri dan beberapa saat menunjukkan gejala ke
arah COVID-19. Kemudian dilakukan pemeriksaan baik dengan PCR maupun genome
sequencing, hasilnya positif. Selanjutnya kasus 08, laki-laki (56 tahun), yang tertular
kasus 07 karena memang 07 dan 08 adalah suami-isteri, seperti yang diungkap oleh
Achmad Yurianto, Jubir Nasional COVID-19.
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Menurut Achmad Yurianto sebagai Juru Bicara Gugus Tugas Nasional, strategi
contact tracing yang dilakukan adalah dengan pendekatan komunitas. Dalam hal ini
tidak lagi berbicara tentang orang sakit tetapi orang sehat. Jangan ada yang sakit
akibat COVID-19. Oleh karena itu, strategi tersebut harus diawasi dengan memutus
penularan. Terkait contact tracing, harus ditelusuri terutama yang baru kembali dari
negara yang terkena COVID-19 sesampainya di Indonesia bertemu siapa saja.

Laboratorium dan PCR

Laboratorium pemeriksa COVID-19 telah tersedia dan tersebar di seluruh
Indonesia. Menurut data dari Kemenkes dan mengacu pada Kepmenkes Nomor 214
Tahun 2020 dan Nomor 216 Tahun 2020 yang dikeluarkan tanggal 19 Maret 2020,
telah ditetapkan 48 laboratorium pemeriksa dan 1 laboratorium rujukan nasional yaitu
Balitbangkes. Pada tanggal 4 April 2020 dikeluarkan Surat Edaran Menkes Nomor 234
Tahun 2020 yang memperluas jejaring laboratorium pemeriksaan. Sampai dengan
tanggal 21 Juni 2020 telah tersedia 129 laboratorium COVID-19 di Indonesia.

Contact tracing diawali dengan pertanyaan ketularan
siapa dan menulari siapa.
Achmad Yurianto, Juru Bicara Gugus Tugas Nasional COVID-19

Gambar 15:
Laboratorium
Pemeriksa COVID-19.
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Gambar 16:
Secara keselurahan

laboratorium pemeriksa itu
mencakup laboratorium yang

melaksanakan RT-PCR aktif,
TCM aktif, dan jejaring

laboratorium yang juga mampu
melakukan pemeriksan PCR
aktif dan TCM aktif. Sampai

saat ini memang jumlah
laboratorium jejaring jumlahnya

jauh lebih besar. Pemeriksan
COVID 19 saat ini tidak saja

hanya mengandalkan
pemeriksaan spesimen

berdasarkan RT-PCR. Metode
lainnya yang juga digunakan

adalah berdasarkan TCM.
(Sumber: Kemenkes)

Gambar 17:
Sebaran Laboratorium Nasional TCM Pemeriksa COVID-19.
(Sumber: Kemenkes 10 Juni 2020)
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Pembelajaran terkait pemeriksaan laboratorium dan PCR yang justru terkait
dengan ada atau tidaknya laboratorium dan penerbangan. Kondisi tersebut sangat
dirasakan di daerah terpencil. Misalnya di daerah terpencil dan penerbangan tidak
ada, sementara tes PCR harus dlakukan secepat mungkin. Memang seharusnya hari ini
orang diperiksa, hari ini diambil, hari ini diperiksa, dan hasil diumumkan pada hari
yang sama. Permasalahan timbul apabila tidak tersedia penerbangan untuk membawa
sampel. Kondisi tersebut kemudian diatasi dengan mengaktifkan TCM.
Keuntungannya adalah mesin TCM gene expert—yang pada dasarnya merupakan
milik program TBC—sudah dibagikan. Penggunaan mesin tersebut harus
menggunakan cartridge COVID-19. Jadi, inilah pembelajaran dengan melakukan
shortcut. Hasilnya jika ada sampel di daerah terpencil seperti Teluk Bintuni, sampel itu
dapat diperiksa hari ini dan hari ini juga dilaporkan seperti yang diungkap Achmad
Yurianto, Juru Bicara Nasional COVID-19. Selain itu, pembelian cartridge TCM
Cepheid sebanyak 172.000 buah telah direncanakan guna pemenuhan kebutuhan
pemeriksaan.

Pengalaman adalah guru terbaik. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia
mengacu pada pengalaman menangani SARS dan MERS terdahulu. Hal ini ditandai
dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Keppres) yang menyatakan bahwa
pandemi COVID-19 adalah penyebab kedaruratan kesehatan masyarakat, yang
artinya inilah musuh bersama kita dan seluruh kapasitas negara harus berada pada
posisi yang sama menempatkan pandemi COVID-19 sebagai musuh bersama.
Diperlukan pengorganisasian masyarakat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan
Keppres berikutnya bahwa ini adalah bencana nasional, bencana nonalam nasional,
yang artinya manajemen bencana mengharuskan pengelolaan kapasitas berbasis
pentahelix.

Gambar 18:
TCM gene Expert.
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Gambar 19:
Manajemen Bencana COVID-19 dengan Pengelolaan Kapasitas Berbasis Pentahelix..

Bermakna sebagai pengorganisasian masyarakat, semua sumber daya menuju
atau mengacu Pentahelix berbasis komunitas yang menjadi pedoman peraturan-
peraturan yang muncul berikutnya dan mengacu kepada Keputusan Presiden.
Pentahelix berbasis komunitas sesuai dengan undang-undang. Aturan-aturan kecil
lainnya adalah aturan-aturan strategi kebĳakan operasional dan sebagainya yang tidak
akan keluar dari Keppres. Namun, dalam pelaksanaannya akan ditinjau dari aspek
kebĳakan operasional universal dari Sabang sampai Merauke ada perbedaan
mengingat hakikat ancaman dan resiko epidemiologinya.

Gugus Tugas COVID-19 adalah respons yang diambil oleh Pemerintah.
Pembentukan Gugus Tugas mengacu pada Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Keppres ini dikeluarkan pada tanggal 13 Maret 2020. Selanjutnya, untuk penanganan
di daerah pada tingkat provinsi telah dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19. Hal itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Nomor 440/2622/SJ yang
dikeluarkan pada tanggal 29 Maret 2020 oleh Menteri Dalam Negeri. Gugus tugas
yang dibentuk pada beberapa daerah pun ternyata ada yang sampai pada level
kelurahan, bahkan RW/RT. Pembentukan gugus tugas RT/RW, misalnya seperti di
Kediri, dilaksanakan berdasarkan SK Wali Kota Kediri yang dikeluarkan pada tanggal
16 Mei 2020.
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Gambar 20:
Linimasa Pembentukan Gugus Tugas COVID 2019 sebagai Respons terhadap Pandemi COVID-19.

PSBB adalah salah satu strategi yang diterapkan pemerintah untuk mengurangi
pergerakan masyarakat sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit, yang
strategi dasarnya adalah mencegah kontak dan memutus mata rantai penularan
COVID-19. Strategi ini merupakan adopsi dari lockdown yang telah diterapkan oleh
beberapa negara yang telah mengalami pandemi COVID-19 lebih dahulu. PSBB di
Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang dikeluarkan
pada tanggal 31 Maret 2020. Dalam peraturan itu, daerah yang ingin menerapkan
PSBB harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Berdasarkan data yang dimiliki
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona (COVID-19), terdapat 2 provinsi
dan 21 kabupaten/kota yang akan menerapkan PSBB di seluruh Indonesia. Keputusan
PSBB untuk provinsi dan kabupaten/kota itu telah ditetapkan Menkes tanggal 21 April
2020 melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/264/2020.
Adapun pertimbangannya adalah kasus COVID-19 di kabupaten/kota tersebut telah
terjadi peningkatan dan penyebaran kasus yang signifikan.

PSBB juga ditetapkan setelah dilakukan proses kajian epidemiologi dan
pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya oleh
tim teknis. Selanjutnya, Pemerintah Daerah setempat wajib melaksanakan PSBB dan
secara konsisten mendorong serta mendiseminasikan pola hidup bersih dan sehat
kepada masyarakat. PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat
diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Dalam perkembangannya ada
beberapa kota/kabupaten yang akhirnya mengakhiri PSBB. Namun, ada juga yang
melanjutkannya dengan melihat kasus COVID-19 dan kurva pandemi yang belum
melandai.
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Gambar 21:
Linimasa Penetapan PSBB.

Gambar 22:
Sebaran Kabupaten dan Kota yang Siap Melaksanakan PSBB.
(Sumber: BNPB)

Fasilitas Kesehatan dan APD

Rumah sakit dan Alat Pelindung Diri (APD) adalah kebutuhan fundamental dalam
menangani COVID-19. Untuk mengatasi kebutuhan yang sangat mendesak itu telah
dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/275/2020 pada
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23 April 2020. Isi keputusan itu adalah Penetapan Rumah Sakit Rujukan
Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu/COVID-19 sebanyak 132 RS
Rujukan. Adapun untuk mengantisipasi eskalasi dan penyebaran COVID-19, seluruh
Pemerintah Daerah Provinsi juga telah menetapkan RS Rujukan COVID-19 di luar SK
Menkes dengan menggunakan SK Gubernur, yaitu sebanyak 703 RS Rujukan (per
tanggal 26 Mei 2020) sehingga total RS Rujukan COVID-19 saat ini sebanyak 835 RS
dengan total tempat tidur sebanyak 185.483 TT, sedangkan tempat tidur isolasi
sebanyak 20.386 TT.

Gambar 23:
Linimasa Respons Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Rumah Sakit.

APD adalah salah satu materi yang penting dan harus diperhatikan kebutuhannya
selain keberadaan rumah sakit. APD yang dimaksud mencakup masker, gown,
ventilator, dan hand sanitizer. Untuk meningkatkan akses terhadap alat-alat kesehatan
yang diperlukan dalam penanganan COVID-19, telah dilakukan relaksasi perizinan
melalui percepatan waktu layanan menjadi ODS, yang dibuka 24 jam setiap hari,
selama tujuh hari dalam seminggu, dan memfasilitasi help desk secara virtual.
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Relaksasi dan kemudahan perizinan alat kesehatan oleh Kemenkes diberlakukan sejak
tanggal 17 April 2020.

Gambar 24:
Sebaran Rumah Sakit Rujukan COVID-19 (SK Menkes dan SK Gubernur).
(Sumber: RS online Yankes 2020)

Gambar 25:
Linimasa Pertumbuhan Produsen APD Pascarelaksasi.
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APD yang sudah memenuhi syarat dapat mendapatkan izin edar. Adapun cara
mengetahui apakah APD yang diproduksi telah memenuhi standar yang ditentukan
oleh Kemenkes adalah dengan melakukan uji laboratorium material yang digunakan.
Adapun APD yang dinyatakan belum sesuai dengan standar bahan yang ada di dalam
pedoman Kemenkes dan belum memenuhi standar uji yang telah ditetapkan masih
dapat digunakan di area-area dengan tingkat penularan COVID-19 yang rendah.
Sebagai hasilnya per tanggal 13 Juni 2020 terdapat peningkatan sangat signifikan
jumlah produsen dan izin edar alat kesehatan APD (gown, sarung tangan, masker),
ventilator, dan hand sanitizer.

Kondisi saat ini fasilitas kesehatan dan APD sudah tidak menjadi kendala lagi
karena jumlahnya sudah memadai. Namun, dalam hal fasilitas ada hal yang perlu
ditingkatkan. Hal itu terkait dengan pengelolaan limbah medis yang dihasilkan dari
penanganan COVID 19. APD yang terpakai adalah salah satu penyumbang terbesar
limbah medis. Hal ini menjadi sangat serius mengingat limbah medis COVID-19
sangat berbahaya. Hal yang perlu mendapat perhatian dan bahkan perlu ditingkatkan
adalah adanya fasilitas pengelolaan limbah medis, misalnya yang sangat dianjurkan
adalah dibakar dengan menggunakan incinerator.

Fasilitas kesehatan yang tidak kalah penting adalah puskesmas. Di dalam
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas disebutkan
bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan
upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama,
dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Total jumlah
puskesmas di Indonesia sampai dengan bulan Desember 2018 adalah 9.993
puskesmas, yang terdiri atas 3.623 puskesmas rawat inap dan 6.370 puskesmas

Gambar 26:
Incinerator limbah.
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nonrawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2017, yaitu sebanyak 9.825,
dengan jumlah puskesmas rawat inap sebanyak 3.454 puskesmas dan puskesmas
nonrawat inap sebanyak 6.371 puskesmas. Untuk kasus COVID-19, puskesmas
merupakan garda terdepan dan memiliki peran penting dalam contact tracing.
berbasis pada kasus positif, selain penguatan program promotif dan preventif.

Promosi Kesehatan

Penguatan upaya pencegahan penularan COVID-19 di pusat adalah dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, yang kemudian
diturunkan secara rinci di Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Namun, kasus baru COVID-19
masih terus bertambah. Mencermati hal itu, pada tanggal 20 Mei 2020 Direktorat
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat melakukan pertemuan daring
dengan Promkes Daerah untuk membahas Kegiatan Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19. Kegiatan ini juga dilakukan
secara live di YouTube kanal Dit. Promkes dan PM.

Kegiatan ini bertujuan mengonvergensi panduan yang sudah ada di Kemendes,
Kemendagri, dan Kemenkes. Oleh karena itu, Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat mengundang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Desa, dan Direktorat Promosi Kesehatan sebagai narasumber. Kegiatan ini diikuti oleh
211 peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, perwakilan
puskesmas, dan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pertemuan ini terbagi dalam dua sesi. Pada sesi pertama disampaikan kegiatan
pencegahan COVID-19 yang dilakukan dan dipersiapkan oleh Direktorat Promosi
Kesehatan Masyarakat untuk dapat juga ditindaklanjuti di tingkat daerah. Pada sesi
kedua disampaikan materi Peran Kementerian Dalam Negeri dalam Penanganan
COVID-19 oleh Kemendagri, materi Desa Tanggap Covid oleh Kementerian Desa, dan
materi Pedoman Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di tingkat
RT/RW/Desa oleh Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang
dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan COVID-19 di daerah.

Dalam paparannya Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
menyampaikan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19
di tingkat RT/RW/Desa. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan COVID-19 di
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tingkat RT/RW/Desa merupakan segala upaya yang dilakukan di tingkat RT/RW/Desa
dengan menggali potensi yang dimiliki masyarakat agar berdaya dan mampu
berperan serta mencegah penularan COVID-19. Tahapan yang dilakukan dalam
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di tingkat RT/RW/Desa
sebagai berikut.

1. Pendataan kesehatan warga RT/RW/Desa.
2. Identifikasi faktor penyebab penularan dan potensi wilayah.
3. Musyawarah masyarakat RT/RW/Desa.
4. Penyusunan rencana kegiatan.
5. Pelaksanaan kegiatan
6. Keberlangsungan kegiatan.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di tingkat RT/
RW/Desa melibatkan berbagai unsur yang ada dalam masyarakat seperti ketua RT/RW
dan atau kepala desa, Toma/Toga, Bhabinkamtibmas, kader kesehatan, dan petugas
puskesmas serta masyarakat di wilayah tersebut. Semua unsur masyarakat tersebut
mempunyai peran dan fungsi sesuai dengan kondisi yang terjadi di wilayah tersebut.
Dengan adanya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di tingkat
RT/RW/Desa, setiap anggota masyarakat di tingkat RT/RW/Desa diharapkan mampu
mengidentifikasi dan mengenali risiko penularan COVID-19 yang dapat mendukung
pelaksanaan kegiatan pencegahan COVID-19 di wilayahnya.

Kegiatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam
mengajak masyarakat untuk memahami virus SARS COV-2 dan bagaimana melakukan
pencegahan sudah dilakukan sejak tanggal 20 Maret dengan Gerakan Sekolah Bersih,
Cegah COVID-19. Kegiatan lain adalah Gerakan Semua Memakai Masker dilakukan di
17 titik sekitaran Jabodetabek serta Kota Semarang pada tanggal 7 April 2020.
Gerakan ini tidak hanya sebatas pembagian masker, tetapi juga edukasi bagaimana
menggunakan masker dengan benar, serta pembagian pamflet tentang lima hal cegah
COVID-19.

Titik konsentrasi massa yang menjadi lokus antara lain Terminal Rambutan,
Terminal Pulogadung, Stasiun Manggarai, Stasiun Tanah Abang, Stasiun MRT Gelora
Bung Karno, Halte Bus Trans Jakarta Dukuh Atas, PD Pasar Mayestik, PD Pasar Senen,
Stasiun Bogor, Terminal Baranangsiang, PD Pasar Anyar, Stasiun Bekasi, Terminal
Bekasi, Pasar Induk Cibitung, Stasiun Depok, Terminal Depok, Pasar Agung Depok,
Pasar Musi Depok, dan Tangerang Selatan. Gerakan Semua Memakai Masker pun
tidak luput dari peran serta ormas yang membantu membagikan masker dan
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mengedukasi masyarakat untuk menggunakan masker dengan benar serta memasang
spanduk ke wilayah binaan secara serempak pada tanggal 12 April 2020.

Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, juga telah melakukan Sosialisasi Pedoman
Pemberdayaan Masyarakat Cegah COVID-19 di RT/RW/Desa ke Balai Pelatihan
Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh Indonesia pada tanggal 2 Juni 2020.
Sosialisasi dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom meeting dan aplikasi daring
lain di lingkup internal Kementerian Kesehatan serta melibatkan lintas sektor seperti
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi.

Pengembangan Media Pencegahan COVID-19, Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, telah
membuat 46 media pencegahan COVID-19 sejak 4 Februari 2020. Media pencegahan
COVID-19 terdiri atas pamflet, poster, film, hingga panduan. Media tersebut dapat
bebas diunduh dalam laman http://promkes.kemkes.go.id/kumpulan-flyer-
pencegahan-virus-corona.

Berikut contoh pamflet yang dibuat Direktorat Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Gambar 27:
Promosi Kesehatan.
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New Normal

Pandemi COVID 19 diperkirakan tidak akan berakhir dalam waktu singkat.
Sementara itu, kegiatan dan produktivitas masyarakat juga harus berlangsung, seperti
kegiatan mencari nafkah. Keadaan ini mendesak mengingat sebelumnya telah
diberlakukan lockdown. Keadaan lockdown atau yang dikenal sebagai PSBB ini
memang tidak dapat diterapkan selamanya. Artinya setelah masa PSBB berakhir, harus
dipikirkan strategi yang membuat masyarakat tetap dapat melangsungkan
kegiatannya dan beradaptasi dengan pandemi yang sedang berlangsung serta tetap
melaksanakan protokol kesehatan.

Dalam menuju pemberlakuan kenormalan baru (new normal), Kementerian
Kesehatan juga melakukan pembahasan dengan badan internasional seperti WHO.
Pembahasan itu menekankan pada ulasan terkait respons, praktik baik, kesiapan, dan
tantangan yang dihadapi 34 provinsi. Kemenkes dan WHO juga bekerja sama
menyusun panduan new normal.

Sebagai responsnya, pada tanggal 25 Mei 2020, Kemenkes mengeluarkan
protokol new normal berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/
Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha
pada Situasi Pandemi. Protokol itu memuat 17 butir aturan yang harus dipatuhi selama
memasuki masa new normal. Selain protokol di tempat kerja perkantoran dan industri,
Kemenkes juga telah membuat protokol untuk Tempat Kerja Sektor Jasa dan
Perdagangan (Area Publik) dan Protokol Kesehatan bagi Aparat yang Melaksanakan
Tugas Pengamanan dan Penertiban dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

Gambar 28:
Pemberlakuan New Normal dan Pembukaan Tempat Umum.
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Gambar 29:
Adaptasi Kebiasaan Baru dengan Protokol Kesehatan.

Sebagai tindak lanjut diberlakukannya protokol new normal itu, Kementerian
Perekonomian sudah menjadwalkan pembukaan beberapa tempat umum. Adapun
pembukaan tempat umum meliputi fase umum yang direncanakan dimulai dari
tanggal 1 Juni sampai 27 Juli 2020. Selain itu, terdapat tahap-tahap untuk
menerapkan adaptasi kebiasaan baru yang mengacu pada prinsip new normal.
Penerapan itu dimulai dengan pengurangan pembatasan, relaksasi, sampai
penerapan new normal pada berbagai sektor.

Efektivitas dimulainya era new normal justru dimulai dari struktur terkecil, yaitu
keluarga. Hal itu mengingat keluarga memiliki peran penting untuk memberikan
edukasi kepada anggota keluarganya mengenai kebiasaan baru dalam menghadapi
new normal. Edukasi adalah basis perubahan dan keluarga harus terus mengedukasi
anggotanya agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan baru ini dan menjadi sesuatu
yang harus dilaksanakan bersama-sama.

Penerapan new normal di setiap provinsi, kabupaten, dan kota pun harus
mempertimbangkan semua aspek, terutama aspek epidemiologis. Pertimbangan new
normal itu dimulai dengan kajian komprehensif yang melibatkan beberapa pakar. Para
pakar itu akan melihat penurunan kasus positif apakah setidaknya mencapai lebih dari
50 persen dari kasus puncak yang pernah dicapai di daerah tersebut dalam tiga
minggu berturut-turut. Jika daerah tersebut masih terdapat penambahan kasus, rata-
rata penambahan kasus positifnya harus menurun di bawah 5% dari kasus yang

Kebiasaan baru haruslah mulai kita tanamkan kepada
seluruh keluarga sejak saat ini.
Achmad Yurianto, Juru Bicara Gugus Tugas Nasional COVID-19
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diperiksa. Selain aspek penurunan kasus, perlu dipertimbangkan juga sistem
kesehatan yang tersedia, yaitu penggunaan tempat tidur ICU dalam dua minggu
terakhir dan sistem surveilans kesehatan yang diberlakukan. Jika suatu daerah telah
memenuhi syarat new normal, diseminasi, edukasi, dan simulasi akan dilakukan
terlebih dahulu kepada masyarakat.

Gambar 30:
Tahapan Pemberlakuan New Normal.

Gambar 31:
Puskesmas adalah salah satu elemen
penting dan strategis dalam
pelaksanaan new normal. Menurut
Juru Bicara Nasional COVID-19,
puskesmas memiliki peran penting
terdepan dalam memberikan edukasi
kepada masyarakat tentang new
normal.
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Beberapa hari berselang dikeluarkannya protokol new normal beberapa provinsi,
kabupaten, dan kota menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan new normal. Dari
daftar yang dikeluarkan pada tanggal 27 Mei 2020, terhitung 14 kota dan 11
kabupaten yang tersebar di 9 provinsi menerapkan new normal. Selain itu, ada
beberapa provinsi yang juga siap untuk new normal. Provinsi itu mencakup Sumatra
Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Gorontalo. Agar new normal dapat berlangsung
lancar, kuncinya terletak pada kepatuhan dan penerapan protokol kesehatan. Untuk
menjamin pelaksanaan protokol kesehatan di daerah yang akan melaksanakan new
normal, sekitar 340.000 petugas dikerahkan untuk mengawasi sekitar 1.800 objek.

Gambar 32:
Sebaran Kabupaten dan Kota yang Siap Melaksanakan New Normal pada Bulan Mei - Juni 2020.

• Pembelajaran New Normal

Dalam pelaksanaan new normal masih dĳumpai beberapa tantangan. Beberapa
tempat yang awalnya ditutup dalam masa PSBB sekarang telah dibuka dan dapat
diakses oleh publik. Tantangan yang dihadapi di lapangan adalah justru objek itu
didatangi oleh banyak pengunjung. Kedatangan pengunjung menimbulkan antrean
panjang dan terlihat tidak adanya social distancing.
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Beberapa kendala di lapangan selama new normal merupakan masalah yang
kompleks yang melibatkan berbagai pihak. Masalah yang paling umum ditemukan
adalah rendahnya disiplin masyarakat. Masih banyak warga yang belum mematuhi
protokol kesehatan seperti memakai masker, menghindari berkerumun, dan
menerapkan social distancing. Di sisi lain, keterbatasan petugas juga menjadi kendala
terutama dalam hal menjalankan pengawasan penerapan new normal.

Kunci penerapan new normal atau kebiasaan baru adalah menempatkan
masyarakat sebagai subjek atau objek dengan pendekatan community based seperti
yang diungkapkan Achmad Yurianto, Jubir Nasional COVID-19. Artinya, masyarakat
harus menjadi subjek sekaligus objek untuk memutus rantai penularan ini. Berkaca dari
kasus sebelumnya seperti TBC dan malaria yang menempatkan masyarakat selalu
menjadi objek saja, yang seharusnya juga menjadi subyek. Sekarang ini kita meminta
masyarakat untuk menjalankan new normal dengan selalu menggunakan masker,
selalu menjaga jarak, dan protokol kesehatan lainnya.

Gambar 33:
Antrian dan kepadatan warga
mengunjungi objek wisata.

Gambar 34:
Penerapan Social Distancing
dan Pakai Masker di Pusat
Perbelanjaan pada Masa New
Normal.
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Daftar Pustaka

Media Massa

1. Banyak pelanggaran PSBB, Pemerintah siapkan new normal. https://
infografis.sindonews.com/photo/271/banyak-pelanggaran-psbb-pemerintah-
siapkan-new-normal-1589775410.

2. Bersiap untuk new normal, berikut panduan protokol kesehatan dari Kemenkes
RI. https://health.grid.id/read/352166935/bersiap-untuk-new-normal-berikut-
panduan-protokol-kesehatan-dari-kemenkes-ri?page=all.

3. Daftar daerah yang bersiap terapkan new normal. https://www.kompas.com/
tren/read/2020/05/29/173100565/infografik--daftar-daerah-yang-bersiap-
terapkan-new-normal.

4. Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan hingga RT/RW diberi SK Walikota Kediri.
https://kabarbesuki.pikiran-rakyat.com/berita/pr-19383762/gugus-tugas-covid19-
kecamatan-hingga-rtrw-di-beri-sk-walikota-kediri.

5. Gugus Tugas klaim pasien COVID-19 sembuh makin banyak, berkat penerapan
3T. https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/gugus-tugas-klaim-pasien-covid-
19-sembuh-makin-banyak-berkat-penerapan-3t/ar-BB16MK5R?ocid=msedgdhp.

6. Indonesia akan segera terapkan new normal, 25 daerah ini disebut sudah mulai
bersiap, ini daftarnya. https://newsmaker.tribunnews.com/2020/05/27/indonesia-
akan-segera-terapkan-new-normal-25-daerah-ini-disebut-sudah-mulai-bersiap-
ini-daftarnya?page=3.

7. Jokowi evaluasi penerapan PSBB. https://berita.news/2020/04/20/jokowi-
evaluasi-penerapan-psbb/.

8. Kemenkes permudah izin produksi APD asalkan memenuhi syarat. https://
nasional.kompas.com/read/2020/04/17/15385931/kemenkes-permudah-izin-
produksi-apd-asalkan-memenuhi-syarat.

9. Mendagri keluarkan surat edaran soal pembentukan Gugus Tugas penanganan
COVID-19 di Daerah. https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/11234971/
mendagri-keluarkan-surat-edaran-soal-pembentukan-gugus-tugas-
penanganan?page=all.

10. Pemerintah targetkan periksa 10 ribu spesimen per hari. https://www.viva.co.id/
berita/nasional/1272272-pemerintah-targetkan-periksa-10-ribu-spesimen-per-
hari.

11. Pemkab Bogor masuki PSBB pra-AKB, universitas dan pesantren bisa dibuka
Terbatas. https://www.msn.com/id-id/news/other/pemkab-bogor-masuki-psbb-
pra-akb-universitas-dan-pesantren-bisa-dibuka-terbatas/ar-
BB16PxT0?ocid=msedgntp.

https://infografis.sindonews.com/photo/271/banyak-pelanggaran-psbb-pemerintah-siapkan-new-normal-1589775410
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21. Satgas COVID-19 DPR kunjungi Kemenkes terkait protokol new normal. https://
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kemenkes-terkait-protokol-new-normal.html.
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Wawancara

23. Wawancara Zoom meeting dengan dr. Ahmad Yurianto (Jubir COVID 19
Kemenkes dan Gugus Tugas Nasional).



201 Bab 3.3.1 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSPI-Sulianti Saroso201 Ilustrasi



202Bab 3.3.1 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSPI-Sulianti Saroso 202Ilustrasi

Penulis & Narasumber:
dr. Mohammad Syahril, Sp.P., MPH

Direktur Utama RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta

Bab 3.3.1
Kesehatan

Masyarakat

Fasilitas Pelayanan Kesehatan:

RSPI-Sulianti Saroso



203 Bab 3.3.1 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSPI-Sulianti Saroso

Sejarah RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

Penyakit infeksi masih menjadi masalah kesehatan dunia dan berisiko
menimbulkan dampak luas secara langsung tidak hanya pada bidang kesehatan,
tetapi juga sosial, ekonomi, politik, serta pertahanan dan keamanan. Hal ini terbukti
saat munculnya penyakit infeksi baru (emerging infection disease), Severe Acute
Respiratory Syndrome (SARS), pada tahun 2003, flu burung atau Avian Influenza
(H5N1) sejak tahun 2005, influenza H1N1 atau flu babi tahun 2009, dan merebaknya
Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) pada tahun 2012.
Selanjutnya, pada tahun 2013 muncul kasus virus Zika, lalu pada tahun 2014 merebak
virus Ebola di wilayah Afrika dan pandemi SARS CoV2 (COVID-19), yang memerlukan
sarana prasarana khusus di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) agar tidak terjadi
penularan pada lingkungan, yaitu tersedianya Ruang Isolasi Ketat.

Selain itu, penyakit infeksi lama yang muncul kembali (re-emerging infection
disease), yaitu difteri, campak, rabies, dan antraks, juga menuntut kewaspadaan
tersendiri. Penyakit jarang dan langka (neglected disease) juga masih ada di
Indonesia, yaitu kusta, frambusia, sistosomiasis, filariasis, sampai pes. Sementara itu,
penyakit endemis seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), Human
Immunodeficiency Virus (HIV), diare, dan tetanus tetap memerlukan pengendalian dan
perhatian Pemerintah.

Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso (RSPI-SS) diresmikan tanggal
21 April 1994 sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional dan pusat kajian penyakit infeksi
di Indonesia. RSPI-SS berperan besar dalam penanganan dan pencegahan sejumlah
KLB di Indonesia. Fasilitas Rumah Sakit dilengkapi sarana prasarana yang sesuai
dengan prinsip biosafety dan biosecurity bertaraf internasional, yaitu tersedianya
Ruang Isolasi Ketat bertekanan negatif. Pemantauan dan evaluasi terhadap kasus
dilakukan secara terintegrasi melalui kegiatan surveilans epidemiologi untuk menjaga
kualitas pelayanan.

Beberapa peran RSPI-SS dalam penanggulangan penyakit infeksi antara lain pada
tahun 2003 RSPI-SS ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan kasus SARS (2
kasus). Pada tahun 2005 RSPI-SS menjadi rumah sakit rujukan dalam menangani KLB
flu burung (H5N1) sejumlah 11 kasus, H1N1 pada tahun 2009 sejumlah 142 kasus,
suspek Ebola sejumlah 2 kasus dan Zika sejumlah 2 kasus pada tahun 2019. Mulai
tahun 2012, RSPI-SS juga berperan aktif dalam penanganan dan pencegahan penyakit
Mers CoV (MCoV) atau Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (Sindrom
Pernapasan Timur Tengah karena Virus Corona) dan hingga tahun 2019 telah
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menangani 93 kasus suspek MERS-CoV. Pada tahun 2017 RSPI-SS menjadi rumah sakit
rujukan untuk KLB difteri dengan menangani 260 kasus difteri.

Sebagai salah satu rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi
emerging yang melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian
luar biasa sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan
Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, RSPI-SS mempunyai peran
penting dalam penanggulangan COVID-19 di Indonesia baik saat Indonesia masih
dalam ancaman importasi COVID-19 hingga saat ini dalam masa pandemi COVID-19.

Masa Awal Pandemi COVID-19

Pada akhir Desember 2019 China melaporkan kasus pneumonia yang tidak
diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari
2020 China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut
sebagai jenis baru corona virus. Sebelumnya WHO menamakan kasus pneumonia ini
dengan nama 2019-nCoV (12 Februari 2020 WHO mengumumkan namanya sebagai
COVID-19). Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian COVID-19
sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia/Public Health
Emergency of International Concern (KKMMD/PHEIC).

Di tengah besarnya ancaman importasi kasus dari negara terjangkit COVID-19,
pada bulan Januari 2020 RSPI-SS telah mulai merawat suspek COVID-19 sebanyak 2
kasus. Pada akhir Januari 2020 kunjungan IGD terkait pemeriksaan kesehatan pada
masyarakat pasca-perjalanan luar negeri terus meningkat mencapai 51 kunjungan
sehingga sebagai tindak lanjut upaya kewaspadaan dini COVID-19 dan
mengakomodasi pelayanan KIE terkait COVID-19 kepada masyarakat, RSPI-SS
membentuk Tim Kesiapsiagaan COVID-19 dan membentuk Pos Pemantauan 24 Jam
COVID-19 (Pos 24 Jam).

Pada tanggal 1 Februari 2020 Pos 24 Jam telah beroperasi untuk melayani
informasi, edukasi, dan konsultasi COVID-19 kepada masyarakat. Masyarakat dapat
memperoleh informasi, edukasi, dan konsultasi COVID-19 secara gratis, baik dengan
cara datang langsung ke Pos 24 Jam maupun melalui hotline telepon. Pasien yang
datang langsung ke Pos 24 Jam akan mengisi Formulir Skrining. SDM yang bertugas
di Pos 24 Jam akan memberikan informasi mutakhir terkait cara penularan, gejala
klinis, dan upaya pencegahan bagi masyarakat secara berkala. Kegiatan Pos 24 Jam
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ini menjadi kegiatan surveilans epidemiologi RSPI-SS dalam kewaspadaan dini KLB
melalui deteksi, testing, dan tracing.

Upaya deteksi dini dan penelusuran (tracing) COVID-19 dilakukan melalui
pelaksanaan skrining kepada seluruh pengunjung Pos Pemantauan yang
memeriksakan kesehatan, terutama mereka yang terindikasi melakukan perjalanan
dari negara terjangkit. Upaya testing dan tracing juga berkoordinasi dengan Dinas
Kesehatan wilayah.

Data pasien dalam Formulir Skrining dikumpulkan oleh Unit Surveilans
Epidemiologi dan dilaporkan secara cepat ke Dinas Kesehatan Wilayah (notifikasi
kasus) untuk dilakukan pemantauan, telusur kontak erat, pengambilan swab
tenggorok, dan penyelidikan epidemiologi. Terhadap data surveilans juga dilakukan
analisis data untuk melihat tren dan untuk kebutuhan kebĳakan Pimpinan. Hingga
akhir Februari 2020 jumlah rawat inap Suspek COVID-19 sejumlah 23 kasus dan jumlah
kunjungan ke Pos 24 Jam sejumlah 339 kunjungan dengan 70 persen di antaranya
memiliki riwayat perjalanan dari China, 67 persen adalah WNA, dan 21 persen
terdeteksi mengalami gejala ISPA.

Tabel 1:
SDM yang Terlibat dalam Pelayanan di Posko 24 Jam Pemantauan COVID-19

No SDM Pendidikan Pelayanan

1 Tenaga Administrasi

D3
S1/S2 Kesehatan dan
Nonkesehatan

Memberikan informasi,
skrining, dan edukasi
terkait cara penularan,
gejala klinis, dan
pencegahan bagi
masyarakat dengan
bahasa awam

• Melakukan
pengumpulan data

• Melakukan pelaporan
cepat ke Suku Dinas
Kesehatan Wilayah
setempat untuk
pemantauan, telusur
kontak erat, dan
pengambilan swab
tenggorok

S1/S2 Epidemiologi
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• Melakukan
pengumpulan data

• Melakukan pelaporan
cepat ke Suku Dinas
Kesehatan Wilayah
setempat untuk
pemantauan, telusur
kontak erat, dan
pengambilan swab
tenggorok

• Melakukan
penyelidikan
epidemiologi sebagai
tindak lanjut feedback
dari Sudinkes

• Melakukan analisis
data surveilans
sebagai bahan
kebĳakan Pimpinan

2

Tenaga Medis yang
tidak terlibat langsung
dalam pelayanan pasien
COVID-19.

Dokter Umum
Dokter Gigi
Dokter Spesialis

Memberikan konsultasi
COVID-19

Gambar 1:
Kegiatan Pos

Pemantauan 24 Jam
Covid-19 RSPI Prof. Dr.

Sulianti Saroso
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Gambar 2:
Manajemen Surveilans dan Respons COVID-19 RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso.

Masa Pandemi COVID-19

Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi
penyebaran antarnegara. Sampai dengan tanggal 3 Maret 2020, secara global
dilaporkan 90.870 kasus konfimasi di 72 negara dengan 3.112 kematian (CFR 3,4%).

Pada tanggal 2 Maret 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus
pertama COVID-19 di Indonesia dan dua kasus pertama tersebut dirawat di RSPI-SS.
Pada tanggal 11 Maret 2020 WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi
global, importasi kasus telah menjadi transmisi lokal, penambahan kasus berlangsung
cukup cepat baik antarnegara maupun antarmasyarakat dalam suatu negara.

Pada bulan Maret 2020 jumlah pasien rawat inap terkonfirmasi COVID-19
mencapai 59 kasus dan kunjungan Pos 24 Jam mencapai 2.009 kunjungan. Situasi
yang genting membuat RSPI-SS harus memperluas kapasitas pelayanan kepada
pasien dan masyarakat. Lambat laun pengunjung Pos 24 Jam didominasi oleh WNI.
Upaya deteksi dan tracing di Pos 24 Jam digencarkan melalui investigasi mendalam
(Penyelidikan Epidemiologi/PE) bukan hanya menggali informasi riwayat perjalanan,
tetapi juga riwayat kontak dengan terkonfirmasi positif COVID-19. Pengalaman
tracing di RSPI-SS baik kepada pasien maupun keluarga pasien mengharuskan
petugas memiliki kemampuan pendekatan interpersonal dan kemampuan penggalian
informasi mendalam. Hal tersebut disebabkan masih besarnya stigma masyarakat
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terhadap COVID-19 sehingga pemberian informasi kontak erat oleh pasien/keluarga
pasien dianggap menakutkan karena dapat membahayakan keluarga mereka. Oleh
karena itu, membangun kepercayaan antara petugas dan pasien menjadi sangat
penting dan kolaborasi yang kuat dengan jejaring surveilans di lapangan menjadi
kunci keberhasilan tracing.

Mulai pertengahan April 2020, RSPI-SS telah melaksanakan pemeriksaan
spesimen (testing) COVID-19 secara mandiri—sebelumnya RSPI-SS mengirimkan
spesimen ke Badan Litbangkes dan Labkesda Provinsi DKI Jakarta. Testing PCR
dilakukan kepada pasien rawat inap dan pengunjung Pos 24 Jam yang memiliki gejala
sedang atau berat dan dianjurkan rawat, sedangkan bagi yang memiliki gejala ringan
atau tidak memiliki gejala namun memiliki riwayat perjalanan dan/atau riwayat kontak
dengan yang terkonfirmasi (istilah saat itu ODP/OTG) dilakukan KIE untuk karantina
atau isolasi mandiri dan dilakukan notifikasi atau pelaporan cepat ke Dinas Kesehatan
Wilayah untuk dilakukan tindak lanjut segera di wilayah tempat tinggalnya.

Pada tanggal 15 Maret 2020 RSPI-SS ditunjuk sebagai Rumah Sakit Khusus
Rujukan COVID-19. Saat itu segera dikeluarkan kebĳakan Direktur Utama untuk
menutup Poliklinik dan MCU, kecuali Poli TB RO dan Poli HIV. Pos Pemantauan 24
Jam COVID-19 masih tetap dibuka sampai dengan bulan Mei 2020. Instalasi Rawat
Inap RSPI-SS hanya melayani perawatan pasien suspek dan rujukan COVID-19.

Pada bulan Juni 2020 hingga saat ini Pos 24 Jam beralih fungsi menjadi Poli
COVID-19 sehingga pelaksanaan deteksi, testing, dan tracing dapat dilakukan
sekaligus dan pelaksanaan tracing tetap berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan.

Sampai dengan 31 Juli 2020, secara global dilaporkan 17.106.007 kasus
konfirmasi di 215 negara terjangkit dan 171 negara transmisi lokal, dengan kematian
668.910 kasus (CFR 3,9%). Di Indonesia jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak 108.376
kasus dengan kasus meninggal dunia sebesar 5.131 kasus, sedangkan di RSPI SS
jumlah kasus rawat inap terkonfirmasi dari 1 Februari hingga 31 Juli 2020 sebesar 293
kasus dan jumlah pelayanan Pos 24 Jam mencapai 2.555 orang.
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Gambar 3:
Direktur Utama RSPI-SS
mendampingi Juru
Bicara Gugus Tugas
Penanganan COVID-19
di Istana Presiden.

Gambar 7:
RDP Komisi IX DPR
tentang Kesiapan RSPI-
SS dalam menangani
Pandemi.

Gambar 6:
Utama RSPI-SS dan Juru Bicara Gugus
Tugas Penanganan COVID-19 menghadiri
undangan Presiden RI dalam rangka
persiapan masa pandemi COVID-19.

Gambar 5:
Kunjungan Kerja Komisi
IX DPR.

Gambar 9:
Menteri Kesehatan
melepas Pasien 01-03
yang sembuh dari
COVID-19.

Gambar 4:
Konferensi Pers “Pasien 01-02” bersama
Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan
COVID-19.

Gambar 8:
Menteri Kesehatan bersama Juru Bicara
Gugus Tugas Penanganan COVID-19
berdiskusi dengan Direktur Utama RSPI-
SS dalam persiapan pelepasan pasien
01-03 yang sembuh dari COVID-19.



210Bab 3.3.1 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSPI-Sulianti Saroso

Konsolidasi Internal dan Ekskalasi Pelayanan COVID-19

Sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19, upaya pencegahan dan pengendalian
infeksi (PPI) mengambil peran yang sangat penting bagi petugas, pengunjung, bahkan
lingkungan sekitar. Untuk melindungi paparan COVID-19 saat berada di RSPI-SS,
terutama unit gawat darurat, ruang rawat isolasi, poli COVID-19 dan poliklinik
penunjang COVID-19, dilakukan dengan sistem zonasi yang berstandar WHO.

Peningkatan kasus COVID-19 membuat RSPI SS harus melakukan eskalasi ruang
perawatan isolasi. Sebelum eskalasi, terdapat ruangan isolasi bertekanan negatif
berstandar WHO di Ruang Mawar 1 sebanyak 11 tempat tidur, Dahlia 1 sebanyak 2
tempat tidur dan ruang ICU sebanyak 4 tempat tidur. Eskalasi ruang perawatan isolasi
dan ruang ICU dilakukan dari 2 tempat tidur isolasi dan 1 tempat tidur ruang ICU
menjadi 24 tempat tidur Isolasi dan 4 tempat tidur ruang ICU bertekanan negatif
dengan HEPA Filter. Berdasarkan peningkatan kompleksitas kasus yang ditangani dan
tingkat kegawatan kasus yang semakin banyak, saat ini RSPI-SS sedang melakukan
renovasi tambahan ruangan 12 tempat tidur di Nusa Indah 1, Nusa Indah 3 dengan
kapasitas 12 tempat tidur, termasuk ruang perinatologi dan ruang VK, kemudian Nusa
Indah 4 sebanyak 16 tempat tidur sehingga total ada 86 tempat tidur.

Gambar 2:
Eskalasi Layanan COVID-19 RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso dan Penetapan Zonasi.
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Sebelum
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1

18
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6
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Perawat R. Isolasi

Perawat R. ICU

Perawat R. IGD
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19
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19
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0

0

0

91

55

19

6

0

2

91

55

19

97

112

19

Prasarana
-SDM

Eskalasi

Tabel 2:

Eskalasi Pelayanan COVID-19 RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso

Untuk pemenuhan kebutuhan tenaga karena adanya eskalasi, perawat-perawat
yang semula bertugas di poliklinik dan ruang perawatan non-isolasi dialihtugaskan ke
ruang perawatan isolasi. Perawatan ICU COVID-19 memerlukan keterampilan khusus
terutama tentang critical care. RSPI-SS mendapatkan bantuan tenaga dari berbagai
ruangan yang latar belakang mereka banyak dari ruang perawatan biasa. Hal itu
menjadi tantangan karena perawat ICU harus selalu mendampingi dan mengajarkan
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critical care, tetapi dengan berjalannya waktu perawat sudah mulai mandiri walaupun
tetap dalam pengawasan dan pendampingan.

Setelah proses eskalasi dilakukan, RSPI-SS banyak menerima rujukan dari rumah
sakit seluruh Jakarta untuk dirawat di RSPI-SS. Sejak bulan Februari 2020 hingga saat
ini RSPI-SS sudah menangani pasien COVID-19 dengan standar dan tata laksana
sesuai dengan buku Pedoman Pencegahan Pengendalian COVID-19.

Sebelum pengalihan penempatan tenaga dokter dan perawat, dilakukan
diseminasi informasi atau pemutakhiran informasi terkait COVID-19, Pelatihan PPI,
dan self-assessment risk terhadap semua SDM di RSPI-SS untuk mengetahui tingkat
risiko terkait dengan penyakit komorbid yang dimiliki dan membuat surat pernyataan
bersedia terlibat langsung dalam melayani kasus COVID-19.

Dalam hal kompetensi tenaga kesehatan di RSPI-SS untuk pelayanan pasien
COVID-19 ini, RSPI-SS sudah menyiapkan SDM baik dari sisi jumlah yang ada maupun
dari sisi mental. Kesiapan mental sangat diperlukan karena menjadi tenaga kesehatan
untuk menangani COVID-19 merupakan panggilan negara untuk berjuang. Kesiapan
tenaga kesehatan RSPI-SS dari sisi kompetensi diyakini adalah yang terbaik dari semua
RS di Indonesia.

Penerimaan tenaga relawan perawat, dokter umum, dokter spesialis, analis
laboratorium, radiographer, sanitarian, apoteker, dan teknisi elektromedis baik
bantuan dari RS vertikal maupun non-RS vertikal di RSPI-SS diadakan sejak bulan April

Gambar 11:
Jumlah pasien COVID-19 yang
dilayani Maret–Juli 2020.

Gambar 12:
Kunjungan Pos Pemantauan dan Poli
COVID-19 Februari–Juli 2020.
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Penerimaan tenaga relawan perawat, dokter umum, dokter spesialis, analis
laboratorium, radiographer, sanitarian, apoteker, dan teknisi elektromedis baik
bantuan dari RS vertikal maupun non-RS vertikal di RSPI-SS diadakan sejak bulan April
202. Relawan dokter umum yang bergabung secara mandiri sejak awal April 2020
berjumlah tiga orang. Bergabungnya dokter umum relawan tersebut sangat
membantu RSPI-SS di saat banyak pasien datang diperiksa dan dirawat. Kedatangan
mereka atas inisiatif sendiri di saat RSPI-SS sedang hectic memompa semangat RSPI-
SS saat melayani pasien yang jumlahnya sangat meningkat di awal masa pandemi.
Dengan berjalannya waktu, mulai Mei hingga Juni 2020 RSPI-SS mendapatkan
tambahan tenaga dokter umum relawan sejumlah enam orang. Demikian pula dalam
hal ketersediaan tenaga medis anestesi yang terbatas, adanya relawan tenaga medis
anestesi akan sangat membantu kinerja pelayanan. Akan tetapi, saat ini belum ada
relawan tenaga medis anestesi di tengah-tengah banyak masalah dan kendala dalam
pelayanan.

Bulan Mei–Juni 2020 merupakan bulan puncak angka kejadian sakit di RSPI-SS.
Sebagai wujud ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan terhadap jasa dan andil
RSPI-SS terhadap para relawan, RSPI-SS memberikan insentif yang berasal dari dana
BLU Rumah Sakit, mengusulkan insentif yang didanai dari pemerintah dan fasilitas
penginapan khusus di hotel, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala
(termasuk pemeriksaan laboratorium, foto pencitraan, rapid test, serta usapan
nasofaring).

Gambar 13:
Pelayanan COVID-19 RSPI
Prof. Dr. Sulianti Saroso.

Gambar 14:
Penerimaan Relawan Perawat,
Analis, Kesling, dan Radiografer
Nusantara Sehat PPSDM.
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Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Petugas

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia
melalui kontak erat, droplet/mikro droplet, dan beberapa tinjauan pustaka
menyebutkan COVID-19 dapat ditularkan melalui udara. Orang yang paling berisiko
tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk
yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran
infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin,
menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar, serta menghindari
kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti
batuk dan bersin.

Upaya RSPI-SS dalam melindungi seluruh SDM-nya antara lain dengan
membentuk Tim Penapisan COVID-19 dan Monitoring-Evaluasi Isolasi Mandiri
Pegawai RSPI-SS pada tanggal 31 Maret 2020. Tim tersebut memiliki tugas yang
meliputi melakukan identifikasi dan penilaian risiko penularan COVID-19 di setiap unit
kerja; melakukan pemeriksaan MCU berkala yang terdiri atas pemeriksaan rapid test
Antibodi, darah lengkap, rontgen toraks, dan swab PCR bagi seluruh pegawai;
melakukan pelayanan penapisan COVID-19 bagi pegawai dengan surveilans
epidemiologi untuk mengetahui kontak erat dan identifikasi kasus; memberikan
pelayanan poliklinik karyawan bagi pegawai yang mengalami gejala COVID-19; serta
memberikan pelayanan konseling bagi pegawai saat penyampaian hasil rapid test
antibodi atau swab PCR COVID-19 sebagai upaya edukasi dan pendampingan selama
masa monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan isolasi mandiri pegawai.

Hingga bulan Juli 2020 terdapat 22 tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19,
21 orang di antaranya sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Dari jenis ketenagaan,
5 orang di antaranya dokter, 9 orang perawat, dan 8 orang tenaga kesehatan lainnya.
Pengelolaan tenaga kesehatan di masa pandemi tidak mudah untuk RSPI-SS karena
perluasan pelayanan COVID-19 harus disesuaikan dengan ruangan yang bertekanan
negatif. Upaya-upaya untuk menegakkan kesehatan yang baik sudah dilakukan oleh
Komite PPI sesuai dengan standar WHO, namun tetap muncul imbas dengan sakitnya
tenaga kesehatan yang harus dirawat di ruang isolasi bersama pasien lainnya.
Kesedihan yang mendalam teralami ketika RSPI-SS harus kehilangan satu tenaga
perawat yang sangat andal (Perawat Ruang Operasi) karena terinfeksi COVID-19.
Peristiwa itu sangat memengaruhi semangat, mental, dan kinerja para tenaga
kesehatan di RSPI-SS. Bagaimanapun, RSPI-SS tidak boleh larut dalam kesedihan
tersebut dan harus tetap berbuat yang terbaik untuk masyarakat dengan tetap
mengutamakan perlindungan kesehatan bagi tenaga kesehatan yang bertugas di
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Gambar 15:
Pemeriksaan Swab PCR pada Semua Karyawan RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso.

RSPI-SS. RSPI-SS terus menjadi garda terdepan dalam hal penanganan COVID-19.
Berbagai cobaan tetap terjadi dengan sakitnya beberapa tenaga kesehatan yang lain.
Namun, hal tersebut tidak melemahkan semangat dan kemampuan RSPI-SS untuk
memberikan pelayanan COVID-19 sesuai dengan kapasitas RSPI-SS sebagai Rumah
Sakit Rujukan COVID-19.

Peran Humas, Informasi, dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

RSPI Sulianti Saroso melalui Tim Humas, Informasi, dan Promosi Kesehatan Rumah
Sakit (PKRS) yang dibentuk oleh Direktur Utama telah melakukan penyebarluasan
informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial resmi Instagram
@rspii_ss, webinar, dan kanal YouTube RSPI secara berkala yang dikemas dalam
bentuk foto-foto kegiatan, selebaran (leaflet), banner, dan poster. Selain itu, RSPI-SS
juga mengemas informasi dalam bentuk video internal dan kolaborasi dengan media
TV, tokoh nasional, public figure, sampai selebriti Tanah Air.

Gambar 16:
Leaflet KIE RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso.
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Gambar 17:
Penyebarluasan Informasi dan Edukasi melalui Webinar.

Era Adaptasi Kebiasaan Baru

Adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19 adalah skenario untuk
mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi.
Pemerintah Indonesia telah menggaungkan rencana untuk menjalankan skenario
Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dengan mempertimbangkan kesiapan
regional dan studi epidemiologis.

Menteri Kesehatan telah menyiapkan protokol kesehatan terkait kehidupan
Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Surat Edaran Nomor HK.02.01/
MENKES/335/2020 tentang pencegahan penularan virus Corona di tempat kerja
sektor usaha dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha.

Adaptasi Kebiasaan Baru di RSPI-SS antara lain kewajiban untuk memakai masker
dan mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk dan sesudah keluar dari gedung
rumah sakit, atau memakai hand sanitizer setiap kontak dengan area rumah sakit dan
setiap akan menyentuh area wajah. Selain itu, RSPI-SS sudah menentukan jalur masuk
dan keluar yang aman untuk pasien dan pegawai rumah sakit. Di setiap pintu masuk
semua pasien, pendamping, pengunjung, dan pegawai rumah sakit menjalani skrining
kesehatan berupa pengecekan suhu tubuh dan anamnesa riwayat sakit, riwayat
perjalanan, serta riwayat kontak dengan pasien positif COVID-19.
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Pasien yang memiliki gejala COVID-19 diarahkan ke ruang poli skrining yang
lokasinya berbeda dengan ruangan pelayanan biasa untuk memastikan kondisi
kesehatannya. Sementara itu, pendamping, penunggu pasien, dan pengunjung
rumah sakit yang mengalami gejala COVID-19 tidak diperkenan untuk memasuki
gedung rumah sakit. Jumlah pendamping atau penunggu pasien dibatasi hanya satu
orang. Adapun petugas rumah sakit yang mengalami gejala COVID-19 pada saat
skrining akan dibawa ke poli khusus karyawan untuk dipastikan status kesehatannya.
Kemudian, RSPI-SS juga menjalankan upaya physical distancing dan social distancing
dengan mengatur jarak antrean pasien, mengatur kapasitas ruang tunggu, mengatur
jarak duduk antarpasien, serta memberi sekat pembatas kontak antara pasien dan
petugas rumah sakit.

Tantangan Keuangan

Pandemi COVID-19 ini membuktikan bahwa kesadaran akan pentingnya
manajemen pengelolaan aset dan pengelolaan arus kas yang baik dalam kerangka
kemampuan bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan sangatlah penting.
Rumah sakit, sebagai garda terdepan dalam penanggulangan pandemi, menjadi
sangat rentan dengan stigma yang kemudian berpengaruh kepada kesehatan kasnya
dan kemampuan asetnya. Terlebih sebagai sebuah institusi badan layanan umum,
rumah sakit perlu mengenali apa saja yang menjadi asetnya, termasuk cara-cara
melakukan optimalisasinya dan bagaimana kondisi kesehatan arus kasnya.

Pengelolaan aset tetap badan layanan umum dikenal dalam Pernyataan Standar
Akuntansi Pemerintah No 7. (PSAP No 07) yang mengidentifikasi beberapa jenis aset
tetapnya dalam kerangka pengukuran dan pengakuan, di antaranya tanah, gedung
bangunan, peralatan mesin, jalan irigasi, dan jaringan. Optimalisasi pengelolaan hal
inilah yang akan menjadi kunci bertahan hidupnya sebuah institusi badan layanan
umum dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Selain itu, kesehatan sebuah
institusi badan layanan umum dalam melaksanakan operasional kesehariannya dapat
dikendalikan dengan cara manajemen arus kas yang optimal sehingga beban biaya
operasional yang mengalami lonjakan tidak membawa dampak negatif terhadap
kondisi kas rumah sakit.

Sebagai rumah sakit yang didesain dalam penanganan penyakit infeksi, RSPI-SS
memiliki kelemahan berupa image “penyakit menular”. Di samping itu, beberapa
asetnya yang berupa 15 unit ruang rawat isolasi ketat dengan negative pressure pun
memiliki desain unit cost yang besar apabila dioperasionalkan. Oleh karena itu,
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standar penanganan penggunaan aset tersebut cukup ketat diterapkan agar
pendapatan RSPI-SS yang tidak cukup besar ini dapat terjaga dan arus kas yang ada
pun menjadi terkendali.

RSPI-SS yang berlokasi di Sunter semenjak tahun 1995 memiliki aset berupa
gedung dan ruang rawat yang didesain dalam rangka menangani kasus penyakit yang
memerlukan fasilitas ruang isolasi bertekanan negatif sebanyak 15 ruang rawat.
Sebelum era pandemi COVID-19 ruang ini jarang sekali digunakan karena memang
secara standar pelayanan, kasus-kasus penyakit infeksi dengan kewaspadaan tinggi
tidak cukup sering terjadi, terlebih operasional ruangan ini memiliki biaya yang relatif
lebih tinggi daripada ruang rawat biasa.

Saat ini penggunaan ruang isolasi bertekanan negatif menjadi sebuah keharusan
prosedur yang tidak dapat dihindari, yang tentu berdampak pada bertambahnya
biaya operasional dan beban bahan habis pakai yang merupakan konsekuensi
langsung atas SOP pelayanan ruang rawat khusus tersebut meskipun di sisi lain
pelayanan ruang isolasi ini memiliki konsekuensi tarif yang juga lebih tinggi daripada
tarif ruang rawat umum, yang mengakibatkan nilai piutang pelayanan untuk kasus
COVID-19 menjadi lebih besar dibandingkan era sebelum pandemi COVID-19. Oleh
karena itu, berbeda dengan rumah sakit lain, pada umumnya penanganan kasus
pandemi ini memberi dampak yang berbeda bagi pendapatan RSPI-SS yang memang
didedikasikan untuk penanganan penyakit infeksius semacam COVID-19.

Di tengah-tengah menurunnya pendapatan rumah sakit atas penyakit-penyakit
non-COVID-19 akibat regulasi pemerintah untuk PSBB dan seruan regulator yang
menyarankan masyarakat untuk menghindari pusat layanan kesehatan apabila tidak
memiliki gejala sakit COVID-19, optimalisasi aset menjadi nilai positif RSPI-SS dalam
beradaptasi terhadap perubahan kondisi sosial masyarakat tersebut. Perhatian
masyarakat terhadap RSPI-SS sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19 sangat
memberikan kekuatan kepada seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit
karena respect pada RSPI-SS. Demikian banyak perhatian yang didapatkan dari
seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) di masa pandemi dan
bersama dengan RSPI-SS untuk menangani COVID-19. Donasi alat kesehatan yang
diterima oleh RSPI-SS terdiri atas ventilator, CRRT, Syringe pump, monitor pasien,
optiflow sangat memudahkan pekerjaan ESPI-SS dalam menanangani pasien COVID-
19, terima kepada semua stake holder untuk donasi tersebut. Tidak hanya alat
kesehatan, donasi alat pelindung diri didapatkan dari seluruh lapisan masyarakat dan
simpatisan yang respect kepada RSPI-SS sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19.
Donasi berupa bahan makanan pun diperoleh masyarakat yang simpatik terhadapat
keberadaan RSPI-SS.
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Grafik berikut menggambarkan pertumbuhan imbalan atas aset tetap dari periode
Desember 2020 hingga akhir semester I 2020.

Gambar 21:
Grafik Imbalan Atas Aset Tetap (Return on Fixed Asset) RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso.

Masyarakat Indonesia pada hakikatnya adalah masyarakat yang memiliki tingkat
kepedulian yang sangat tinggi. Hal itu terbukti pada saat pandemi ini berlangsung
hampir seluruh komponen bangsa dengan mudah bergerak untuk saling membantu
dan memberikan apa yang bisa mereka sumbangkan. Berbagai bantuan berupa alat
perlindungan diri tenaga kesehatan sedikit banyak memberikan jeda yang cukup bagi
RSPI-SS untuk menghadapi pandemi ini di tengah-tengah kesulitan pengadaan APD
yang menjadi sangat mahal dan bahkan persediaannya menipis di pasaran. Selain itu,

Gambar 18:
Donasi APD dari
Sandiaga Uno.

Gambar 20:
Donasi APD dari KREKI
dr. Supriyantoro, SpP,
MARS.

Gambar 19:
Donasi alat Continous Renal
Replacement Therapy dari BNPB.
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hibah masyarakat berupa uang tunai senilai Rp3.054.661.963,00 menjaga kesehatan
kas operasional RSPI-SS.

Sebagai institusi vertikal kementerian kesehatan dan badan layanan umum, RSPI-
SS memiliki beberapa pendekatan pengelolaan arus kas yang baik. Hal itu bersumber
baik dari kebĳakan Kementerian Kesehatan maupun bersumber dari Kementerian
Keuangan dalam hal ini PPK BLU. Permasalahan berupa klaim tagihan COVID-19 yang
dimiliki oleh RSPI-SS yang lebih besar daripada di era sebelum COVID-19 belum ada
kejelasan dalam hal prosedur klaim dan kapan dapat dicairkannya berikut
permasalahan teknis berupa syarat-syarat penagihan piutang yang nantinya akan
diverifikasi oleh pihak-pihak yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan adanya kebĳakan
uang muka tagihan klaim COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, arus kas BLU dapat
lebih terjaga, terutama dalam hal belanja operasional rumah sakit dan kompensasi
bagi tenaga kesehatan. Memang dalam perlakuannya uang muka klaim COVID-19 ini
lebih sebagai dana pihak ketiga yang dikelola rumah sakit, namun pada saat klaim
COVID-19 dari rumah sakit, uang muka tersebut dapat diakui sebagai pendapatan
rumah sakit. Memang pada akhirnya adalah kemampuan rumah sakit dalam
melakukan penagihan piutangnya sebagai salah satu sumber perolehan kasnya.

Selain itu, kebĳakan transfer kas BLU dari Kementerian Keuangan menjadi
tambahan energi yang cukup besar bagi RSPI-SS untuk melakukan strategi perluasan
pelayanan ruang rawat isolasi yang memerlukan anggaran belanja modal yang tidak
sedikit. Dalam perjalanan hingga akhir Juni 2020 baik realisasi pendapatan maupun
belanja rumah sakit berjalan dengan cukup baik, bahkan pada akhir periode laporan
keuangan Semester I tahun anggaran 2020 RSPI-SS telah memperoleh pendapatan
yang telah disahkan.

RSPI-SS, dalam hal ini sebagai rumah sakit khusus penyakit infeksi, mampu untuk
beradaptasi dengan baik, mampu menunjukkan kelasnya sebagai rumah sakit rujukan
nasional dalam penanganan penyakit infeksi new emerging dan re-emerging, dan
mampu mengoptimalkan potensi aset dan pengelolaan kasnya dengan cukup baik.
Terlebih berbagai kebĳakan baik dari pusat maupun lintas kementerian dan bantuan
dari masyarakat mampu membuat RSPI-SS beradaptasi terhadap perubahan
pascapandemi COVID-19.

Mimpi RSPI-SS ke Depan

Diharapkan dengan perubahan situasi COVID-19 yang dinamis, RSPI Sulianti
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Saroso tetap dapat memberikan upaya terbaik dalam melaksanakan deteksi dini
kasus, testing dan tracing. Ancaman penyakit infeksi, terutama penyakit infeksi
emerging (PIE), dapat menimbulkan kedaruratan global (Public Health of Emergency
International Concern), seperti SARS, MERS-CoV, avian influenza dan ebola, serta
yang terbaru COVID-19 seharusnya menjadikan RSPI-SS menjadi Center of Excellent
(CoE) bagi penyakit infeksi dan merupakan bagian dari sistem Ketahanan/Kedaruratan
Kesehatan Nasional.

Diharapkan RSPI-SS dapat menjadi sumber informasi bagi Tatalaksana Penyakit
Infeksi, yang mampu menyediakan norma, standar, pedoman, dan kriteria (NSPK) yang
akan digunakan secara nasional berdasarkan evidence/scientific based (data
bersumber surveilans, riset klinis dan tatalaksana pelayanan medis), baik
memanfaatkan metode konvensional maupun hightech health facilities (outstanding
care) secara efektif dan efisien, sebagai bagian dari upaya prevent, detect, respond
dan recover menghadapi bencana yang diakibatkan penyakit infeksi.

Untuk mewujudkan semua itu, RSPI-SS memerlukan kolaborasi dengan berbagai
jejaring rumah sakit penyakit infeksi, jejaring laboratorium, jejaring lembaga riset,
jejaring surveilans pusat dan wilayah, jejaring RS pemerintah dan daerah, dan jejaring
fasyankes swasta. Selain itu, diperlukan penguatan dan pengembangan peran RSPI-SS
sebagai RS Rujukan Tertier Khusus Infeksi, Pusat Riset, Pusat Pelatihan Penyakit Infeksi,
Pusat Informasi dan Rekomendasi Kebĳakan, Bagian dari Pilar Sistem Ketahanan/
Kedaruratan Kesehatan Nasional dan Jejaring CoE.

Gambar 22:
Konsep Rencana Master Plan Pengembangan Fisik RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso.
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Gambar 23:
Konsep Rencana Master Plan Pengembangan Fisik RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso.
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Sebelum Pandemi – Kelembagaan RSUP Persahabatan

Bentuk kelembagaan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan adalah sebagai UPT
Vertikal Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas khusus pelayanan kesehatan di
wilayah Indonesia, terutama di Jakarta. Di Indonesia sudah ada 38 Rumah Sakit
Vertikal, mencakup balai-balai yang ada di seluruh Indonesia. Rumah Sakit
Persahabatan merupakan rumah sakit Tipe A yang memiliki kemampuan lebih dari
Rumah Sakit Vertikal lainnya dalam masalah bidang respirasi atau paru.

Dalam menghadapi bencana, RSUP Persahabatan sudah dipersiapkan untuk
menangani penyakit TB. mMekanisme kerjanya adalah rujukan, mulai dari tingkat
Puskesmas Rumah Sakit Tipe C dan D, B kemudian ke A. Rumah Sakit Persahabatan
sendiri termasuk Rumah Sakit Tipe A.

Kebĳakan Tipe C sesuai dengan Regulasi Pemerintah, yakni rujukan berjenjang.
Adapun sumber daya manusia di RSUP Persahabatan dibagi menjadi sumber daya
ASN/Aparatur Sipil Negara dan Non-ASN. Bentuk keuangannya, badan pelayanan
umum dengan sumber daya manusianya, di samping dari Pemerintah Pusat, RSUP
Persahabatan juga mempunyai sumber dari BNPB. Sumber daya keuangan bersifat
BLU atau badan layanan umum dengan prinsipnya adalah tugas perbantuan dari
Kementerian Kesehatan, berupa rupiah murni dan hasil dari BNPB. Rumah Sakit
Persahabatan merupakan tipe Rumah Sakit Vertikal yang manajemennya berada di
bawah Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Sebelum pandemi COVID-19, ancaman yang ada sebetulnya tidak banyak karena
kebetulan letak Rumah Sakit Persahabatan di Jakarta bagian timur. Di daerah ini
terdapat banyak rumah sakit negeri dan swasta.

Sebagai Rumah Sakit Pemerintah Pusat, segala sumber daya Rumah Sakit
Persahabatan biasanya diberi dan dibantu pembiayaannya dari Pemerintah Pusat,
yakni potensi sumber daya manusia. Saat ini tenaga medis atau nakes di RS
Persahabatan berjumlah 2.104 orang lebih, termasuk berbagai dokter spesialis dan
sumber daya manusia nonspesialis. Namun, kelemahan dan masalah yang dihadapi
oleh RSUP Persahabatan karena milik Pemerintah otomatis RSUP Persahabatan
mengikuti regulasi Pemerintah yang diatur dan dikeluarkan oleh Peraturan-peraturan
Kementerian Kesehatan.1
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Saat Pandemi COVID-19

Kebĳakan dari RS Persahabatan juga menyiapkan sumber daya-sumber daya,
antara lain, tempat tidur berkapasitas 600. Saat pandemi ini, kami berkomitmen
untuk mengurangi tempat tidur menjadi 206. RS Persahabatan juga berusaha untuk
tidak menambah sumber daya manusia sementara baik perawat, dokter spesialis, dan
lain-lain akan dimaksimalkan dalam menangani pandemi COVID-19. Selain itu, dalam
penanganan COVID-19 yang serius, sumber daya manusia di RS Persahabatan cukup
terkuras, misalnya, penggunaan APD Hazmat untuk dokter atau perawat dan lain-lain
maksimal ialah selama kurang lebih 4 jam. Sebab itu, tempat tidur yang sebenarnya
ada 600 dikurangi, menjadi 206 saja.

Pembiayaan dan ketersediaan vendor merupakan salah satu hambatan untuk
menyiapkan ruangan isolasi, kecepatan menyelesaikan fasilitas sangat tergantung
pada tenaga vendor yang mengerjakan. Sementara itu, ketersediaan bahan dan alat
sangat langka, tetapi kami bisa menyelesaikannya dan menggunakan ruangan isolasi
dalam waktu 2-3 minggu. Pada awalnya pihak RS persahabatan menerima semua
rujukan. Namun, akhirnya kami berunding dengan rumah sakit yang ada di sekitar
Jakarta. Hasilnya, yntuk RS Persahabatan kita mendapat jatah pasein COVID-19 yang
sedang dan berat. Untuk screening awal pasien COVID- 19 di RS Persabahatan
terdapat di Bagian UGD. Semula RS Persahabatan juga menerima untuk non-COVID-
19. Namun, pada pertengahan bulan Maret 2020, pihak RS Persahabatan akhirnya
tidak menerima pelayanan pasien non-COVID-19 untuk screening di UGD sehingga
semua pelayanan yang terdapat di RS Persahabatan adalah pelayanan untuk pasien
COVID-19, kecuali beberapa penyakit, seperti hemodialisa, dan radio terapi.

Contact Tracing, Pemeriksaan, dan Diagnosis Pasien COVID-19 di RS
Persahabatan

Pelacakan kontakdi RS Persahabatan juga disesuaikan perkembangan wabah di
Wuhan, menyiapkan segala skenario yang mungkin terjadi dan juga mengumpulkan
panduan-panduan atau pedoman WHO terkait penangan COVID-19. Langkah
pertama yang dilakukan Pihak RS Persahabatan, menetapkan standar zonasi dan
standar APB secara persamaan. Zonazi dilakukan untuk mempermudah pencegahan,
penanganan, dan pengendalian infeksi COVID-19 di Indonesia. Untuk pemeriksaan
pihak RS menggunakan alat-alat di laboratorium dan lain-lain. Sampai saat ini RS
berusaha untuk mempunyai alat-alat yang diagnostik dari donatur-donatur, karena
pihak RS paham kalau hanya bergantung pada Kementerian Kesehatan yang melayani
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seluruh Indonesia akan sulit. Untuk itu, alat-alat, seperti alat diagnostik dan alat
pelindung diri, pihak RS Persahabatan mendapatkan bantuan dari BNPB, BIN, dan
beberapa instansi-intstansi Pemerintah lainnya. Untuk awal-awal penanganan COVID-
19 di RS Persahabatan, yakni diagnostiknya, RS Persahabatan tetap ke balai
laboratorium kesehatan, karena memerlukan waktu yang cukup panjang sampai
kurang lebih 2 minggu. Akibatnya, diagnostik dan penanganan menjadi sangat
lambat. Akhirnya RS Persahabatan juga mendapatkan bantuan dari instansi-instansi
Pemerintah sehingga penanganan menjadi lebih cepat. RS Persahabatan pada
awalnya juga merasa kesulitan dalam hal pengujian ataupun dianostik, semua Rumah
Sakit Indonesia juga merasakan hal yang sama, yakni terpusat di litbangkes. Semua
spesimen dikirim ke sana dan akan memakan atau membutuhkan waktu sehingga
untuk mendiagnosis yang cukup lama juga. Untunglah, kini Rumah Sakit Persahabatan
mendapat bantuan reagen, dan alat-alat lain sehingga sekarang Rumah Sakit
Persahabatan juga sudah melakukan pengujian mandiri di laboratorium. Seiring
berjalannya waktu, Pemerintah juga sudah melakukan standardisasi oleh Kementerian
Kesehatan.2

Sarana dan Prasaran Selama Pandemi COVID-19 di RS Persahabatan

Pihak Rumah Sakit Persahabatan juga menyiapkan sarana perawatan. Sebelum
pandemi pihak RS mempunyai ruangan isolasi di IGD. IGD terbagi menjadi 2, yakni
PBNBA dan PBSO. Yang PBNBA kita punya 2 tempat tidur dan di PBSO terdapat 9
tempat tidur. Selain itu RS Persahabatan juga mempunyai ruang isolasi pinere
sebanyak 4 tempat tidur dan ICU-nya memiliki 2 tempat tidur dan ruang isolasi
PBNDR di bawah sebanyak 18 tempat tidur. Seiring perkembangan waktu, IGD yang
semula hanya 2, bertambah menjadi 9 tempat tidur dan 3 tempat tidur untuk isolasi
COVID-19. Kemudian di pinere juga PBNDR menjadi ruang isolasi COVID-19.
Sementara itu, ruang rawat kelas 1 itu diubah menjadi ruang yang bertekanan negatif
,seperti Gedung Mawar dan Melati, yang juga diubah menjadi ruang isolasi pasien
COVID-19. Ruang anak juga ikut diubah menjadi ruangan bertekanan negatif
selanjutnya Ruang Ferina dan ICU yang tadinya bertekanan positif diubah juga
menjadi tekanan negatif. Standarnya ialah ruangan isolasi COVID-19 sama dengan
ruang infeksius airborne. Khusus untak ruang-ruang yang bersifat aerosol, seperti di
ruang OKIGD yang bertekanan negatif digunakan untuk operasi pasien-pasien yang
suspect COVID-19.2
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Gambar 1:
Ruangan Isolasi di RSUP Persahabatan.3

(Sumber: https://www.liputan6.com/news/read/4194079/foto-mengintip-ruang-isolasi-pasien-virus-corona-di-rsup-persahabatan)

Pembentukan Tim Komando RSUP Persahabatan

Pademi COVID-19 sebetulnya intervensi dari aspek kelembagaan. Setelah
Pemerintah menetapkan RS Persahabatan sebagai salah satu rumah sakit yang
melayani COVID-19, kami membuat suatu Tim Komando, mempunyai fungsi tupoksi
malakukan koordinasi lintas unit dan lintas program. Dengan demikian, tercipta
pelayanan yang lebih maksimal dalam suatu tujuan, yakni penanganan COVID-19
Adapun faktor penghambat dan pendukung setelah ditetapkannya RSUP
Persahabatan menjadi RS rujukan COVID-19 adalah otomatis semua unit atau semua
stakeholder (pemangku kepentingan) yang ada di RS merasa mempunyai tanggung
jawab lebih, yakni kami sebagai RS yang diberik mandat mempunyai tanggung jawab
lebih untuk penanganan COVID-19. Intervensi yang ada adalah membuat sumber
daya manusia, sumber daya sarana dan prasarana untuk berkonsentrasi ke palayanan
COVID-19 yang lebih integral. Artinya, efisiensi tenaga,. Karena tenaga terbatas,
maka yang pertama-tama dilakukan adalah mengurangi kapasitas tempat tidur
sehingga tetap mampu melayani masyarakat dengan tenaga yang ada. Langkah
berikutnya, mulai mengembangkan pelayanan-pelayanan yang terkait langsung
dengan kebutuhan pelayanan COVID-19, seperti ruangan bertekanan negatif dan
ruangan-ruangan terbatas dengan tingkat isolasi tertinggi.1

Pihak RS Persahabatan membuat tim komando yang diketuai oleh Direktur Utama
dan Wakil Ketuanya adalah Tim Reaksi Cepat di RS Persahabatan. Tim Komando
mempunyai 5 pokja, yakni pokja pelayanan, pokja pusat data, pokja sarana-prasarana,
pokja perencanaan, dan pokja new normal atau adaptasi kehidupan/kebiasaan baru.2

APD Tenaga Kesehatan di RSUP Persahabatan

APD di RS Persahabatan dibagi menjadi beberapa zona, yaitu Zona Merah, Zona

https://www.liputan6.com/news/read/4194079/foto-mengintip-ruang-isolasi-pasien-virus-corona-di-rsup-persahabatan
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Hĳau, dan Zona Kuning. Untuk Zona Merah pihak Rumah Sakit persahabatan
menggunakan APD yang sangat selektif. Untuk tenaga kesehatan memang kita
bersikap luwes. Untuk yang Zona Merah kami letakkan SDM-SDM yang ahli. Seiring
berjalannya waktu, banyak yang fatigue sehingga akhirnya kami pertukarkan agar
menjadi tempat pembelajaran. Namun, kita pisahkan SDM yang komorbid, yang
menyebabkan daya tahan tubuh menjadi lemah untuk ditempatkan di zona yang lebih
bagus.

Menurut data, pada bulan Juli awal 2020 tercatat 5 sampai 6 orang tenaga
kesehatan di Rumah Sakit Persahabatan yang terkonfirmasi COVID-19. Memasuki
bulan Agustus 2020, PSBB sudah diterapkan dan lain-lain, sementara anyak tenaga
kesehatan yang melonjak terkonfirmasi positif COVID-19 sampai kurang lebih 30
tenaga kesehatan. Dan setelah pihak Rumah Sakit Persahabatan menyelidiki lebih
lanjut, ternyata penyebaran infeksivirusnya bukan dari dalam, Memang,, ada
beberapa seperti di Bagian Farmasi yang terkena dari dalam infeksinya. Sebagian
besar mungkin penyebarannya terjadi dari pertemuan di luar rRumah sakit, yang
menyebabkan lebih dominan tertular COVID-19.2

Pengaturan Tenaga Kesehatan dan Aspek Pengendalian Selama Pandemi COVID-
19

Pengaturan tenaga kesehatan atau manajemen kerja tenaga kesehatan di ruang
isolasi terdapat periode masuk dan periode istirahat. Selain itu, ada peringatan untuk
yang memiliki faktor risiko dan komorbid agar tidak dilibatkan dalam pelayanan
lansung pasien COVID-19. Sebaliknya, mereka dilibatkan dalam pelayanan-pelayanan
penunjang yang membantu kinerja petugas-petugas yang terdapat di ruang isolasi.
APD di Rumah Sakit Persahabatan menjadi benteng terakhir yang kami lakukan, kami
juga melakukan manajemen bahaya risiko seperti engineering control.

Di samping itu, pihak Rumah Sakit Persahabatan juga melakukan perencanaan re-
modeling terhadap ruang-ruangan yang semula untuk pasien biasa. Sekarang kita
ubah untuk ruangan infeksi airborne meskipun dengan tekanan negatif tetapi
menggunakan laminari air flow, yakni ventilasi mekanis yang dikondisikan ATH-nya
melebihi 12 dan memakan delusi dengan standar WHO.2

Selanjutnya pihak RS Persahabatan melakukan administrasi kontrol pada
penganturan kerja tenaga kesehatan, seperti SOP atau bagaimana bekerja,
bagaimana menerapkan zonasi di lingkungan kerja di RS Persahabatan, dan
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bagaimana kita bekerja di ruang isolasi untuk merawat dan melayani pasien COVID-
19. Pihak Rumah Sakit Persahabatan secara intensif melakukan sosialisasi dan edukasi
tentang pentingnya pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri atau APD bagi
tenaga kesehatan di RS Persahabatan guna meminimalisasi risiko penyebaran infeksi
virus COVID-19. Kemudian, RS Persahabatan memfokuskan lebih kepada
pengendalian administrasi.2

Dengan adanya Tim Komando, pada awalnya pihak RS Persahatan biasanya setiap
3 kali seminggu melakukan evaluasi pelayanan sertamengevaluasi sumber daya
manusia dan sarana-prasarana. Sekitar bulan Juni 2020 pihak Rumah Sakit mulai
mengurangi jumlah evaluasi, menjadi seminggu 2 kali ataupun seminggu sekali..
Pemahaman SDM sendiri diakui cukup sulit dalam hal pembiasaan pakai masker yang
benar saja masih banyak SDM yang sulit untuk memahaminya. Di awal-awal mungkin
banyak yang takut dan mengakibatkan pemakaian masker yang berlebihan, Namun,
seiring berjalannya waktu, sosialisasi dan edukasi diberikan, seperti untuk Zona Hĳau
cukup memakai masker bedah saja sehingga akhirnya SDM sudah lebih paham.2

Kesehatan Mental Tenaga Kesehatan RSUP Persahabatan

Terkait tenaga kesehatan di RS Persahabatan, terutama bagi tenaga kesehatan
yang melakukan kontak lansung, kesehatan mentalnya menjadi fokus utama bagi RS
Persahabatan selain aspek fisik, kesehatan, dan risiko tertular. Hal itu dapat
menimbulkan efek atau dampak kesehatan mental bagi tenaga kesehatan.
Rencananya juga pihak Rumah Sakit melakukan screening mental bagi tenaga
kesehatan dan diprioritaskan bagi yang melakukanan pelayanan langsung. Selain itu,
juga terdapat program pendampingan kesehatan mental dari hasil screening tersebut
jika ditemukan gangguan kesehatan mental serta didukung juga dengan upaya upaya
promotif maunpun preventif guna meminimalisasi gangguan kesehatan mental dari
tanaga kesehatan di RS Persahabatan. Sebab, sebagai contoh untuk rumah sakit yang
lain, diharapkan RS Persahabatan memiliki kesiapan mental yang baik dalam
menangani pasien COVID-19. Pembagian tugas dari kepala instalasi, kepala
keperawatan, dan lain-lain diterapkan untuk saling menjaga dan saling melindungi
dalam menghadapi masalah apa pun.
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Tantangan Kekurangan APD untuk Tenaga Kesehatan di RSUP Persahabatan

Tantangan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Persahabatan adalah terkait
kekurangan alat pelindung diri atau APD bagi tenaga kesehatan. Di awal-awal
penyebaran virus COVID-19 di Indonesia pihak Rumah Sakit Persahabatan juga
merasa khawatir karena stok atau jumlah APD hanya cukup untuk 2 sampai 5 hari saja.
Rumah Sakit Persahabatan juga memaksimalkan koneksi baik dari luar maupun dalam
rumah sakit yang berasal dari pihak ketiga, masyarakat umum untuk penyediaan alat
pelindung diri tersebut. Pada minggu kedua bulan Maret 2020 mulai berdatangan
bantuan-bantuan alat pelindung diri atau APD dan APD tersebut kemudian
diklasifikasikan untuk beberapa zona seperti Zona Merah, Zona Kuning, dan Zona
Hĳau.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menyerahkan bantuan satu unit ventilator
dan 200 unit Alat Pelindung Diri (APD) senilai Rp805 juta kepada RSUP Persahabatan.
Bantuan alat kesehatan ini diharapkan bisa membantu tenaga medis menangani
pasien terinfeksi virus corona. Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri Agus Dwi
Handaya mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan BUMN
kepada tenaga kesehatan. RSUP Persahabatan merupakan salah satu rumah sakit
rujukan pasien COVID-19 di Jakarta Timur.4

BADAN Intelĳen Negara (BIN) turut ambil bagian dalam penanganan pasien
COVID-19 dengan memberikan bantuan Alat Kesehatan (Alkes) bagi tenaga medis
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan Jakarta. Bantuan itu merupakan
langkah nyata dan bentuk kolaboratif dalam membantu penanganan COVID-19.
Bantuan diserahkan oleh perwakilan tenaga medis Poliklinik BIN, Indiani kepada

Gambar 14:
Webinar Awam Tentang Gangguan Cemas di
Tengah Pandemi COVID-19.7

(Sumber : https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id)

https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id
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Direktur Utama RSUP Persahabatan Rita Rogayah. Indiani mengemukakan, bantuan ini
merupakan langkah nyata BIN untuk turut berkolaborasi dan membantu tenaga medis
dalam menangani COVID-19. "Semoga para pahlawan kesehatan yang berada di
garda terdepan dapat terlindungi dan lebih semangat dalam menangani pasien
dengan adanya tambahan Alkes ini,'' kata Indiani dalam keterangan resmi, Sabtu (4/4).
Ia berharap bantuan Alkes ini dapat memaksimalkan kinerja serta melindungi tenaga
medis dalam menangani pasien dalam pengawasan (PDP) maupun positif COVID-19.
Bantuan yang diberikan meliputi catridge dan collection kit sebanyak 2.000 buah, PCR
biomolekuler dua buah, ventilator 5 buah, digital rontgen sebanyak dua buah, alat
pelindung diri sebanyak 500 buah, masker N95 sebanyak 300 dus, sarung tangan
kesehatan sebanyak 500 dus, dakron swab sebanyak 10.000 buah, serta cloroquine
sebanyak 10.000 buah. Direktur Utama RSUP Rita Rogayah menyampaikan ucapan
terima kasih atas bantuan BIN. Bantuan itu disebutnya sangat berharga. Pasalnya para
petugas medis cukup kesulitan mendapatkan APD akibat tingginya kebutuhan dalam
penanganan virus ini.5

Gambar 3:
Pemberian Bantuan Alat kesehatan dari BIN ke
RSUP Persahabatan.5

(Sumber : https://mediaindonesia.com/read/detail/301276-bin-

donasikan-alkes-kepada-rsup-persahabatan)

Gambar 4.2:
Mandiri Mengirim Bantuan APD dan Ventilator Ke

RSUP Persahabatan.4

(Sumber : https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a41f6f3965/

bank-mandiri-pasok-bantuan-apd-ventilator-ke-rs-persahabatan)

Gambar 4.1:
Bantuan Alat Kesehatan dari BIN ke RSUP
Persahabatan.6

(Sumber : https://nasional.okezone.com/read/

2020/04/04/337/2194026/bin-serahkan-bantuan-alkes-ke-

rsup-persahabatan-untuk-tangani-pasien-corona)

https://mediaindonesia.com/read/detail/301276-bin-donasikan-alkes-kepada-rsup-persahabatan
https://mediaindonesia.com/read/detail/301276-bin-donasikan-alkes-kepada-rsup-persahabatan
https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a41f6f3965/bank-mandiri-pasok-bantuan-apd-ventilator-ke-rs-persahabatan
https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a41f6f3965/bank-mandiri-pasok-bantuan-apd-ventilator-ke-rs-persahabatan
https://nasional.okezone.com/read/2020/04/04/337/2194026/bin-serahkan-bantuan-alkes-ke-rsup-persahabatan-untuk-tangani-pasien-corona
https://nasional.okezone.com/read/2020/04/04/337/2194026/bin-serahkan-bantuan-alkes-ke-rsup-persahabatan-untuk-tangani-pasien-corona
https://nasional.okezone.com/read/2020/04/04/337/2194026/bin-serahkan-bantuan-alkes-ke-rsup-persahabatan-untuk-tangani-pasien-corona
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Gambar 5:
Bantuan APD PT. Hasjrat Abadi
Ke RSUP Persahabatan.7

Sumber : https://
www.instagram.com/
rs_persahabatan/?hl=id

https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id
https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id
https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id
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Sistem Manajemen K3 di RSUP Persahabatan Selama Pandemi COVID-19

Petugas K3 RS di RS Persahabatan awalnya melakukan pelacakan lonjakan
penyebaran di lingkungan RS. Pelacakan diterapkan pada orang yang kontak erat
dengan orang yang terkonfirmasi COVID-19 di ruang isolasi dan lingkungan rumah
sakit persahabatan. Pertama, pihak Rumah Sakit membuat kebĳakan, yakni jadwal
rapid test (tes cepat) secara berkala dan akhirnya berganti lansung menjadi swab test
(tes usap) secara berkala untuk melakukan pelacakan kepada tenaga kesehatan yang
lansung kontak dengan pasien COVID-19. Begitu ada salah rekan kita yang positif
kami lansung melakukan telusur ke unit kerja. Yang pertama untuk mencari kontak erat
dan dilanjutkan pemeriksaan screening test dengan tes usap. Selain itu, mencari faktor
risiko penyebabnya, baik pengendalian tekniknya maupun pengendalian
administrasinya.Pemakaian APD di lingkungan rumah sakit dinilai cukup baik. Di Zona
Merah, pemakaian hazmat APD level 3 digunakan maksimal 3-4 jam untuk mengurangi
heat stress dan kekurangan pasokan oksigendan dampak kesehatan lain bagi tenaga
kesehatan di lingkungan rumah sakit.2

RSUP Persahabatan Menghadapi Masa Adaptasi Kebiasaan Baru atau New
Normal

Pengendalian di lingkungan luar sebagian masih ada, yakni fasilitas hotel atau
penjemputan. Namun, untuk pegawai yang menggunakan transportasi umum di masa
new normal ini, pihak Rumah Sakit mempunyai aturan, yakni wajib mengganti
pakaiannya dan pakaian ini hanya digunakan di tempat kerja. Tempat masuk petugas
juga ditentukan di beberapa titik dan pengaturan untuk tempat pergantian dan
pelepasan baju kerja. Selain itu, ihak Rumah sakit persahabatan juga melakukan
sosialiasi dan edukasi tentang pekerjaan di masa new normal ini berupa video atau
poster. Edukasi dan sosialisasi lainnya adalah yang terkait, bagaimana menggunakan
masker di transportasi umum, masuk ke area kerja di Rumah Sakit Persahabatan,
berganti pakaian kerja, kemudian ketika pulang berganti pakaian pulang, baju
kerjanya dimasukkan ke dalam kantong plastikS saat pulang, kita juga menghimbau
untuk melakukan pencucian terpisah antara pakaian yang dipakai dengan pakaian
rumah yang lain, lalu membersihkan diri sebelum bertemu dengan orang sekitar untuk
mengurangi penyebaran virus di masa new normal ini. Dan, di masa sekarang ini pihak
Rumah Sakit Persahabatan juga mengimbau atau menganjurkan pekerja Rumah Sakit
Persahabatan untuk membawa makanan sendiri dari rumah. Namun, timbul masalah
baru ketika pekerja tidak makan di luar lingkungan rumah sakit, pekerja malah makan
secara bersamaan di lingkungan rumah sakit dan akhirnya pihak rumah sakit juga harus
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mengatur tempat makan dan jam makan pekerja di lingkungan Rumah Sakit
Persahabatan. Pasien dan petugas kesehataan yang terkena COVID-19, setelah
selesai dirawat pihak Rumah Sakit Persahabatan, juga menyampaikan pesan-pesan
kesehatan masyarakat.2

Gambar 6:
Adaptasi Kebiasaan Baru di RS Persahabatan
(Sumber : https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id)

Gambar 7:
Adaptasi Kebiasaan Baru di RS Persahabatan.7

(Sumber : https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id)

Gambar 8:
Informasi Pelayanan Umum

Poliklinik (Non-COVID-19)
pada Era New Normal.7

(Sumber : https://www.instagram.com/

rs_persahabatan/?hl=id)

https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id
https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id
https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id
https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id
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Gambar 9:
Sosialisasi dan Edukasi Webinar Awam
tentang Bagaimana Antisipasi Menuju

New Normal oleh RSUP Persahabatan.7

(Sumber : https://www.instagram.com/

rs_persahabatan/?hl=id)

Penyetopan Bantuan Makanan di RSUP Persahabatan

Kami juga menyetop bantuan-bantuan dari masyrakarakat yang berupa bantuan
makanan dan kami lebih memprioritaskan bantuan berupa alat pelindung diri atau
APD. Untuk aspek sarana prasarana, pihak Rumah Sakit Persahabatan memiliki
pengalaman, misalnya, banyak vendor tukang yang akhirnya menolak untuk
membantu sarana dan prasarana karena tahu bahwa Rumah Sakit Persahabatan
merupakan rumah sakit yang ditunjuk untuk menangani pasien COVID-19. Masalah
lain yang ditemukan juga terkait material yang harganya lebih tinggi dari harga
normal.2

Pengelompokan Barang bantuan

Ada pengelompokan barang bantuan di Rumah Sakit Persahabatan, seperti
barang makanan, alat kesehatan, dan barang-barang umum. . Untuk alat farmasi
memang ada beberapa jenis, ada yang diuji kembali agar sesuai dengan standar.2

Bentuk Usaha Kolobaratif Selama Pandemi COVID-19 di RSUP Persahabatan

Banyak usaha kolaboratif dari berbagai instansi, terutama dengan Kementerian
Kesehatan karena Rumah Sakit Persahabatan di bawah lansung oleh Kemenkes.
namun, BNPB juga banyak membantu, terutama untuk penyediaan tenda, dan
Pemerintah Daerah DKI Jakarta juga turut membantu Rumah Sakit Persahabatan,
terutama saat beberapa pasien COVID-19 yang meninggal, dengan lansung diambil

https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id
https://www.instagram.com/rs_persahabatan/?hl=id
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oleh Dinas Pertamanan dan Pemakanan DKI Jakarta. Kemudian, juga terdapat
bantuan dari Kementerian Kelautan, yakni memberikan bantuan makanan yang
memiliki nilai gizi tinggi. Terdapat juga bantuan dari Kepolisian terkait masalah
perampasan paksa pasien suspect, jenazah pasien COVID-19. Sejak awal Maret 2020,
sudah ada perjanjian dalam video conferences bahwa untuk pasien yang ringan-
sedang dapat dibawa ke Wisma Atlet dan untuk yang berat dan memerlukan alat
khusus dapat dibawa ke RS Persahabatan, RSPAD, dan RSPI.2

RSUP Persahabatan Sebagai Rujukan COVID-19

Sebagai rumah sakit rujukan tertinggi justru RS Persahabatan menjadi model dari
pelayanan di bawahnya. Dan, langkah spesifik berbasis lokal adalah melakukan suatu
kebĳakan bahwa RS Persahabatan ditetapkan sebagai RS rujukan COVID-19 dengan
mengurangi pelayanan non-COVID-19 sehingga kita berkonsentrasi pada pelayanan
COVID-19 saja. Sementara itu, dengan lembaga-lembaga lintas sektor di tingkat
Kecamatan kemudian Jakarta timur dan DKI, kita coba melakukan pelayanan
terintegrasi berupa SPGDT. Jarang dari SDM yang ada ahli dalam penanganan
COVID-19, karena ini merupakan penyakit baru. Sebab itu, sebenarnya kita tidak siap
untuk menangani COVID-19. Namun, karena aspek ketidaksiapan itu, kita berusaha
secara kekeluargaan untuk memperbaikinya menjadi lebih baik; lembagan-lembaga
kita coba untuk tambal sulam mulai dari sumber daya manusianya, kemudian sarana
prasarana dengan tetap membuka pelayanan bantuan, bahkan sampai membuat
posko bantuan untuk menerima bantuan baik yang bersifat medis dan nonmedis,.
Karena pada awal-awal terjadinya pelayanan COVID-19 di rumah sakit, sarana
prasarana dan APD sangat kurang, tetapi masyarakat cukup membantu paling tidak
pada saat awal ketika kami sempat kewalahan. Berkat bantuan-batuan dari masyarakat
kami bisa bertahan.

Ke depan bahwa setiap rumah sakit harus mempunyai suatu SOP pelayanan
pademi penyakit menular apa pun sehingga dalam keadaan kejadian luar biasa atau
KLB rumah sakit maupun infrastruktutnya bisa lebih baik pelayanannya. SOP sebaiknya
perlu disepakati untuk para stakeholder di dalam dan di luar struktur rumah sakit.
Dengan demikian, keselarasan pelayanan dapat terkoordinasi dengan baik. Di masa
yang mendatang perlu disiapkan lembaga rumah sakit yang mempunyai infrastruktur
yang dapat segera menangani penyakit endemik baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten kota.1
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Kesehatan Masyarakat

Dalam hal kesehatan masyarakat sebelum pandemi COVID-19, memang benar
bahwa upaya masyarakat yang ada di wilayah belum tertata dengan baik,. Masyarakat
semua seakan-akan meremehkan dan merasa bahwa COVID-19 itu berbahaya untuk
sebagian orang bukan ke semua orang, tapi pada kenyataanya mekanisme virus yang
belum diketahui sangat membuat masyarakat bahkan tenaga kesehatan cukup
kewalahan di awal penyebaran pandemi ini. Kebĳakan yang ada adalah tetap menjaga
diri agar tenaga kesehatan tetap bisa melayani masyarakat secara baik dengan
keterbatasan sumber daya dan sarana prasarana yang ada;kita berusaha untuk
meningkatkan alat perlindungan diri terutama untuk zona-zona yang ada di RS. Rumah
Ssakit Persahabatan mengenal 3 zona, yaitu Zona Hĳau, Zona Kuning, dan Zona
Merah. Ancaman kekuatan potensi dan kelemahan dalam aspek Kesmas dapat berupa
koordinasi antarlini kesehatan pertama dan kedua di masyarakat. Masyarakat tidak
boleh panik, sebaliknya diberi pengertian bahwa penyakit ini adalah penyakit pandemi
yang membahayakan bagi setiap penduduk dan menular di antara mereka.
Penanganan awal justru pada interaksi masyarakat, bukan pada interaksi di rumah
sakit. Lini rumah sakit seharusnya lebih siap untuk menangani pasien di masa endemi,
baik dari segi infrastruktur, pelayanan, SOP, maupun manajerial serta didukung oleh
keuangan yang cukup. Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan sebagai pelaksana
teknis pelayanan kesehatan di maskyarakat tingkat tiga perlu menyiapkan sumber
daya manusia dan pengaturan antar-Rumah Sakit Vertikal.1

Saat pandemi pada awal Maret 2020, kita mendengar bahwa terjadi pademi
COVID-19 di luar negeri, seperti Wuhan, Tiongkok, lalu masuk secara perlahan mulai
pertama kali di Malayia dan Singapura. Kasus pertama di Indonesia terjadi di Depok.
RSUP Persahabatan sekaligus RS Vertical saat itu sudah bersiap bahwa ini akan
menjadi pandemi yang sangat luas di wilayah Indonesia.Untuk itu, langkah-langkah
awal yang bisa dilakukan adalah pembantukan Tim Komando. Kita mulai bergerak
pada tanggal 16 Maret 2020 dan membentuk semua infrastruktur serta
mempersiapkan sarana prasarananya. Notifikasi untuk pandemi sebetulnya terjadi
pada awal kejadian pasien pertama dan kedua, rujukan dari rumah sakit-rumah sakit
sekitar DKI. Dan, pada saat itu kita sudah mulai memproteksi bahwa APD bagi tenaga
kesehatan sangat diperlukan. Untuk verifikasi atau pemerikasaan pandemi, kami
menggunakan awalnya dengan tes usap dan radiologis, meskipun pada akhirnya
terakhir kita melakukan PCR dan tetap pada protokol yang berlaku bila tes usap 2 kali
negatif baru kita akan pulangkan pasien tersebut.1

Pada perkembanganya protokol berubah karena pasien semakin banyak dan
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pengaturan infeksi di masyarakat juga semakin tinggi. Intervensi yang terbaik adalah
ke masyarakat, dalam hal ini Bidang Kesmas. Verifikasi pademi COVID-19 ke
masyarakat dengan menggunaka media sosial, menggunakan website dan pasien-
pasien pasca-COVID-19 juga kita beritahukan dengan melakukan edukasi pasien
tersebut, keluarganya, dan masyarakatnya bahwa bagaimana perjalanan penyakit
COVID-19 ini dari penanganannya serta pelayanan sampai sembuh. Kita memberikan
suatu pendidikan KIE kepada masyarakat dan keluarga agar dapat waspada kepada
penyakit COVID-19. Masyarakat yang terpapar informasi mengenai COVID-19 ini
biasanya lebih menurut. Sebaliknya, justru masyarakat yang kurang medapatkan
paparan merasa lebih berani. Hal itu menjadi tantangan bagi kita bahwa pendidikan
edukasi masyarakat tentang OVID-19 ini sangat diperlukan. Intervensi Bidang Kesmas
yang dilakukan dalam rangka COVID-19 sebetulnya memiliki sifat kepada
perseorangan dan sekelompok masyarakat. Sebabnya, penyakit epidemiologi, seperti
ini selain penanganan di rumah sakit, perlu dilakukan suatu pencegahan penularan
terhadap penduduk dan warga sehingga dalam penanganan COVID-19 ini menjadi
lebih efisien.

Faktor penghambatnya adalah ketidaktahuan, ketidakmautahuan dari masyarakat,
yakni masyarakat merasa telah membaca dan mendengar melalui media masa atau
media sosial yang kebenarannya belum tentu diuji dengan baik, lebih-lebih dengan
dasar yang tidak epidemiologis dan tidak mendasar secara klinis. Ini menyebabkan
salah persepsi atau salah informasi bagi dan dari masyarakat. Pendekatan dengan
tokoh masyarakat dan tokoh agama sebaiknya dilakukan baik itu di tingkat masyarakat
lokal maupun tingkat regional sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa diatasi dengan
baik. Sifatnya bukan menakut-nakuti sebetulnya tetapi memberikan pendidikan yang
mendalam bahwa pencegahan COVID-19 dengan cara tertentu dapat memperkecil
tingkat penyebaran virus tersebut. Penanganan Bidang Kesmas sebenarnya sangat
efektif karena penyebaran COVID-19 itu satu-satunya yang terbesar dengan cara
penanganan kesehatan masyarakat,. Penyakit COVID-19 ini perlu koordinasi pihak
Pemerintah, swasta, dan masyarakat karena bukan hanya tugas dari Pemerintah atau
masyarakat saja tetapi kolaborasi dari ketiga aspek, masyarakat dengan Pemerintah
merupakan suatu sinergi yang baik untuk penanganan penyakit-penyakit
epidemiologi yang mempunyai potensi wabah. Perbaikan di Bidang Kesmas bisa
mempercepat penanganan COVID-19, penanganan KLB dengan menaikkan
kesadaran masyarakat tentang bagaimana epidemiologinya, bagaimana rantai
perjalanan penyakit itu kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih sadar, serta
bagaimana cara penanganannya karena penyakit KLB ini yang paling efektif adalah
dengan memutus rantai penyebarannya. Sementara itu penanganan di rumah sakit
bersifat penyembuhan. Akan lebih baikn jika pada penyakit epidemiologi seperti
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COVID-19 lebih mengutamakan pencegahan penularan supaya penyakit tersebut
tidak menyebar luas.1
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https://7.	https://nasional.okezone.com/read/2020/04/04/337/2194026/bin-serahkan-bantuan-alkes-ke-rsup-persahabatan-untuk-tangani-pasien-corona
https://7.	https://nasional.okezone.com/read/2020/04/04/337/2194026/bin-serahkan-bantuan-alkes-ke-rsup-persahabatan-untuk-tangani-pasien-corona
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“Persentase dokter
yang wafat di
Indonesia termasuk
banyak. Sebisa
mungkin mereka ini
menjadi benteng
terakhir.”

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo
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Pendahuluan

Awal Januari 2020, dunia dihebohkan dengan berita munculnya suatu penyakit
yang menyebar sangat cepat di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Pada tanggal
11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan Coronavirus Disease
(COVID-19) sebagai pandemi. Pernyataan ini memaksa seluruh pimpinan negara
mengambil langkah serius guna menghentikan penyebaran virus tersebut, termasuk
Indonesia. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020, Pemerintah
Indonesia menetapkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana
Nasional.

Sejak kemunculannya, COVID-19 menjadi ancaman bahaya bagi seluruh
kalangan. Berbagai upaya dilakukan di seluruh sektor, mulai dari pembatasan aktivitas,
perubahan perilaku agar hidup sehat dan bersih, hingga skrining/tes COVID-19 di
masyarakat. Tentu saja, sebagai pertahanan terakhir, Rumah Sakit harus melakukan
perencanaan khusus untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19.
Terutama mengenai faktor risiko penularan infeksi di area Rumah Sakit. Kasus petugas
kesehatan yang terinfeksi COVID-19 sangat meresahkan. Berdasarkan data Gugus
Tugas Penanganan COVID-19, tercatat 989 tenaga kesehatan menjadi korban di
seluruh dunia dengan tingkat kematian sebesar 0,37% dari total kasus. Sedangkan di
Indonesia, tingkat kematian mencapai 6,5%. Hingga Juli 2020, tercatat sebanyak 55
orang tenaga Kesehatan yang gugur dalam bertugas1.

Perjalanan RSUI Menjadi Rumah Sakit Rujukan COVID-19

Kasus COVID-19 pertama di Indonesia berasal dari kota Depok, Jawa Barat2.
Berangkat dari penemuan kasus tersebut, pemerintah langsung melakukan tracing
kontak dan menemukan kasus lain di berbagai lokasi. Rumah Sakit Universitas
Indonesia (RSUI) merupakan salah satu rumah sakit yang berlokasi di wilayah kota
Depok. Sebagai Rumah Sakit yang baru berdiri, awalnya RSUI belum dilirik untuk
membantu pemerintah melayani pasien COVID-19. Namun, berbekal fasilitas yang
mendukung serta tenaga kesehatan yang kompeten, pihak manajemen RSUI melalui
berbagai upaya akhirnya mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari pemerintah
untuk dapat berkontribusi dalam penanganan pandemic COVID-19 melalui tahapan
sebagai berikut:

a. RSUI sebagai RS Jejaring Laboratorium Pemeriksaan COVID-19
Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: HK.01.07/MENKES/182/2020
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tanggal 16 Maret 2020, laboratorium RSUI dapat menerima sampel swab dari
berbagai Rumah Sakit rujukan di wilayah Depok3.

b. RSUI sebagai Rumah Sakit Jejaring Pelayanan COVID-19
Surat Edaran No. HK.02.02/I/0883/2020 tentang Jejaring Pelayanan Covid-19 di
Rumah Sakit Pemberian Pelayanan Non-Rujukan PIE pada tanggal 19 Maret 20204

c. Penetapan RSUI sebagai RS Dedikasi Penanganan COVID-19 di Kota Depok
Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 440 Tahun 2020, RSUI
menambah kapasitas bed perawatan agar dapat melayani secara komprehensif5.

d. Penetapan RSUI sebagai RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi
Emerging Tertentu di Daerah Provinsi Jawa Barat
Pada tanggal 13 April 2020, Gubernur Jawa Barat secara resmi menunjuk RSUI
sebagai Rumah Sakit rujukan penanggulangan COVID-19 dalam Surat Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor: 445/Kep.224-Dinkes/2020 tentang Perubahan atas
Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 445/Kep.186-Dinkes/2020 tentang
Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging
Tertentu tanggal 13 April 20205.

Pengelolaan Rumah Sakit Universitas Indoenesia dalam Pandemi COVID-19

Sebagai salah satu fasilitas layanan Kesehatan, RSUI telah memiliki program
kesiapsiagaan kondisi darurat dan bencana. Seperti yang kita ketahui, pandemi
COVID-19 termasuk salah satu bencana yang harus dihadapai oleh manajemen
Rumah Sakit. Namun, dikarenakan Pandemi COVID-19 merupakan hal yang baru
dalam ilmu Kesehatan, maka perlu dilakukan penilaian risiko guna menyusun langkah
mitigasi agar dapat mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di area rumah sakit.

A. Manajemen Risiko

Rumah sakit merupakan tempat kerja yang terdiri dari berbagai komponen unit
dan bagian serta dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasaranan yang saling
terkait. Sebagaimana tempat kerja yang lain, Rumah Sakit memiliki bahaya dan
risiko yang jika tidak dikelola dengan baik, akan berpotensi terjadinya kecekalakan
ataupun penyakit akibat kerja serta kerugian lainnya.
Manajemen risiko adalah suatu pendekatan proaktif untuk mengidetifikasi, menilai
dan menyusun prioritas risiko dengan tujuan untuk menghilangkan atau
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meminimalkan dampaknya. Pelaksanaan manajemen risiko, dilakukan dengan
melibatkan seluruh pihak baik medis ataupun non medis sehingga diharapkan
dapat menghasilkan program pengendalian yang efektif dan efisien. Berbagai
instrument penilaian risiko yang digunakan di RSUI antara lain:

1. HVA (Hazard and Vulnerability Analysis)
Hazard and Vulnerability Analysis (HVA) merupakan instrumen untuk menilai
kerentanan Rumah Sakit terhadap kondisi darurat dan/atau bencana baik yang
berasal dari internal maupun eksternal Rumah Sakit6. Dalam masa Pandemi
Covid-19 RSUI memperbaharui instrumen ini dan mendapatkan hasil bahwa
wabah penyakit menjadi risiko terbesar ke 3 seperti yang ditunjukkan tabel di
bawah ini.

Tabel 1:
HVA Rumah Sakit Universitas Indonesia Tahun 2020
(Sumber: Data Unit K3 RSUI)

2. Penilaian dan Mitigasi Risiko
Untuk itu dalam melaksanakan kesiapsiagaan menghadapi kasus COVID-19 di
lingkungan rumah sakit, Manajemen RSUI melakukan langkah awal sebagai
berikut:
a. Melakukan mitigasi risiko yang berfokus pada:

• Pengendalian risiko COVID-19 pada pasien, pekerja, relawan, dan
semua pihak yang melakukan aktivitas di RSUI

• Sarana dan prasarana serta fasilitas yang adai RSUI
• Penyiapan laboratorium/unit untuk tes sampel COVID-19
• Edukasi internal maupun eksternal

b. Menyusun RAB Darurat Pelayanan COVID-19 untuk 3 bulan
c. Membuat beberapa kebĳakan dalam penanganan COVID-19
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Melakukan advokasi dengan surat, pertemuan langsung maupun
daring,kepada seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun
eksternal di tingkat wilayah kota, provinsi, maupun nasional

B. Pengelolaan Fasilitas

Salah satu mitigasi risiko adalah rekayasa engineering. Berikut beberapa hal yang
dapat dilakukan:

1. Pengaturan Alur dan Tata Letak
Pengaturan tata letak dilakukan pada tempat meja kerja pada dengan
memperhatikan jarak dan posisi karyawanan tidak berhadapan (metode zig-
zag).

2. Penambahan Ruang Isolasi Bertekanan Negatif
Sesuai Panduan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di RSUI, maka
dilakukan penambahan ruang isolasi bertekanan negatif di beberapa tempat.

3. Penghalang Fisik (Barrier)
Penghalang Fisik (barrier) terbuat dari akrilik dipasang dibeberapa tempat
seperti bagian registrasi dan kasir.

Gambar 2.:
Pemasangan Pembatas
di Area Registrasi RSUI
(Dokumentasi Unit K3 RSUI)

Gambar 1:
Posisi Tempat Duduk Di Salah
Satu Unit Kerja di RSUI
(Dokumentasi Unit K3 RSUI)
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4. Pengaturan Jarak
Pengaturan jarak dan posisi untuk mencegah terjadinya kontak lakukan pada
kursi tunggu dan lift yang berada di RSUI.

5. Dekontaminasi Ruangan dan Sterilisasi Peralatan
Dekontaminasi terjadwal dilakukan oleh Unit Sanitasi Lingkungan RSUI
dengan menggunakan Sinar UV dan sistem Dry Mist.

Gambar 3:
Implementasi Aturan Pengaturan Jarak di Kursi
Tunggu Pasien dan Pengunjung Serta di Dalam List
(Dokumentasi Unit K3 RSUI)

Gambar 4:
Proses Dekontaminasi Menggunakan Alat UV
(Dokumentasi Unit Sanitasi Lingkungan RSUI)
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C. Manajemen Medis Untuk Pasien

1. Alur Skrining Pasien
Skrining dilakukan terhadap semua pasien dan pengunjung yang memasuki
area RSUI. Jika hasil dari skrining pasien atau pengunjung pasien tidak
memiliki riwayat dan keluhan ke arah COVID-19 maka pasien diberi stiker hĳau
dan dapat memasuki area gedung RSUI sesuai dengan tujuannya. Jika pasien
memiliki riwayat dan atau keluhan ke arah COVID-19 dengan risiko ringan-
sedang maka akan diberikan stiker kuning. Pasien dan pengunjung dengan
stiker kuning akan dilayani di zona kuning (Klinik Melati yang sebelumnya
berada di tenda milik BNPB namun kemudian dipindah ke gedung yg
disiapkan untuk pelayanan BPJS). Dan jika kondisinya berat akan masuk
kategori merah dan langsung diarahkan ke IGD isolasi.

2. Tatalaksana Pengobatan Pasien COVID-19
Alur pelayanan untuk mengidentifikasi pasien dengan kriteria pemantauan
kasus suspek, kontak erat, ataupun terkonfirmasi, serta melakukan prosedur
isolasi terhadap pasien kontak erat dan terkonfirmasi sesuai dengan protokol
kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

3. Penanganan Pasien Meninggal
Dalam penanganan jenazah terkait COVID-19, Unit Forensik RSUI
memberlakukan ketentuan sebagai berikut :
• Jenazah diperlakukan secara manusiawi dan bermartabat
• Memperhatikan sensitivitas agama, adat istiadat dan budaya
• Menerapkan kewaspadaan standar berdasarkan transmisi sumber infeksi

bagi semua petugas yang terlibat

Gambar 5:
Diagram Alur Pasien
dan Pengunjung.
(Sumber: Instagram RSUI)
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• Tidak membuka pembungkus mayat dan brankar jenazah yang sudah
tertutup

• Surat Keterangan Kematian atau Sertifikat Medis Penyebab kematian
dibuat oleh dokter yang merawat dengan mencantumkan “PENYAKIT
MENULAR”

• Keluarga (maks. 2 orang) diperbolehkan melihat jenazah sebelum
dibungkus dengan syarat menggunakan APD yang sesuai standard an
telah melalui proses skrining sebelumnya.

• Keluarga diberikan penjelasan mengenai penanganan jenazah akibat
COVID-19

D. Pengelolaan SDM Rumah Sakit

1. Standarisasi APD
Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan oleh SDM rumah sakit ditentukan
melalui Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 sesuai aktivitas
petugas sebagaimana tercantum dalam Panduan Pencegahan dan
Pengendalian COVID-19 di RSUI Nomor 002/2020 :

Gambar 6:
Prosedur Penanganan Jenazah Terkait COVID-19 di RSUI
(Sumber: Instagram RSUI)
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2. Prosedur Penanganan Karyawan Terkonfirmasi COVID-19 (Termasuk Fit To
Work)
Berdasarkan identifikasi dan penilaian risiko, salah satu risiko akibat COVID-19
adalah terjadinya paparan pada pekerja. Oleh karena itu, Unit K3 RSUI
menyusun Alur Penanganan Karyawan Terkonfirmasi Covid-19 yang ditulis
dalam SPO No. 28/K3/RSUI/IV/2020.

Tabel 2:
Contoh Standarisasi APD di RSUI
(Sumber: Komite PPI RSUI)



255 Bab 3.3.3 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS Universitas Indonesia

3. Sosialisasi dan Edukasi Karyawan Terkait COVID-19
Sosialisasi dan Edukasi yang dilakukan dengan menyampaikan Protokol K3
Terkait COVID-19 yang berisi aturan kerja untuk meminimalisir risiko
penularan COVID-19 yang terdiri dari:
• Aturan sebelum bekerja (skrining staf)
• Aturan ketika bekerja
• Aturan pulang bekerja
• Aturan penanganan karyawan yang terpapar COVID-19
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4. Program Konseling Untuk Karyawan
Program ini disusun atas dasar meningkatnya risiko stress dan depresi di
kalangan pekerja Rumah Sakit dikarenakan pandemic COVID-19. Hal ini dapat
terjadi karena:
a. Jumlah pasien yang dapat meningkat secara drastis, terutama angka

kematian
b. Mengalami 5L dikarenakan jam kerja yang panjang sehingga waktu untuk

istirahat berkurang
c. Adanya ketakutan, kecemasan terpapar wabah Covid-19
d. Adanya rasa tidak nyaman dengan penggunaan APD lengkap
e. Terjadi dehidrasi akibat penggunaan APD jangka panjang

Adapun program yang dilakukan berupa konseling gratis yang dapat
dilakukan oleh karyawan selama hari kerja.

5. Pengelolaan Relawan
a. Berdasarkan prosedur dari bagaian SDM RSUI, proses rekrutmen relawan

dilakukan dengan cara sebagai berikut:
• Pengumuman rekrutmen dilakukan melalui media social
• Seleksi kandidat oleh unit dari semua kandidat yang masuk
• Wawancara online via zoom atau videocall
• Relawan yang berhasil lolos dilakukan pemeriksaan Rapid Test

terlebih dahulu, jika hasilnya aman dapat mulai bekerja.
b. Relawan yang direkrut adalah tenaga medis dan non medis
c. Fasilitas penginapan diperuntukkan bagi relawan prioritas (lokasi tempat

tinggal jauh)

Gambar 7.
Protokol K3 Terkait COVID-19 di RSUI
(Sumber: Unit K3 RSUI)
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Gambar 8:
Poster Rekrutmen Relawan
(Sumber: Instragram RSUI)

Gambar 9:
Proses Penerimaan Relawan RSUI
(Sumber: Dokumentasi SDM RSUI)
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E. Upaya Edukasi dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat

RSUI melakukan berbagai upaya promosi kesehatan berupa penyebaran informasi
dan edukasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat. RSUI memanfaatkan
berbagai media antara lain media sosial RSUI yang terdiri dari: Instagram : @rs.ui;
Twitter : @rumahsakit_UI; Facebook : rumahsakit.UI ; Website : rs.ui.ac.id. RSUI
juga membuat laman khusus untuk informasi COVID-19 yang dapat diakses
melalui tautan http://rs.ui.ac.id/umum/COVID19 , yang berisi skrining gejala,
daftar RS rujukan, pencegahan, cara desinfeksi, fakta dan mitos, hotline, dan
informasi COVID19.

Unit Promosi Kesehatan RSUI tetap melakukan upaya promosi kesehatan kepada
masyarakat, yang dilakukan secara virtual, di anataranya:

1. Program Bicara Sehat
• Tujuan : memberikan informasi seputar kesehatan dan membahas isu-isu

kesehatan yang ada di masyarakat awam dengan menghadirkan nara
sumber yang kompeten di bidangnya.

• Teknis pelaksanaan : pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan
aplikasi live streaming Zoom

• Waktu pelasanaan : 1- 3 kali/bulan
• Target peserta : 250 orang

Gambar 10:
Poster Acara Bicara Sehat RSUI
(Sumber: Instragram RSUI)
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2. Program Meet The Expert
• Tujuan : menyelenggarakan edukasi bagi tenaga kesehatan baik berupa

seminar maupun workshop.
• Teknis pelaksanaan : pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan

aplikasi live streaming Zoom dan pelatihan langsung (workshop).
• Waktu pelasanaan : 3 bulan sekali.
• Target peserta : 100 orang (seminar) dan 40 orang (workshop)

menyesuaikan dengan jenis kegiatan.

3. Edukasi melalui social media
a. Instagram

Edukasi kesehatan berupa infografik untuk masyarakat umum.
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b. YouTube
Edukasi kesehatan berupa video.

F. Penutup

Saat ini belum ada ahli di dunia yang dapat memastikan sampai kapan pandemic
COVID-19 ini akan berakhir. Kami sebagai institusi pelayanan kesehatan yang
merupakan pertahanan terakhir bangsa, berupaya semaksimal mungkin untuk
dapat melakukan yang terbaik agar masyarakat yang membutuhkan perawatan
dapat sembuh seperti sediakala. Namun, apa yang kami lakukan saat ini mungkin
jauh dari kata sempurna dan dari pandemi ini kami terus belajar memberikan
pelayanan paripurna di tengah tantangan menghadapi ketidakpastian dan
keterbatasan. Kami yakin dengan dukungan pemerintah dan peran serta
masyarakat, Negara Indonesia dapat melewati pandemi ini dengan baik.
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“Seluruh
relawan jaga
kesehatan!
Kita tidak tahu
kapan ini akan
berakhir.”

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo
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Masa Awal Pandemi di Indonesia

COVID-19 menguji ketahanan sistem kesehatan berbagai negara dalam
mengatasi pandemi. Januari 2020, situasi di Kota Wuhan, China, memberi peringatan
besar kepada para tenaga kesehatan dan manajemen rumah sakit dunia untuk
menyiapkan antisipasi merebaknya virus SARS-Cov-2. Dari foto dan video yang
beredar, ratusan hingga ribuan pasien COVID-19 bertumpuk di rumah sakit Wuhan,
dengan raut tenaga kesehatan yang letih tidak berhenti melayani pasien. Apakah
Indonesia dan rumah sakit kami akan mengalami kejadian serupa?

2 Maret 2020, Pemerintah Indonesia mengumumkan dua kasus pertama COVID-
19 di Indonesia. Menteri Kesehatan pun memutuskan 3 (yang kemudian menjadi 132)
rumah sakit beralih fungsi menjadi rujukan COVID-19. Nama RSUPN dr. Cipto
Mangunkusumo (RSCM) tidak ada di dalam daftar tersebut. Di masa awal, RSCM
justru diarahkan untuk menjadi pusat rujukan Non-COVID demi mempertahankan
pelayanan esensial bagi pasien Non-COVID. Di saat yang sama, klinisi dan manajemen
RSCM mencoba melakukan penelusuran pasien yang dicurigai terjangkit COVID-19.
Satu orang pasien dengan kecurigaan COVID-19 diidentifikasi sempat menjalani rawat
jalan pada akhir Januari 2020. Kemudian disusul beberapa pasien rawat inap dengan
gejala demam dan infeksi paru-paru (pneumonia) yang memiliki riwayat perjalanan
luar negeri. Apakah virus SARS-Cov-2 telah menginfeksi komunitas kita sejak lama?

Seperti rumah sakit lain di Indonesia dan dunia, RSCM saat itu dihadapkan pada
banyak tantangan. Kapasitas Ruang Isolasi Tekanan Negatif (RITN) yang dimiliki masih
minimal. Di IGD, hanya tersedia 5 buah kamar isolasi. Akses masuk ke RSCM juga
terhitung banyak sehingga skrining yang dilakukan kurang berjalan efektif dan efisien.
Berikutnya, tidak sedikit dokter/profesor RSCM yang berusia lebih dari 60 tahun dan
memiliki satu atau lebih penyakit kronik yang diimbau untuk tidak masuk ke RS. Seperti
yang diketahui, individu dengan kriteria tersebut sangat mudah ditulari dan
mengalami komplikasi berat apabila tertular COVID-19. Dengan berkurangnya jumlah
pegawai, pengaturan sistem kerja yang baru, serta kelangkaan Alat Pelindung Diri
(APD), para tenaga kesehatan mulai merasakan burn out, baik secara fisik maupun
mental. Ditambah lagi tekanan yang harus dirasakan para pegawai akibat stigma yang
didapat dari komunitas. Berbagai kondisi ini menciptakan situasi rumit yang
membutuhkan pengelolaan manajerial khusus.

Tantangan berat lain adalah pelayanan pasien Non-COVID di RSCM yang jauh
menurun. Karena khawatir tertular, pasien mengurungkan niat untuk mengunjungi
rumah sakit. Hal ini tampak dari data layanan, yakni tren jumlah pasien rawat jalan,
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rawat inap, dan operasi RSCM yang turun hingga 50–60% di bulan April 2020. Layanan
unggulan RSCM, seperti In-Vitro Fertilization (bayi tabung), transplantasi ginjal, pusat
nefrologi (ginjal dan saluran kemih), operasi implantasi koklea, layanan endoskopi
saluran cerna, dan gamma knife untuk pasien kanker, turun signifikan, bahkan hingga
nol pasien.

Penurunan kunjungan ini berdampak pada penurunan pendapatan rumah sakit
yang signifikan. Meskipun RSCM sempat memiliki arus kas positif pada awal tahun
2020, COVID-19 memberi pukulan berat pada awal masa pandemi. Hal ini ditambah
dengan tinggiya belanja alat medis dan obat untuk pelayanan pasien COVID-19.
Akibatnya, Manajemen RSCM dipacu untuk bekerja ekstra dalam mencari sumber
anggaran dari pemerintah pusat, sektor swasta, dan kelompok masyarakat. Upaya ini
dilakukan untuk menjaga pasokan obat, alat medis, dan operasional.

Konsolidasi Internal Rumah Sakit dan Pembentukan Satuan Tugas COVID-9 RSCM

Sebagian dari pasien dengan kecurigaan COVID-19 yang berkunjung ke RSCM
adalah pasien lama yang tertular dari komunitas. Mereka sebelumnya telah memiliki
masalah kesehatan yang kompleks dengan komorbid penyakit kronik atau berat,
seperti kanker dan gagal ginjal, yang membutuhkan perawatan intensif. Kejadian ini
membuat RSCM tidak dapat merujuk pasien kompleks tersebut ke rumah sakit lain dan
harus adaptif melayani pasien COVID-19.

12 Maret 2020, seorang perawat ICU RSCM wafat setelah terjangkit COVID-19.
Kondisi yang semakin mengkhawatirkan mendorong Direksi RSCM untuk membentuk
Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 pada 15 Maret 2020, dan langsung mengadakan
konsolidasi awal. Selain diharapkan mampu menilai situasi dengan lebih
komprehensif, Satgas turut mendampingi Direksi dalam membuat keputusan taktis

Gambar 1;
Rapat Pertama Persiapan Mengatasi
Bencana COVID-19, 15 Maret 2020.
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dan strategis dalam menghadapi COVID-19 di rumah sakit. Satgas beranggotakan
pakar RSCM dengan berbagai fungsi manajemen bencana, seperti operasional
(layanan medik, gawat darurat, rawat inap, rujukan, diagnostik, sterilisasi, dan sistem
IT), sumber daya (logistik, SDM, relawan, penunjang, dan keamanan), data dan
informasi (penelusuran kasus, skrining, hubungan internal, dan hubungan eksternal),
serta keuangan (budgeting, accounting, dan laporan/proyeksi arus kas). Tugas Satgas
dibuat terarah dan sesuai panduan “Daftar Tilik Kesediaan Rumah Sakit Menghadapi
COVID-19” yang diterbitkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), 24 Februari 2020.

Setelah Satgas terbentuk, RSCM secara sistematis mampu mengidentifikasi
kekurangan, menyusun perencanaan, dan mengeksekusi keputusan dengan cepat.
Kegiatan awal yang dilakukan adalah penguatan sistem triase dan zonasi. Sistem triase
mencakup pemeriksaan dan pemilahan pasien berdasarkan kondisi gawat dan/atau
daruratnya. Sistem triase ini juga diharapkan mampu memilah COVID-19 atau Non-
COVID-19 dengan akurat.

Untuk mengoptimalkan triase di IGD, RSCM menambah kapasitas triase dengan
memasang tenda khusus bagi pasien bergejala atau curiga COVID-19. Akses masuk
ke RSCM dibatasi menjadi hanya dua gerbang, yakni gerbang depan (Jalan
Diponegoro, bagi pengunjung dan pegawai) dan gerbang belakang (khusus pegawai).
Skrining di gerbang masuk dĳaga ketat oleh petugas keamanan yang melakukan
pengecekan suhu tubuh dan gejala mirip COVID-19. Kami mendirikan tenda khusus di
ruangan terbuka yang dĳaga oleh beberapa lapis petugas kesehatan ber-APD
lengkap. Harapannya, pasien atau pengunjung yang masuk ke area dalam RSCM telah
terskrining dengan baik. Adapun bila pengunjung memiliki gejala mirip COVID-19, ia
langsung dievaluasi atau diarahkan ke ruang isolasi.

Gambar 2:
Rekayasa Penutupan Akses RSCM (Kiri) dan Penerapan Zonasi di RSCM (Kanan)
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Selang dua pekan aktivitas IGD berjalan di era COVID-19, kapasitas tidak lagi
mencukupi. Satgas dan Direksi RSCM berinisiatif untuk meningkatkan kapasitas isolasi
IGD. Area terdekat dari IGD adalah poli kandungan dan kebidanan. Keputusan dibuat
dengan mengalihfungsikan poli tersebut menjadi extended IGD dengan tambahan
kapasitas 37 tempat tidur isolasi dengan high-care unit. Hal ini mampu dilaksanakan
akibat adanya donasi dari gerakan masyarakat peduli RSCM yang terdiri atas tokoh-
tokoh masyarakat. Para pegawai dan staf medik yang bertugas di poli dialihkan
sementara ke RSCM Kintani yang berlokasi di Jl. Raden Saleh. Penambahan kapasitas
tersebut dilengkapi dengan berbagai alat kesehatan, seperti ventilator, tempat tidur,
kursi roda, alat cuci darah, dan alat pelindung diri yang berasal dari donasi gerakan
masyarakat yang peduli. Dalam waktu empat hari, extended IGD ini selesai dikerjakan
dan dinamai RSCM IGD Ultimate.

Gambar 3:
Pemeriksaan Suhu melalui Sistem Komputer

Gambar 5:
Suasana IGD Ultimate (Kiri) dan Tim Tenaga Medis IGD Ultimate (Kanan)

Gambar 4:
Tenda Khusus bagi Pasien Curiga COVID-19 (Kiri) dan Suasana dalam Tenda (Kanan)
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Kiara Ultimate

Tidak cukup dengan IGD Ultimate, jumlah pasien terduga COVID-19 yang datang
ke RSCM semakin bertambah. Di saat yang sama, beberapa pasien yang telah dirawat
di Gedung Rawat Inap ternyata memiliki gejala mirip COVID-19. Untuk melindungi
diri, tenaga kesehatan memakai APD tingkat tiga (tertinggi) di berbagai area layanan.
Hal ini membuat laju pemakaian APD menjadi tidak efisien dan membuat stok APD
tidak dapat bertahan lebih dari satu pekan. Konsolidasi Satgas dan Direksi RSCM lalu
mengidentifikasi perlunya sentralisasi layanan COVID-19 di satu area. Dengan
demikian, APD yang dipergunakan dapat lebih efisien, tenaga kesehatan dapat lebih
terkontrol, dan kontaminasi silang antara pasien COVID-19 dan Non-COVID-19 dapat
dicegah.

Kebutuhan akan sentralisasi layanan tertuju pada Gedung 12 Lantai Pusat
Kesehatan Ibu dan Anak (PKIA) Kiara. Gedung ini dibangun pada tahun 2011 dengan
pemanfaatan sementara hanya dua lantai. Dalam tempo segera, Direksi RSCM
mengusulkan untuk merenovasi empat buah lantai tersebut. Meskipun demikian,
manajemen tetap menyiapkan agar PKIA Kiara dapat melayani pasien Non-COVID-19
secara simultan dengan zonasi yang tegas. Usulan ini diajukan ke Dirjen Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan dan mendapatkan izin pelaksanaan ekstensi
layanan. Surat Laik Fungsi dari Pemda DKI pun diperoleh.

Tantangan Keuangan

Pendapatan yang menurun dan anggaran renovasi yang tidak terencana menjadi
kendala terbesar renovasi PKIA Kiara. Pada bulan Maret hingga April 2020,

Gambar 6:
Ruang Isolasi Kiara Ultimate



270Bab 3.3.4 : Fasilitas Pelayanan Kesehatan RS Cipto Mangunkusumo

Manajemen RSCM beserta staf bergerak secara aktif mencari bantuan dengan
pengajuan ke berbagai pihak, di antaranya Direktorat Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangaan (PK) BLU
Kementerian Keuangan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 BNPB,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementrian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif (membantu akomodasi transportasi para tenaga kesehatan),
Kementerian Sosial, Dharma Wanita beberapa kementrian, perusahaan swasta, bank,
organisasi filantropis, kitabisa.com, donasi dari para alumni Fakultas Kedokteran UI,
dan donor-donor lainnya (rumah sakit jejaring sahabat RSCM, seperti RS JEC
Menteng, RS Mayapada, RS Grha Kedoya, dan lain-lain). Upaya-upaya tersebut
diprakarsai oleh para guru besar, doker, warga/pegawai RSCM, para mantan direktur
RSCM, serta gerakan masyarakat peduli pada RSCM, artis, LSM, dan lain-lain. Gerakan
ini sangat menyentuh dan bemakna dalam mendukung RSCM menghadapi bencana
COVID-19.

Beberapa upaya menjangkau organisasi filantropis dan jejaring swasta yang kuat
berbuah baik. Pimpinan CT Corp, Bank Mega, Astra, dan Indofood memberikan
dukungan kepada RSCM berupa hibah alat kesehatan sebanyak 20 tempat tidur ICU
dan 50 tempat tidur HCU. Total hibah ini kurang lebih bernilai Rp45 miliar. Beberapa
pekan kemudian, RSCM juga mendapatkan hibah alat PCR serta reagensia dari BNPB
untuk menguatkan kapasitas diagnostik pemeriksaan swab sehingga dari yang selama

Gambar 7:
Serah Terima Hibah Perlengkapan Medis ICU dan HCU Gedung Kiara kepada RSCM yang Dihadiri oleh
Menteri Kesehatan RI pada Tanggal 30 April 2020
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Gambar 8:
Penyerahan Bantuan
Satu Unit Alat PCR dari BNPB
kepada RSCM

itu merujuk pemeriksaan PCR menjadi dapat melaksanakan sendiri PCR di lab terpadu
RSCM. RSCM juga menerima berbagai hibah lain, seperti alat cuci tangan dari Alumni
UI, mesin cuci (laundry) khusus untuk linen infeksius dari Medco, donasi makanan dan
suplemen dari banyak usaha kuliner, serta APD dari berbagai lapisan masyarakat.

Tidak berhenti di sana, Direksi dan Manajemen RSCM melanjutkan advokasi
dengan mengajukan proposal ke Kementerian Koordinator PMK atas arahan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian RI, Bapak Airlanga Hartanto. Proposal juga
diajukan ke Kementerian Kesehatan sebagai usulan penanggulangan pandemi yang
diproses bersama-sama seluruh rumah sakit vertikal lain dengan dana “BA BUN” serta
dana transfer kas BLU sebagai dana penanggulangan dampak pandemi yang disetujui
pada Juli 2020.

6 April 2020, RSCM Kiara Ultimate resmi beroperasi dan dilabel sebagai zona
merah khusus COVID-19. Zona bebas COVID-19 atau zona hĳau dapat diamankan
untuk Gedung Administrasi dan Gedung Staf Medik. Sementara itu, zona lainnya
dikategorikan zona kuning atau zona yang mungkin terjadi kontaminasi antara COVID-
19 dan Non-COVID-19. Operasional Kiara Ultimate ini juga secara sah sejalan dengan
Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 494 Tahun 2020 yang menunjuk RSCM
sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 Provinsi Jakarta.

Prinsip pelayanan di Kiara Ultimate adalah multidisiplin, komprehensif, kolaboratif,
dan patient-centered. Berbagai layanan disediakan untuk memenuhi kebutuhan
pasien curiga dan terkonfirmasi COVID-19, di antaranya poli demam, poli infeksi
pernapasan, transfusi darah, hemodialisis atau cuci darah, ruang rawat intensif (ICU
dan HCU bagi dewasa, anak, dan bayi), kamar operasi, pemeriksaan radiologi, layanan
farmasi, gizi, dan perawatan jenazah. Sadar akan kompleksitas kasus COVID-19, Tim
Satgas COVID-19 juga membentuk program COVID Board, yakni forum diskusi kasus
sulit yang diisi oleh para subspesialis terbaik di bidangnya.
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Memahami pentingnya dukungan mental dari keluarga bagi pasien yang diisolasi,
Tim Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa RSCM turut berkontribusi menginsiasi program
“Pojok Sahabat”. Program ini berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi antara
keluarga pasien secara daring (voice atau video call) dengan pasien yang sedang
dirawat inap di Kiara Ultimate. Dengan ini, diharapkan pasien dan keluarga dapat
saling memberi dukungan emosional yang memotivasi kesembuhan.

Gambar 9:
Suasana Pelayanan di IGD Kiara Ultimate (Kiri); Pelayanan Operasi Pasien COVID-19 (Tengah); Suasana
Pelayanan Rawat Inap di IGD Kiara Ultimate (Kanan)

Gambar 11:
Proses Transfer Rujukan Pasien Bayi COVID-19 ke RSCM Kiara Ultimate.

Gambar 10:
Layanan Pojok Sahabat

RSCM Kiara Ultimate
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Keselamatan Tenaga Kesehatan

SDM (pegawai, peserta didik, dan tenaga alih daya) merupakan sumber daya
utama dalam keberdayaan rumah sakit. Pengelolaan SDM terbilang rumit dalam
situasi COVID-19 yang membutuhkan empati, kreativitas, dan ketekunan. Adanya
zonasi baru membuat manajemen harus mampu melakukan mobilisasi, restrukturisasi,
re-skilling atau pelatihan, serta internalisasi budaya memutus rantai penularan virus
SARS-Cov-2. Dalam menghadapi pandemi, Direktorat SDM dan Pendidikan
mengeluarkan berbagai kebĳakan, antara lain (1) pemetaan profil pegawai, meliputi
usia, status kesehatan, kompetensi, dan kualifikasi, (2) pengaturan waktu dinas atau
kerja bagi pegawai, peserta didik, dan tenaga alih daya, (3) penerapan work from
home pada beberapa bagian dengan penetapan target atau capaian harian dari
aktivitas WFH, (4) pengaturan jam pendidikan dan penelitian, (5) analisis kebutuhan
layanan COVID-19 dan Non-COVID-19, (6) sosialisasi panduan praktik klinis COVID-19
dan orientasi rutin budaya kerja baru, (7) pembatasan aktivitas yang meningkatkan
peluang terjadinya penularan, seperti kegiatan ibadah berkumpul, makan berkumpul,
dan lainnya, (8) surveilans atau pemantauan kesehatan SDM secara terpusat dan
skrining berkala COVID-19, (9) penyesuaian sistem remunerasi dan pembiayaan bagi
SDM yang terdampak, dan (10) pengalihan aktivitas rapat dan pelatihan menjadi
daring.

Dengan berbagai kebĳakan tersebut, pegawai RSCM tetap memiliki risiko
tertinggi tertular virus SARS-Cov-2. Pegawai yang memiliki kontak erat akan diperiksa
swab dan dirumahkan selama empat belas hari apabila bergejala ringan. Bila hasil
swab positif atau gejala sedang, SDM diinapkan di “Wisma Sahabat” yang terletak di
Kiara Ultimate. Dari April hingga Juni 2020, dari 5.342 pegawai telah dilakukan
pemeriksaan swab pada lebih dari 2.800 pegawai, di mana 26 atau 1,8% di antaranya
memiliki swab positif. Sebanyak 6 dokter subspesialis, 12 peserta didik spesialis,
perawat, dan tenaga kesehatan lain yang dirumahkan untuk isolasi mandiri, serta satu
orang perawat wafat setelah kontak erat pasien COVID-19.

Kebĳakan dan upaya khusus juga dilakukan oleh Direksi dan Manajemen RSCM
bagi relawan dan tenaga medis/kesehatan yang bertugas di Kiara Ultimate. Selain
mendapat insentif pelayanan COVID-19 yang dĳanjikan Pemerintah, mereka
difasilitasi bantuan akomodasi, makan tiga kali per hari, laundry, transportasi dari
tempat penginapan ke rumah sakit, dan pemeriksaan swab berkala. Upaya kolaborasi
dengan pihak eksternal dilakukan oleh Direktorat SDM agar fasilitas tersebut dapat
terpenuhi dengan layak.
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Pendidikan dan Penelitian

Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran UI, RSCM juga
menerapkan berbagai kebĳakan baru, seperti (1) penarikan peserta didik dari berbagai
rumah sakit jejaring ke RSCM, (2) penempatan peserta didik di unit layanan dengan
jumlah dan alur yang sesuai protokol kesehatan, (3) supervisi ketaatan penggunaan
APD oleh Dokter Penanggung Jawab atau DPJP, (4) modifikasi sistem kuliah dan
evaluasi kompetensi dari onsite menjadi daring, (5) pengaturan skrining bagi peserta
didik yang terduga terjangkit, dan (6) standardisasi pemantauan kesehatan.

Berbagai kegiatan penelitian yang non-esensial dihentikan sementara. Evaluasi
secara sistematis dilakukan oleh Bagian Penelitian RSCM dan Departemen terhadap
penelitian-penelitian yang rentan dan membahayakan baik bagi peneliti maupun
pasien. Direktorat SDM dan Pendidikan memberikan arahan agar dilakukan klasifikasi
terhadap penelitian yang dapat dan tidak dapat dilakukan, berisiko atau tidak berisiko
(dengan upaya mitigasinya), penyesuaian proposal atau metodologi penelitian,
rencana proses bimbingan dan ujian, serta izin etik. Khusus untuk penelitian yang
terkait dengan COVID-19, RSCM telah menyusun pohon penelitian yang berkaitan
dengan deskriptif kasus COVID-19, diagnostik, risiko dan etiologi, prognostik, serta uji
klinik. Selama pandemi, terdapat 47 usulan penelitian, yang 15 di antaranya dibiayai
oleh RSCM; 4 penelitian merupakan uji klinis; dan 6 penelitian merupakan kerjasama
multicenter atau berhubungan dengan institusi di luar negeri.

Gambar 12:
Fasilitas Swab Berkala bagi Pegawai RSCM
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Tantangan Manajemen SDM dan Budaya Adaptasi

Ada berbagai tantangan lain yang turut dirasakan dalam mengelola SDM.
Pertama, komunikasi di pihak internal rumah sakit. Direksi, manajemen, dan seluruh
pegawai yang bertugas memiliki komunikasi yang jelas, jujur, saling menguatkan, dan
melindungi. Ketidaktegasan zonasi dan ketidakjujuran riwayat pasien dengan kontak
erat akan sangat membahayakan tenaga kesehatan dalam bekerja. Kedua, jam kerja
yang “sehat” dan mendukung istirahat agar stamina para pegawai tetap terjaga.
Ketiga, ketersediaan anggaran untuk mengelola berbagai fasilitas penunjang SDM
selama pandemi. Keempat, pengendalian tekanan yang dirasakan oleh teanga medis.
Kelima, tantangan mengendalikan diri. Untuk mengatasi tantangan terakhir tersebut.
RSCM memiliki Tim Budaya dan Tim Pengendalian dan Pencegahan Infeksi Rumah
Sakit (PPIRS) yang bertugas agar senantiasa mengingatkan dan melakukan supervisi
ketaatan perilaku diri dalam pandemi COVID-19.

Sistem Pengendalian Infeksi dan Dukungan Sarana Penunjang

Kunci utama berjalannya sistem pelayanan di rumah sakit adalah penerapan
Sistem Pengendalian Infeksi dengan optimal. Strategi pengendalin dibedakan atas
dua fokus, yakni tingkat individu dan tingkat sistem layanan. Pada tingkat individu,
secara sinergis berbagai direktorat yang ada di RSCM berupaya agar setiap individu
(1) menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta etika batuk/bersin, (2)
mengatur physical distancing dan alur dalam melayani pasien, (3) memanfaatkan
sarana skrining kesehatan, (4) memanfaatkan sarana konseling untuk manajemen burn
out, (5) menginternalisasi budaya masker for all, (6) memahami supervisi APD dan
meningkatkan ketaatan pemakaian APD, (7) senantiasa membawa perlengkapan
personal, seperti hand sanitizer, alat makan, alat ibadah, dan kebutuhan pribadi
lainnya, dan (8) membawa baju atau pakaian dinas sesuai tugas.

Pada tingkat institusi atau sistem perlayanan di rumah sakit, berbagai prosedur
telah dibuat oleh direktorat, unit kerja/layanan, dan departemen, di antaranya (1)
prosedur skrining, triase dan zonasi, (2) sentralisasi layanan, (3) penyusunan Panduan
Praktik Klinis (PPK) COVID-19 rumah sakit, (4) peningkatkan kapasitas diagnostik PCR
dan rapid test, (5) inovasi telekonsultasi, (6) penyesuaian PPK skrining bagi pasien
yang akan menjalani layanan unggulan RSCM, seperti transplantasi, (7) pengaturan
jumlah tenaga SDM dan pengunjung di ruang pelayanan, (8) percepatan implementasi
sistem pengantaran obat agar pasien tidak perlu berada di rumah sakit dalam durasi
yang panjang. Dalam memastikan mutu layanan, RSCM dibantu oleh Unit Kendali
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Mutu yang mengawal proses dengan data-data akurat dan mindset integrasi untuk
mencairkan komunikasi antarunit kerja.

Di samping itu, sistem sarana penunjang di RSCM, melalui Tim Teknik, Tim
Perbekalan Farmasi, Tim Pengelola Alat Medis dan Nonmedis, Tim Sterilisasi, Tim
Sanitasi Lingkungan juga melakukan berbagai kegiatan dan program, seperti dalam
hal tata cara penggunaan lift, pemisahan koridor, renovasi kamar mandi bagi para
pegawai yang ingin mandi sebelum pulang, pengelolaan sistem tata udara yang aman
di zona merah dan kuning, pembersihan lingkungan, desinfeksi, pengelolaan limbah,
pengaturan tata letak, pengadaan media edukasi elektronik di berbagai sudut rumah
sakit, perbaikan sirkulasi udara dan pemasangan hepafilter.

Gambar 13:
Layanan Telekonsultasi bagi Pasien di RSCM Kencana

Gambar 14:
Petugas Laundry dengan APD Lengkap (Kiri); Briefing Petugas Unit Produksi Makanan (Tengah); Petugas
Membersihkan Peralatan Radioterapi (Kanan)
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Tim TIK RSCM memiliki daya inovasi yang sangat kuat di tengah pandemi. Akibat
tuntuntan yang diolah menjadi tantangan, Tim TIK mampu memfasilitasi pegawai dan
tenaga kesehatan dengan berbagai hal, mulai dari fasilitas pertemuan daring, absensi
pegawai berbasis daring dan aplikasi, upgrading sistem rekam medik elektronik,
implementasi antrian online untuk mengurangi crowd jumlah pengunjung RSCM,
fasilitas telekonsultasi, dan pemantauan CCTV untuk melihat kondisi pasien dan
keamanan layanan.

Upaya-upaya yang menyasar tingkat individu dan sistem layanan di atas
digalakkan secara sistematis, dituliskan dalam standar prosedur baku, dan
dipublikasikan dalam bentuk konten kreatif atau poster edukasi yang berkolaborasi
dengan Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS), PPIRS, dan bagian Hubungan
Masyarakat (Humas) Rumah Sakit.

Kontinuitas Anggaran

Dalam menghadapi pandemi, dibutuhkan inovasi dan terobosan agar sistem
berjalan baik dan terjaga mutunya. Namun, berbagai terobosan yang dilakukan
tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran. Dengan pendapatan yang
menurun, Direksi dan Tim Keuangan berupaya untuk menjaga ketersediaan anggaran
dengan intensif mencari alternatif sumber anggaraan dan meningkatkan pendapatan.
Karena pascatiga bulan pandemi, donasi sudah tidak didapatkan lagi.

Gambar 15:
Aplikasi RSCM Rapat Daring (Kiri); Aplikasi Pegawai RSCM untuk Absensi dan Fasilitas Lain Pegawai
(Tengah); Aplikasi RSCMku untuk Pasien (Kanan).
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Penutup dan Refleksi

Daya resilien, adaptif, dan transformatif di RSCM dalam menghadapi pandemi
merupakan wujud nyata aplikasi kerja sama tim yang kuat, dari tingkat direksi hingga
staf yang bertugas di unit kerja atau layanan. Jika dikaitkan dengan teori meta-
leadership, RSCM telah berupaya untuk mengidentifikasi situasi dengan pembentukan
Tim Satgas, mengenal potensi SDM, serta melakukan komunikasi kepemimpinan
dalam empat arah (lead down ke jajaran kepala unit kerja/departemen dan staf; lead
across ke berbagai institusi swasta dan organisasi; lead up ke Dewan Pengawas,
Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BNPB, dan institusi tinggi lainnya;
serta lead beyond ke masyarakat). Hal ini merupakan pembelajaran yang amat
berharga bagi seluruh jajaran di RSCM.

Tujuh puluh tahun silam dr. Cipto Mangunkusumo pernah menghadapi pandemi
pes global. Beliau berkata, “…adalah tidak bertanggungjawab membiarkan beribu-
ribu orang jatuh jadi korban pes dengan harapan wabah itu akhirnya menjadi bosan
sendiri minta korban orang Jawa. Tidak. !......Kita tidak boleh lengah!” Saat ini
segenap keluarga besar RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo sedang dan akan selalu
membuktikan amanah dr. Cipto untuk tidak lengah dan senantiasa berjuang demi
mempertahankan Rujukan Nasional bangsa dan negara.

Gambar 16:
Posko Donasi di Lantai Dasar Gedung Rawat Jalan

Gambar 17:
Pintu Lift RSCM Kencana untuk

Adaptasi Kebiasaan Baru
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“Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran resmi beroperasi pada 23 Maret
2020. Dengan persiapan yang hanya dilakukan selama kurang lebih empat hari,
Wisma Atlet disulap menjadi rumah sakit. Bukan tanpa kekurangan dan masalah.
Namun, berkat semangat yang terus membara, semua personel bekerja dari pagi
hingga malam tanpa kenal lelah demi memberikan pelayanan terbaik untuk pasien.
Sambil bekerja, mereka terus belajar dan membenahi kekurangan yang ada.”

Sekilas tentang Wisma Atlet

Wisma Atlet merupakan kompleks gedung bertingkat yang digunakan sebagai
tempat penginapan para atlet Asian Games XVIII dan Asian Paralympic 2018.
Kementerian PUPR membangun 10 tower Wisma Atlet yang terbagi menjadi tiga
tower di Blok C-2 dengan luas 135.000 m2 dan tujuh tower berada di Blok D-10
dengan luas 337.700 m2 di kawasan Kemayoran, Jakarta. Pembangunan Wisma Atlet
telah dilakukan sejak tanggal 17 Maret 2016 dan selesai pada akhir tahun 2017.
Rencananya, usai digunakan dalam ajang Asian Games, Wisma Atlet Kemayoran akan
dimanfaatkan menjadi hunian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dan relokasi
pemukiman kumuh di Jakarta (Kementerian PUPR, 2020 a & b).

Alih Fungsi Wisma Atlet Kemayoran menjadi RS Darurat COVID-19

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan pengumuman
adanya dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang terinfeksi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19). Ini menjadi temuan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Kedua WNI
tersebut diberikan perawatan di ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta
(Indonesia.go.id, 2020). Pada tanggal 10 Maret 2020 Pemerintah melalui Kementerian

Gambar 1:
Presiden Joko Widodo
mengunjungi tiga tower di Blok D10
Wisma Atlet Kemayoran.
(Sumber: Kementerian PUPR, 2020a)
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Kesehatan menetapkan 132 rumah sakit rujukan untuk 34 provinsi dengan merujuk
pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 169 Tahun 2020 tentang Penetapan RS
Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. Adapun rumah sakit
yang dĳadikan rumah sakit rujukan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta adalah RSPI Prof.
Dr. Sulianti Saroso, RSUP Persahabatan, RSUP Fatmawati, RSUD Cengkareng, RSUD
Pasar Minggu, RS Bhayangkara Tk. I R. Said Sukanto, RSPAD Gatot Soebroto, dan
RSAL dr. Mintoharjo (Kementerian Kesehatan RI, 2020a).

Sejak pertama kali diumumkan, penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia
terus mengalami kenaikan, khususnya di DKI Jakarta yang menjadi provinsi dengan
jumlah pasien positif COVID-19 tertinggi. Kondisi ini menyebabkan kapasitas rumah
sakit rujukan tidak mampu untuk menampung banyaknya pasien yang harus diisolasi.
Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, seperti dilansir pada laman Kemenkes
(17 Maret 2020) Pemerintah Indonesia menambah 227 rumah sakit yang akan
difungsikan sebagai rumah sakit rujukan untuk perawatan pasien COVID-19. Rincian
277 rumah sakit rujukan tambahan tersebut adalah 109 rumah sakit milik TNI, 53
rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit BUMN (Kementerian Kesehatan RI, 2020b).
Hingga tanggal 17 Maret 2020 tercatat jumlah kasus pasien positif di DKI Jakarta telah
mencapai 172 kasus. Langkah lain yang diambil oleh Pemerintah untuk mengatasi
keadaan ini adalah dengan mengalifungsikan Wisma Atlet Kemayoran menjadi rumah
sakit darurat rujukan COVID-19 yang resmi beroperasi pada tanggal 23 Maret 2020.
Wisma Atlet Kemayoran juga dinilai strategis untuk menjadi tempat rawat inap pasien
COVID-19 karena lokasinya yang jauh dari pemukiman warga (Wawancara dengan
Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet
Kemayoran, Kolonel Ckm dr. Stefanus Dony, 2020).

Gambar 2:
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Letjen TNI Doni Monardo bersama Panglima TNI
Hadi Tjahjanto, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri
BUMN Erick Thohir saat melakukan tinjauan dan pengecekan fasilitas dan kesiapan Wisma Atlet Kemayoran.
(Sumber: BNPB, 2020)
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Terdapat empat tower, yaitu Tower 1, Tower 3, Tower 6, dan Tower 7 pada Blok
D10, yang berlokasi di Kemayoran digunakan sebagai tempat penanganan pasien/
rawat inap pasien COVID-19. Tower pertama yang digunakan adalah Tower 7, dengan
rincian pembagian penggunaan lantai yang dibagi menjadi lantai 1 sebagai ruang
IGD, lantai 2 sebagai ruang ICU, dan lantai refreshing, kemudian lantai 4 hingga lantai
24 digunakan sebagai ruang rawat inap pasien (BNPB, 2020f). Tower 7 memiliki
kapasitas 886 unit hunian, yang setiap unitnya mampu menampung tiga pasien atau
total dapat menampung 2.458 pasien sekaligus. Selanjutnya Tower 6 akan digunakan
secara utuh dari lantai 1 hingga lantai 24. Tower 6 sendiri mempunyai 650 unit hunian
dan dapat menampung total 1.750 pasien. Penggunaan tower Rumah Sakit Darurat
Wisma Atlet dibagi menjadi tiga zona dalam pelaksanaannya sebagai berikut.

1. Zona Hĳau, yaitu Tower 1, digunakan sebagai Posko Gugus Tugas Penanganan
COVID-19, yang terdiri atas pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), dan relawan.

2. Zona Kuning, yaitu Tower 3, digunakan oleh tenaga kesehatan seperti dokter,
perawat, dan tenaga medis lainnya.

3. Zona Merah, yaitu Tower 6 dan Tower 7, difungsikan sebagai RS Darurat
Penanganan COVID-19. Selain pasien, orang yang dapat memasuki zona ini
adalah orang yang menggunakan alat pelindung diri lengkap. (BNPB, 2020a)

Terdapat tiga pekerjaan yang dilakukan dalam persiapan Rumah Sakit Darurat
Wisma Atlet. Pertama, melakukan pembersihan ruangan Wisma Atlet yang telah tidak
dipergunakan. Kedua, penyemprotan disinfektan, yang dilakukan pada tanggal 21
Maret 2020. Ketiga, melakukan modifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan perawatan
pasien pada lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 pada Tower 7. (BNPB, 2020f)

Gambar 3:
Presiden Joko Widodo
melakukan peninjauan kesiapan
Wisma Atlet Kemayoran.
(Sumber: BPMI Setpres, 2020)
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Semua protokol yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan diatur oleh
Kementerian Kesehatan. Terkait dengan operasional, Rumah Sakit Darurat Wisma
Atlet dibantu oleh kerja sama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian
Negara Republik Indonesia, serta tenaga medis dan sukarelawan dalam bidang
operasional Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Kerja sama ini dilakukan
dengan komando dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kemudian,
keperluan peralatan kesehatan yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit Darurat Wisma
Atlet dikoordinasi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa proses penyiapan Wisma Atlet menjadi Rumah Sakit
Darurat COVID-19 merupakan bentuk kerja sama Pemerintah yang bersungguh-
sungguh dan serius untuk memerangi pandemi COVID-19 di negeri ini (BNPB, 2020f).

Adapun jumlah dokter pada umumnya mencapai 180 orang dan perawat
sebanyak 800 orang, dengan total tenaga kesehatan sejumlah 1.400 orang. Jumlah itu
tidak bersifat tetap, dapat berubah sesuai dengan jumlah pasien yang dirawat.
Namun, pihak Rumah Sakit telah menyiapkan sumber daya tenaga kesehatan untuk
mengantisipasi terjadinya lonjakan jumlah pasien (Wawancara dengan Koordinator
Operasional Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran,
Kolonel Ckm dr. Stefanus Dony, 2020).

Gambar 4:
Aktivitas penghuni Wisma Karantina Pademangan, Jakarta
(Sumber: BNPB, 2020d)
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Wisma Atlet: Wisma Karantina dan Rumah Sakit Darurat COVID-19

Pemerintah Indonesia juga mempersiapkan tiga tower Wisma Atlet yang berlokasi
di Pademangan sebagai tempat untuk karantina bagi warga negara Indonesia (WNI)
repatriasi, baik itu pekerja migran Indonesia (PMI), mahasiswa maupun Jamaah Tabligh
Akbar. Karantina ini dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi kasus COVID-19 pada
WNI yang baru tiba di tanah air. Ketiga tower ini berbeda dengan tujuh tower yang
berlokasi di Blok Deli Serdang, Kemayoran, yang difungsikan sebagai Rumah Sakit
Darurat (RSD) Wisma Atlet. Lokasi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan Wisma
Karantina berjarak 5 kilometer.

Para WNI yang tiba di Indonesia wajib menjalani tes cepat dengan menggunakan
metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). WNI
yang hasil tesnya dinyatakan positif diwajibkan untuk menjalani karantina. Adapun
WNI yang dinyatakan negatif melalui dua kali uji sampel dapat langsung melanjutkan
perjalanan menuju kampung halaman. Berdasarkan data pada 28 Mei 2020, terdapat
2.351 warga repatriasi (warga negara yang kembali dari negara asing) yang melakukan
karantina. Mereka tersebar di beberapa tempat, yaitu sejumlah 611 orang menjalani
karantina di Blok D Wisma Atlet atau Tower 4 dan Tower 7, 1.612 orang menjalani
karantina di Wisma Karantina Pademangan, 48 orang menjalani karantina di Asrama
Haji Pondok Gede, dan 80 orang menjalani karantina di hotel dan penginapan wilayah
Jakarta. Total warga yang melakukan karantina adalah 7.779 orang. Sebanyak 5.428
dari total 7.779 orang sudah menjalankan proses isolasi (BNPB, 2020c).

Sementara itu, di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet terjadi tren jumlah pasien yang
dirawat. Sejak awal dioperasikan hingga pertengahan bulan April 2020, jumlah pasien
mencapai 500 orang, kemudian terjadi lonjakan hingga 1.200 orang pada bulan Mei
2020. Saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terjadi
penurunan jumlah pasien yang dirawat hingga 500. Namun, peningkatan jumlah
pasien kembali terjadi saat diberlakukan PSBB transisi. Hingga saat dilakukannya
wawancara dengan Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma
Atlet Kemayoran pada tanggal 23 Juli 2020, jumlah pasien yang menjalankan
perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mencapai 1.468 orang. Berdasarkan
data pada tanggal 24 Juli 2020, pasien yang melakukan rawat inap di Rumah Sakit
Darurat Wisma Atlet berjumlah 1.577 pasien. Dari total angkat tersebut, sebanyak
1.555 pasien merupakan pasien konfirmasi COVID-19, sedangkan sisanya merupakan
pasien yang termasuk dalam kategori suspek. Jika ditinjau dari jenis kelamin, jumlah
pasien berjenis kelamin laki-laki lebih besar daripada perempuan, yaitu 874 pasien,
sedangkan perempuan berjumlah 703 pasien.
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Total 2.357 orang pasien telah keluar dari RSD Wisma Atlet sejak tanggal 23 Maret
2020 hingga 29 Mei 2020. Total 124 pasien keluar dari Rumah Sakit Darurat Wisma
Atlet karena dirujuk ke rumah sakit lain dan 2.230 orang keluar setelah dinyatakan
sembuh dari COVID-19.

Penanganan Pasien COVID-19

Pada awal beroperasi, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ditujukan
untuk pasien dengan gejala COVID-19 ringan hingga sedang sehingga dapat
melakukan aktivitas sendiri. Hal itu ditujukan agar rumah sakit dapat lebih fokus pada
penanganan pasien dengan gejala COVID-19 berat yang memerlukan perawatan
intensif. Adapun batas umur minimal bagi pasien yang akan diterima untuk melakukan
perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran adalah 15 tahun dan lansia
yang berumur di atas 60 tahun masih dapat diterima jika masih mampu melakukan
aktivitas sendiri. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, terjadi variasi penerimaan
pasien. Hingga sekarang anak kecil atau orang tua juga dapat dirawat di Rumah Sakit
Darurat Wisma Atlet. Pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma
Atlet tidak hanya berasal dari Indonesia, namun juga berasal dari beberapa negara
lain, seperti Bangladesh, Korea, Arab, dan India. Karena kondisi itu, para tenaga
kesehatan dan relawan mengalami kendala bahasa untuk berkomunikasi dengan
pasien sehingga memerlukan bantuan penerjemah bahasa. Semua pasien yang
menjalankan perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dibebaskan dari biaya
perawatan baik bagi pasien yang berstatus kewarganegaraan Indonesia maupun
pasien yang berasal luar negeri.

Gambar 5:
Suasana di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet
(Sumber: BNPB, 2020c)
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Gambar 6:
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengapresiasi para petugas yang
telah menjaga kualitas pelayanan makanan pasien.
(Sumber: BNPB, 2020b)

Untuk memberikan perawatan yang maksimal, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet
juga memperhatikan menu makanan yang akan dikonsumsi oleh para pasien yang
dirawat. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Letjen TNI Doni
Monardo, menyebutkan bahwa dirinya banyak menerima laporan kepuasan dari
orang-orang yang pernah dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Orang-orang
tersebut mengatakan bahwa mereka senang dengan makanan dan fasilitas yang
diberikan. Letjen TNI Doni Monardo berharap agar kualitas pelayanan makanan yang
diberikan pada pasien ini dapat dipertahankan karena, menurutnya, makanan
merupakan salah satu faktor yang penting untuk proses pemulihan pasien COVID-19.
Letjen TNI Doni Monardo juga memesan 100 kg ikan segar yang dikirim dari Maluku
untuk para pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet (BNPB, 2020b).

Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga memiliki tim surveilans yang bertugas untuk
melakukan pendataan pasien termasuk tracing (pelacakan). Tim surveilans akan
melakukan monitoring terhadap pasien baik pasien yang keluar karena sembuh
maupun pasien dengan status positif COVID-19 yang kabur dari Rumah Sakit Darurat
Wisma Atlet Kemayoran. Dalam penanganan pasien kabur, tim surveilans akan
melakukan pelacakan dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah yang
terlacak. Dengan demikian, petugas Dinas Kesehatan Daerah tersebut dapat
melakukan pencarian serta memberikan edukasi terhadap pasien positif COVID-19
dan pasien tersebut dapat diberikan perawatan kembali. Tim surveilans terdiri dari 18
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Gambar 7:
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengunjungi unit kerja di bawah
manajemen RS Darurat Wisma Atlet.
(Sumber: BNPB, 2020e)

petugas yang berasal dari dokter Kementerian Kesehatan dan relawan tenaga medis
(Wawancara dengan Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat Penanganan
COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Ckm dr. Stefanus Dony, 2020).

Tak Hanya Kesehatan Fisik, Kesehatan Mental Juga Menjadi Prioritas

Durasi kerja yang terbilang panjang tentunya menjadikan para petugas yang
bekerja di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet harus memiliki kesehatan prima baik fisik
maupun mental. Kolonel Ckm dr. Stefanus Dony mengatakan bahwa memberikan
dukungan kesehatan mental kepada para dokter dan tenaga kesehatan merupakan
sesuatu yang menjadi hal yang penting. Awalnya, para tenaga kesehatan memiliki
durasi kerja selama 14 hari penuh ditambah dengan 14 hari masa karantina.
Kemudian, setelah dilakukan evaluasi, waktu 14 hari kerja ini dinilai kurang efektif
sehingga durasi kerja ditambah menjadi 30 hari kerja (Wawancara dengan Koordinator
Operasional Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran,
Kolonel Ckm dr. Stefanus Dony, 2020).

Tidak seperti saat bekerja pada rumah sakit pada keadaan “normal”, para tenaga
kesehatan harus bekerja lebih lama. Selain itu, para tenaga kesehatan juga akan
dihadapkan dengan pasien yang berasal dari beragam latar belakang dan dalam
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Selain petugas, pasien yang menjalankan perawatan di Rumah Sakit Darurat
Wisma Atlet juga diberikan fasilitas Tim Kesehatan Mental. Mengingat pada situasi
awal saat pandemi ini terjadi masih banyak orang yang belum memiliki pemahaman
mengenai COVID-19, mereka cenderung merasa frustasi atau stres saat dinyatakan
positif COVID-19 dan harus diisolasi. Di sinilah Tim Kesehatan Mental berperan
menenangkan pasien (Wawancara dengan Koordinator Operasional Rumah Sakit
Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Ckm dr. Stefanus
Dony, 2020).

Pasien ataupun tenaga kesehatan dapat berkomunikasi dengan psikolog melalui
WhatsApp. Kemudian, psikolog akan memberikan pelayanan konsultasi melalui
WhatsApp. Apabila dibutuhkan, psikolog juga akan mendatangi pasien atau tenaga
kesehatan secara langsung. Selain itu, Tim Kesehatan Mental ini juga akan
memberikan afirmasi dan sosialisasi terkait COVID-19 melalui speaker yang terpasang
di setiap kamar perawatan (Wawancara dengan Koordinator Operasional Rumah Sakit
Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Ckm dr. Stefanus
Dony, 2020).

Pencegahan Penularan COVID-19

Sebagai usaha untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penularan antara
pasien dan tenaga kesehatan, relawan, ataupun petugas lainnya, Rumah Sakit Darurat
Wisma Atlet menerapkan prosedur operasional baku (POB) mengenai penggunaan
Alat Pelindung Diri (APD). POB mengharuskan para tenaga kesehatan serta petugas
lainnya untuk menggunakan APD level tiga apabila memasuki Zona Merah di kawasan
Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Selain itu, tempat penggantian APD dan tempat
dekontaminasi menjadi hal yang juga mendapat perhatian khusus untuk mencegah
terjadinya pajanan virus Corona pada para petugas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet
(Wawancara dengan Koordinator Operasional Rumah Sakit Darurat Penanganan
COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Kolonel Ckm dr. Stefanus Dony, 2020).
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“COVID-19
ibarat malaikat
pencabut
nyawa bagi
kelompok
rentan.”

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo
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Bulan Januari isu virus corona merebak di Indonesia, studi molekuler fasurkules
diusulkan kepada Menteri yang akan dilakukan di beberapa kota yang diperkirakan
menjadi pintu masuk COVID-19 dari luar Indonesia. Usulan tersebut mulai dipelajari
selagi isu virus corona terus meluas. Lembaga Biologi Molekuler Eĳkman terus
mempersiapkan di laboratorium dan bekerja sama dengan kementerian pariwisata
untuk membantu mendeteksi virus corona jika sudah masuk ke Indonesia1. Pada 2
Maret 2020, pertama kalinya pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pasien
positif COVID-19 berjumlah dua orang2. Namun menurut Bapak Pandu Riono sebagai
Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia dalam diskusi daring berjudul “Mobilitas
Penduduk dan COVID-19” beliau menyebutkan bahwa virus corona sudah masuk ke
Indonesia sejak awal Januari2. Tiga hari setelah penemuan kasus COVID-19 ditemukan
lagi kasusnya dari suatu sumber, lalu dilaporkan ke Kemenristek dan dilaporkan
kepada Kemenkes1. Prof Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri riset dan teknologi/
Kepala Brin mengajak Kemenkes ke Eĳkman dan dua minggu setelah itu, Kemenkes
memberi sinyal bahwa laboratorium lain boleh memeriksa spesimen dari rumah sakit1.

Lembaga Biologi Molekuler Eĳkman (LBM Eĳkman) merupakan Lembaga
pemerintah di bawah naungan Kemenristekdikti (Kementerian Riset dan Teknologi,
Pendidikan Tinggi) yang melakukan penelitian di bidang biologi molekuler dan
bioteknologi kedokteran1. Lembaga Eĳkman dikelompokkan dalam empat kategori di
antaranya unit penelitian, unit pendukung, unit pelayanan, dan unit penelitian kerja
sama internasional3. Terkait dengan penyakit infeksi terdapat unit emergency virus
research unit. Tim tersebut mempelajari virus-virus yang kemungkinan berada di
Indonesia yang belum pernah dilaporkan sebelumnya, seperti virus Zika pada tahun
2015 yang pertama kali ditemukan di provinsi Jambi oleh LBM Eĳkman 4.

LBM Eĳkman tiga sampai empat tahun lalu mencanangkan post graduate
program, LBM Eĳkman bukan institusi pemberi gelar, namun banyak membantu
pelaksanaan penelitian untuk S2 dan S3. PTN bisa memberikan mahasiswa S2/ S3
untuk melakukan penelitian di LBM Eĳkman yang sudah banyak bekerja sama dengan
institusi di berbagai negara. Skemanya, calon peserta diseleksi oleh tim gabungan
dengan institusi lain, jika diterima nanti mereka kerja di luar negeri lalu kembali ke
Indonesia untuk penelitian dan bekerja di LBM Eĳkman. Lalu jika sudah kembali lagi
ke luar negeri, dan supervisinya dikeluarkan oleh institusi luar negeri. Lalu kembali ke
institusi asal masing-masing, diharapkan bisa membawa LBM Eĳkman baru di
institusinya1.

LBM Eĳkman pada tiga sampai lima tahun terakhir terlibat dalam projek
internasional, prediks 1 dan 2, mendeteksi mikroba terutama virus yang hidup di
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interface manusia dan hewan liar dan salah satunya ditemukan virus corona. Akan
tetapi, jenis virus corona tersebut hanya menyebabkan gejala influenza biasa, bukan
yang sarscovi/ merscovi. Pada intinya kekuatan laboratorium LBM Eĳkman mampu
mendeteksi jenis-jenis virus corona dan sudah beberapa kali bekerja sama dengan
Lembaga luar negeri. Dari sisi laboratorium untuk pemeriksaan COVID-19, LBM
Eĳkman belum melakukan pembinaan laboratorium, hal tersebut masih dilakukan oleh
Limbangkes. Pembinaan tersebut termasuk memfasilitasi dan memberikan pelatihan
LBM Eĳkman mengenai COVID-19 ini1.

Direktur LBM Eĳkman Bapak Amin Subandrio mengatakan mulai tanggal 16 Maret
2020 LBM Eĳkman telah membuka laboratorium untuk umum, laboratorium Eĳkman
menerima lebih dari 2500 sampel pasien yang terduga terpapar COVID-195. Spesimen
yang diterima hanya spesimen yang berasal dari rumah sakit. Pasien dalam
pengawasan (PDP) COVID-19 langsung diperiksa di LBM Eĳkman. Dari seluruh
Indonesia, seluruh peneliti Eĳkman dikerahkan untuk mengerjakan sampel. Peneliti
LBM Eĳkman membuat tabung VTM (Virus Transport Medium) yang memiliki fungsi
utama sebagai wadah untuk mencegah terjadinya kerusakan struktur morfologi dan
materi genetik virus pada spesimen SWAB sebelum tiba di laboratorium untuk
keperluan analisis1.

VTM dikemas dan dibagikan ke fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) oleh tim
distribusi VTM WASPADA COVID-19 (WASCOVE). Lembaga Biologi Molekular
Eĳkman telah mendistribusikan VTM ke 34 provinsi di Indonesia secara gratis1.

Gambar 1:
Peneliti LBM Eĳkman membuat VTM3.
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Masih banyak daerah yang belum memiliki fasilitasnya, maka LBM Eĳkman
mengirimkannya ke berbagai Fasyankes di daerah. Selain itu, tim WASCOVE
memberikan informasi dan melakukan koordinasi dengan Fasyankes mengenai VTM
yang telah didistribusikan ke daerah-daerah1.

Setelah melakukan tes SWAB pada pasien suspect COVID-19 spesimen
dimasukkan ke dalam tabung VTM agar terjaga sampelnya hingga laboratorium.
Spesimen tersebut dihantarkan dari masing-masing Fasyankes ke LBM Eĳkman.
Sampai dengan Agustus 2020, lebih dari 200 Fasyankes dari berbagai provinsi di
Indonesia sudah mengirimkan sampel pemeriksaan COVID-191.

Gambar 2:
Tim WASCOVE sedang melakukan
pengemasan VTM untuk Fasyankes3.

Gambar 3:
Tim Hotline WASCOVE
menyampaikan informasi dan arahan
dengan Fasyankes3.

Gambar 4:
Penerimaan sampel COVID-19 dari
Fasyankes3.
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Dokumen yang berisikan data-data yang diterima dari Fasyankes di berbagai
daerah harus disterilisasi untuk mengurangi risiko penularan COVID-19 di lingkungan
LBM Eĳkman. Hal ini dilakukan secara berkala dengan menggunakan (alat pelindung
diri) APD lengkap sesuai dengan SOP yang berlaku1.

Setelah semua dokumen dari Fasyankes di sterilisasi, anggota tim database
WASCOVE membawa ke ruangan untuk menginput data pasien COVID-19 1.

Gambar 5:
Sterilisasi dokumen yang
diterima dari Fasyankes3.

Gambar 6:
Anggota tim Database

WASCOVE membawa dokumen
dari Fasyankes yang sudah steril3.

Gambar 7:
Tim Database WASCOVE yang

sedang melakukan input data
pasien COVID-19 ke dalam

database LBM Eĳkman3.
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Jika hasil laboratorium dari pasien suspect COVID-19 sudah keluar dan
penginputan data pasien sudah selesai, maka tim WASCOVE melakukan verifikasi
data hasil pemeriksaan COVID-19 sebelum dikirimkan ke Fasyankes. Hal ini bertujuan
untuk mengurangi kekeliruan dan ketepatan data yang akan diserahkan ke masing-
masing daerah di indonesia1.

Sampel COVID-19 yang diterima dari Fasyankes akan di proses di dalam (BSL-3)
sebelum dilanjutkan ke deteksi virus SARS-CoV-2 dengan menggunakan quantitative
real time polymerase chain reaction (qRT-PCR) atau dengan sistem COBAS 6800.
COBAS 6.800 bukan sebuah temuan, melainkan inisiatif LBM Eĳkman untuk
mengadakan alat yang tidak murah, alat yang pertama diadakan di Indonesia secara
komersial. Permintaan Presiden untuk menyelesaikan tes 2.000 perhari, sedangkan
LBM Eĳkman hanya bisa menyelesaikan tes 1.000 perhari. LBM Eĳkman memerlukan
alat yang fully automatic mesin COBAS 6800 yang mempunyai kapasitas untuk
memeriksa 1.000 sampel per hari. Sehingga peneliti bisa fokus pada penelitian yang
lain. Kegiatan penelitian lain praktis hamper tidak bisa berjalan, hanya memfokuskan
pada penanganan COVID-191.

Gambar 8:
Tim Hasil WASCOVE sedang
melakukan verifikasi data hasil
pemeriksaan COVID-19 sebelum
dikirimkan ke Fasyankes3.

Gambar 9:
Kegiatan di dalam Biosafety Laboratory Level 3
(BSL-3) LBM Eĳkman3.

Gambar 10:
Pengoperasian mesin COBAS 6800 Fully
Automated Molecular System untuk mendeteksi
COVID-19 di LBM Eĳkman3.
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LBM Eĳkman bekerja sama dan berkolaborasi dengan Lembaga lain seperti
Ristek-bin. Jadi tahun sebelumnya, saat masih Kemenristekdikti, LBM Eĳkman secara
struktur organisasi berada di luar namun langsung berada di bawah kementerian.
Namun sekarang ristek-brin, menjadi bagian dari brin nya itu sendiri. Kerja sama
dengan BNPB dan gugus tugas sangat erat, begitupun BIN dan banyak Lembaga lain.
Bentuk kolaborasi dengan Badan Intelĳen Negara (BIN) yaitu membantu memfasilitasi
barang seperti bantuan alat kesehatan pendukung laboratorium biologi molekuler
bagi LBM Eĳkman di antaranya dua mesin ekstraksi robotik dan satu mesin RT PCR,
sebagai bentuk kepedulian BIN dan membantu mempercepat penanganan COVID-
196. Berdasarkan perhitungan LBM Eĳkman, dengan bantuan peralatan canggih dari
BIN, kecepatan uji sampel COVID-19 meningkat hinggan 100%6.

Kemenristekdikti meminta LBM Eĳkman untuk mengembangkan vaksin sejak
bulan Maret 2020, akan tetapi fasilitas dan pekerja di LBM Eĳkman masih sibuk
dengan pemeriksaan sampel yang semakin banyak. LBM Eĳkman akhirnya melakukan
reorganisasi untuk mengerjakan pengembangan vaksin COVID-19 dan sequencing
dari virus-virus di Indonesia. Oleh karena itu, LBM Eĳkman membutuhkan polymerase
chain reaction (PCR) lebih banyak untuk mempercepat pengujian sampel yang
semakin hari semakin banyak. Maka dari itu LBM Eĳkman meminta BNPB untuk
didanai. Peralatan PCR cukup memakan waktu untuk mendapatkan ekstraksi RNA nya.
Pemesanan alat PCR tidak mudah dan tidak murah karena permintaan PCR sangat
tinggi di seluruh dunia. Namun akhirnya setelah bernegosiasi dengan vendor di Swiss,
akhirnya sepakat mendapatkan satu unit walaupun harus menunggu dua sampai tiga
minggu untuk pengiriman dari Swiss ke Indonesia. Terdapat masalah saat proses
pengiriman seperti beberapa main unti alat-alat PCR tertinggal di Singapura, lalu baru
sampai beberapa minggu di LBM Eĳkman 1.

Pengembangan vaksin dipilih dengan berbagai pertimbangan. LBM Eĳkman
melakukan amplifikasi pada bagian virus SARS-CoV-2 terdapat dua protein x (spike)
dan protein n yang menjadi target untuk memancing gen dari virus yang beredar. Para
peneliti juga berhasil memperbanyak gen s dan n dengan memasukkan gen tersebut
ke sel tubuh mamalia. Nantinya protein rekombinan tersebut akan di uji ke hewan keci,
kemudian ke hewan besar untuk melihat rangsangan respon imunnya. Jika
mendapatkan hasil yang bagus, maka vaksin akan diproses lebih lanjut di industri7.
Vaksin merah putih dikembangkan berdasarkan informasi genetik yang beredar di
Indonesia. Bertujuan untuk vaksinasi orang Indonesia dan dibuat oleh orang
Indonesia. LBM Eĳkman diberikan waktu 12 bulan untuk mengembangkan anti gen
bibit vaksinnya kemudian dikembangkan di industri. Hal yang paling sulit dalam
pengembangan vaksin yaitu mengembangkan anti gen dan uji ke hewan, baru bisa di
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proses lebih lanjut oleh PT Biofarma. Februari atau Maret tahun 2021 harus
memberikan bibit vaksin ke industri. Persiapan reagen yang diperlukan, namun ada
kendala pada transportasi diakibatkan oleh kargo yang besar dan membutuhkan
waktu yang relatif lama. Teknis dan pengalaman peneliti LBM Eĳkman tidak ada
kendala, para peneliti sudah bisa mengaplikasikan gen s dan gen f ke salah satu virus
di Indonesia, kemudian gen nya sudah di close dan diaplikasikan ke salah satu sel
hewan mamalia1.

LBM Eĳkman mengembangkan metode yang berasal dari pasien COVID-19 yaitu
pengelolaan plasma, nama plasma ini yaitu convalescent yang diambil dari pasien
COVID-19 yang telah sembuh antara dua hingga empat pekan dari waktu sembuhnya.
Plasma ini mengandung antibodi yang berfungsi untuk menetralisir virus dan
diharapkan dapat membantu pasien COVID-19 dalam kondisi berat. Di sisi lain LBM
Eĳkman tetap harus melayani banyaknya spesimen dari pasien-pasien suspect COVID-
19. Meskipun demikian, LBM Eĳkman masih optimis menargetkan vaksin COVID-19
diproduksi awal tahun 20218.

Media massa menyebutkan LBM Eĳkman menemukan wajah baru dari virus ini.
Awalnya mensubmit 3,S,G,V,3-3 nya tidak bisa dikelompokkan. Saat mensubmit 10,
LBM Eĳkman diverifikasi yang ke-9 yang L, O others atau kelompok lain. Semua yang
dari LBM Eĳkman masuk kelompok A, kekerabatan masih dekat dari virus di Wuhan.
Vaksin dari Cina Senovak uji klinis oleh PT Biofarma bekerja sama Universitas
Padjajaran. LBM Eĳkman tidak bekerja sama dengan Senovak. Namun LBM Eĳkman
tetap bekerja sama dengan PT Biofarma, karena jika vaksinnya telah selesai akan
diproses lebih lanjut oleh PT Biofarma. Vaksin dari LBM Eĳkman belum sampai uji
klinis, masih berada di laboratorium1. Komisi VII DPR RI menyetujui untuk
meningkatkan anggaran litbangjirab LBM Eĳkman yang diperukan untuk
pengembangan vaksin penyakit emerging dan re-emerging, deteksi, dan kajian
virologi9.

Hal yang sering dipertanyakan yaitu apakah Indonesia mampu dengan reagen,
PCR, dan dengan kondisi Indonesia sendiri. Prof Amin Subandrio sebagai Direktur
LBM Eĳkman menjelaskan bahwa memperbanyak alat atau reagen assembling dulu.
Industri farmasi adalah satu komponen kunci, industri kimia hulu masih sangat lemah
karena industri hilir belum mengeluarkan produk dalam negeri. Seharusnya hal-hal
seperti ini sudah bisa dilakukan, contohnya Universitas Indonesia yang dapat
membuat Ventilator sendiri. Vietnam membuat reagen dan mesin sendiri, sehingga
jumlah tes nya lebih tinggi. Sebenarnya Indonesia bisa, jika Kemenkes lebih
mengutamakan produk dalam negeri1.
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Pendekatan fenomenal dengan sistem impultens tidak memiliki perbedaan
treatment alam reagen, sampel tersebut dikumpulkan dan lima sampel dĳadikan satu
lalu diperiksa, jika positif satu-satu diperiksa, jika negatif berarti semua negatif namun
ada risiko false negative. Pendekatan itu sah-sah saja, namun seharusnya tidak
menjadi diagnosis individual, hanya boleh melihat prevalensi. Untuk surveilens LBM
Eĳkman mengumpulkan sampel secara random. Namun untuk diagnosis individual
tidak diperbolehkan, dari sudut etik juga tidak dibenarkan karena tiap individu yang
diambil sampel nya mereka berhak mendapatkan hasil dari sampelnya sendiri. Perlu
diperhatikan bahwa sistem impultens tidak boleh digunakan di daerah zona hitam atau
merah tua, hanya diperbolehkan di zona-zona yang angka kejadian COVID-19 rendah
di bawah 10%1.

Pelajaran paling penting dari pandemi COVID-19 yaitu negara lain responnya
lebih cepat, sejak Januari mereka sudah bergerak dari sequence di Cina, langsung
dipelajari dan beberapa perusahaan langsung membuat vaksin. Indonesia saat itu
belum terpikir akan menyebar luasnya COVID-19 ini ke Indonesia. Namun, LBM
Eĳkman dan PT Biofarma sudah membahas tersebut sejak bulan Januari. Tapi belum
bisa bergerak jika belum mendapatkan izin dari pemerintah1.
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“Ini menjadi
tugas kita
bersama untuk
bersatu
melawan
COVID-19 agar
bangsa kita
bisa selamat.”

Prof. Wiku Bakti Bawono Adisasmito
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Pendahuluan

Hukum menjadi tulang punggung dan alat pemerintah dalam penanggulangan
pademi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia. Beberapa produk
perundang-undangan telah dimiliki dan dipersiapkan oleh Pemerintah sebagai dasar
pedoman upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi penyakit menular di
Indonesia, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2007 tentang Penanggulangan Wabah Menular sebagai landasan pelaksanaan
penanggulangan bencana pandemi.

Selain peraturan perundang-undangan yang telah ada, Pemerintah juga
mengeluarkan beberapa produk peraturan perundang-undangan tambahan, antara
lain Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
COVID-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana
Non Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Selain peraturan-peraturan tersebut, masih terdapat produk hukum lainnya yang
dibuat dan ditujukan dalam rangka penanganan dan pencegahan COVID-19 yang
disusun dalam tingkat kementerian, lembaga negara, dan daerah terkait. Namun,
guna fokus pada upaya penanganan dan pencegahan COVID-19 secara pokok
(nasional), bahasan ini akan fokus mengupas bagaimana peranan hukum dalam
mendesain, mengarahkan, dan mengendalikan upaya pencegahan dan penanganan
COVID-19.

COVID-19, yang disebabkan oleh virus SARS COV-2, pertama kali terdeteksi
menjangkit masyarakat Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 hingga pada tanggal 6
Juli 2020 sudah mencapai 63.749 kasus positif dengan 3.171 di antaranya meninggal
dunia karena terinfeksi COVID-19 atau Corona di Indonesia. Data terakhir
menunjukkan sudah sebanyak 44 dokter dan perawat meninggal dunia dan ratusan
terinfeksi COVID-19. Beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat dan
relawan, khususnya tenaga medis dan kesehatan, di antaranya ialah kurangnya alat
perlindungan diri (APD), simpang siurnya protokol teknis bagi tenaga medis dan
kesehatan dalam penanganan COVID-19, dan sulitnya pendeteksian keterjangkitan
pada pasien. Adapun permasalahan yang dikeluhkan oleh sektor Pemerintah atau
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pelaksana antara lain sulitnya integrasi data terkait penanganan dan penanggulangan
pandemi dan sulitnya upaya koordinasi antarsektor kementerian dan kelembagaan
akibat terbentur ego sektoral tiap-tiap lembaga. Hal ini dikemukakan langsung oleh
aparatur Pemerintah, khususnya petugas Gugus Tugas COVID-19 Nasional dan
Daerah, yang melakukan upaya pencegahan dan penanganan di lapangan.

Permasalahan lain juga timbul pada level nasional-daerah. Desain kebĳakan
penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19 yang dirancang secara
nasional, misalnya kebĳakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak dapat
secara optimal diserap oleh masyarakat daerah karena terbentur faktor sosiologis dan
budaya. Hal ini merupakan keunikan khusus sekaligus menjadi bahan pembelajaran
bagi Pemerintah dalam pelaksanaan dan penerapan kebĳakan nasional. Karena corak
masyarakat Indonesia yang memiliki keanekaragaman lapisan suku, budaya, dan
bahasa, penerapan kebĳakan atau hukum harus didesain agar fleksibel untuk
disesuaikan sesuai hukum kebiasaan masyarakat daerah masing-masing.

Secara teoritis, hukum peraturan perundang-undangan mengandung norma-
norma yang mencerminkan hal hal yang diperintahkan, larangan, dan anjuran, gebod,
verbod, mohen, yang wajib dilakukan oleh aparatur pemerintah hingga masyarakat
dalam upaya penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Secara singkat isi norma
tersebut dapat diterjemahkan ke dalam bentuk keinginan pemerintah tentang apa
yang seharusnya terjadi das sollen untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Namun, pada praktiknya, secara normatif das sollen tersebut ternyata tidak
selamanya dapat diterima dan sesuai untuk diterapkan. Das sollen tersebut ternyata
tidak sesuai dengan kenyataan berupa kebutuhan yang ada di lapangan atau justru
bertentangan dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Hal inilah yang kemudian
menimbulkan permasalahan hukum atau isu hukum. Permasalahan timbul ketika
hukum yang ada tidak dapat memberikan nilai-nilai kepastian, kebermanfaatan, dan
keadilan sesuai dengan fungsi hukum tersebut.

Selain ketidaksesuaian antara Das Sein dan Das Sollen, norma hukum yang
dibentuk juga dapat menimbulkan ketidaksesuaian atau pertentangan dengan norma
hukum yang lebih tinggi. Hal ini dari segi hukum dan teori telah melanggar Pasal 7
ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan yang mendasarkan susunan peraturan perundang-undangan
berdasarkan teori stufenbau atau piramida hukum Hans Kelsen untuk menjamin
keteraturan kepastian hukum.

Kebĳakan pemerintah dalam rangka penanggulangan dan pencegahan COVID-19
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selama ini juga telah menghadapi pro dan kontra, kritik, hingga perlawanan dari
masyarakat karena dinilai kurang tepat dan justru tidak efektif dalam penanggulangan
pandemi COVID-19, segudang isu telah dilontarkan oleh para pemangku kepentingan
(stakeholder), dari mulai masyarakat umum, badan privat, hingga organisasi profesi
dokter dan perawat yang mempertanyakan dan menyayangkan mengenai peran
pemerintah dalam melindungi tenaga kesehatan dan dokter yang berada di garis
depan penanganan COVID-19.

Selain itu, masyarakat umumnya memiliki sentimen negatif terhadap upaya
pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 yang kian tidak terkendali yang
terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kebĳakan pembatasan sosial dan
pergerakan masyarakat pun tidak menghasilkan suatu titik terang, jumlah korban
terjangkit semakin meningkat namun di sisi lain ekonomi terhambat. Selain itu,
tingginya angka kematian tenaga medis dan kesehatan juga menjadi isu hangat di
tengah-tengah masyarakat.

Di luar sentimen negatif masyarakat, kebĳakan anti-lock down yang dipilih oleh
Presiden Joko Widodo ternyata membuahkan hasil membantu membendung
penurunan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di saat ekonomi dunia
menghadapi resesi akibat terpaan pandemi COVID-19, perekonomian Indonesia
masih berada pada tingkat yang cukup wajar.

Tulisan ini mengupas bagaimana perjalanan upaya penanganan dan pencegahan
pandemi COVID-19 di Indonesia yang diwarnai oleh pro dan kontra dari masyarakat
dipandang dari kacamata hukum. Pertama, tulisan ini menjelaskan bagaimana susunan
peraturan perundang-undangan di Indonesia yang digunakan sebagai pedoman serta
landasan upaya penanganan COVID-19. Selanjutnya, tulisan ini akan menggambarkan
bagaimana bentuk struktur kebĳakan penanganan dan pencegahan COVID-19 yang
diterapkan di Indonesia serta bagaimana penerapannya pada lingkup nasional serta
daerah. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi rekaman jejak dan referensi sejarah yang
dapat berfungsi sebagai bahan pembelajaran bagi generasi bangsa di masa depan
mengenai bagaimana Indonesia menghadapi bencana pandemi global.

Kebijakan Global Penanganan Pandemi

Pandemi atau penyebaran penyakit yang menjangkit suatu area yang luas (secara
global) pada waktu yang sama sudah menjadi bencana yang dikenal pada setiap
halaman peradaban manusia, dari mulai pandemi Abad Pertengahan berupa kolera
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dan pes hingga pandemi virus Influenza H1N1 yang dikenal dengan flu spanyol, H5N1
atau flu burung, virus Ebola, hingga virus Corona yang menyebabkan penyakit Severe
Acute Respiratory System atau SARS.

Pada tahun 1851 sebagai respons komunitas internasional terhadap pandemi
kolera yang menjangkiti Eropa pada tahun 1830 dan 1847, Konferensi Sanitasi
Internasional yang digelar di Paris menghasilkan International Sanitary Regulations
atau Regulasi Sanitasi Internasional yang ditujukan untuk mencegah terjadinya
pandemi serupa di masa depan. Adanya kesepakatan internasional tersebut menjadi
pionir dalam kerja sama internasional dalam hal kesehatan. Setelah terbentuknya
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1948, kegiatan World Health
Assembly ke-22 yang dilaksanakan pada tahun 1969 kemudian mengadopsi dan
merevisi International Sanitary Regulations 1851, yang kemudian menjadi
International Health Regulations 1969. Pertemuan World Health Assembly ke-26 yang
dilaksanakan pada tahun 1973 kemudian kembali merevisi International Health
Regulation 1969 dan mengeluarkan penyakit smallpox sebagai penyakit yang dapat
menyebabkan ancaman pandemi global setelah dunia berhasil memberantas
smallpox.

Pada World Health Assembly ke-48 pada tahun 1995 isu kemunculan beberapa
penyakit menular seperti kolera, pes, dan demam kuning pada beberapa dekade
terakhir dan munculnya beberapa penyakit menular baru seperti Ebola mendorong
pembahasan dan revisi International Health Regulation 1969 menjadi International
Health Regulation 1995. Selain isu kemunculan kembali beberapa penyakit menular,
beberapa klausul dimuat dalam International Health Regulation 1969, seperti
dependensi negara anggota terhadap pengumuman resmi suatu negara atau negara
anggota dan kurangnya mekanisme koordinasi formil antarnegara untuk mencegah
penyebaran pandemi antarnegara.

Belajar dari kasus pandemi SARS di tahun 2002 yang bersumber dari Hong Kong,
dibutuhkan adanya suatu evaluasi menyeluruh dalam aspek penyelenggaraan
koordinasi pencegahan dan penanganan pandemi global. Dari hasil evaluasi tersebut
kemudian disimpulkan bahwa untuk meminimalkan lebih lanjut dampak kerugian yang
ditimbulkan oleh pandemi, diperlukan adanya suatu kerja sama internasional dengan
tujuan untuk mengawasi, melaporkan, mencegah, dan menangani kejadian penyakit
sebelum tersebar dan berkembang menjadi suatu pandemi. Melalui landasan WHO,
yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa, 196 negara menyepakati dan
mengikatkan diri kepada International Health Regulation 2005.
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International Health Regulation 2005, disingkat IHR 2005, merupakan suatu
instrumen hukum internasional yang mengikat bagi negara-negara anggotanya,
instrumen yang ditujukan untuk membantu mengoordinasi negara-negara untuk
bekerja sama guna menyelamatkan nyawa manusia dari bahaya penyebaran pandemi.
Instrumen tersebut didesain dengan mengutamakan empat langkah, yaitu program
pengawasan (monitoring), program pelaporan (reporting), program pencegahan
(preventing), dan penanganan (handling) kejadian pandemi. Semua program
dilaksanakan dengan landasan asas kerja sama, keterbukaan, dan keterpercayaan
antarnegara. Guna menjaga kepercayaan dan mengayomi kepentingan seluruh
anggota, IHR 2005 menjamin bahwa pelaksanaan upaya pencegahan penyebaran
pandemi tidak akan mengganggu lalu lintas dan perdagangan internasional.

Ketentuan IHR 2005 memuat beberapa prinsip antara lain sebagai berikut.

1. Dengan menghormati martabat, hak asasi manusia, dan kebebasan fundamental
seseorang,

2. berdasar pada Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konstitusi Organisasi
Kesehatan Dunia,

3. berdasar pada tujuan pengaplikasian umum dalam rangka perlindungan seluruh
manusia dari penyebaran penyakit secara antarnegara,

4. negara memiliki hak sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan
Prinsip Hukum Internasional, yaitu hak berdaulat untuk melegislasi,
mengimplementasikan legislasi dalam rangka kebĳakan kesehatan nasional,
dengan itu mereka harus menjunjung tinggi tujuan dari IHR 2005.

Dalam IHR 2005 dikenal suatu sistem dan status yang disebut sebagai Public
Health Emergency of International Concern (PHEIC). Sistem tersebut digunakan untuk
menandai dan mendeklarasikan keadaan luar biasa yang mengancam keadaan
kesehatan publik negara lain melalui penyebaran penyakit antarnegara sehingga
membutuhkan adanya koordinasi respond internasional. Sejak keberlakuan IHR 2005,
Direktur Jenderal WHO telah mendeklarasikan PHEIC sebagai respons terhadap
pandemi flu babi H1N1 pada tahun 2009. Kegagalan pemberantasan polio pada
tahun 2014, epidemi Ebola di Afrika Barat pada tahun 2013–2016, pandemi virus Zika
tahun 2016, pandemi Ebola Kivu pada tahun 2018–2019 dan yang paling terbaru,
yaitu pada saat kejadian pandemi COVID-19 dari Wuhan China pada tahun 2019–
2020.

PHEIC menggunakan sistem alur sebagai berikut guna mendeteksi dan
mengidentifikasi kejadian luar biasa pandemi. Semua negara anggota kemudian wajib
mengikuti prosedur yang telah disepakati bersama.
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Pelaksanaan International Health Regulation 2005 di Indonesia

Sebagai negara berpenduduk terbesar di ASEAN dan berbatasan antara dua
benua dan samudra, Indonesia menjadi wilayah yang strategis bagi perpindahan
orang dan perpindahan barang. Hal ini menjadikan negara Indonesia menjadi wilayah
rentan penyebaran penyakit menular. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memiliki
kepentingan dalam upaya internasional dalam pencegahan pandemi. DPada tahun
2005 Indonesia telah menandatangani IHR 2005 dan mengaplikasikannya pada bulan
Juni 2007 ketika IHR 2005 mulai diberlakukan.

Sebagai negara penganut aliran dualisme hukum internasional, suatu instrumen
hukum internasional tidak dapat secara langsung diberlakukan tanpa adanya proses
ratifikasi ke dalam bentuk hukum positif atau perundang-undangan di Indonesia.
Walaupun Indonesia telah menandatangani kesepakatan IHR 2005 yang mulai berlaku
pada Juni 2007, tidak berarti bahwa Indonesia secara langsung terikat menerapkan
seluruh ketentuan IHR 2005. Tanda tangan pemerintah Indonesia hanya menjadi
sebagai lambang komitmen Indonesia untuk menerapkan IHR 2005 pada sistem
hukum nasionalnya.

Hingga sekarang belum ada satu pun pernyataan ratifikasi yang diundang-
undangkan secara positif atau adanya produk perundang-undangan di Indonesia yang
menjalankan ketentuan IHR 2005. Dasar hukum pencegahan dan penanganan
pandemi di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
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Wabah Penyakit Menular dengan Peraturan Pelaksanaanya yang tercantum pada
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Wabah Penyakit Menular.
Setelah instrumen hukum tersebut, hingga kini belum ada instrumen hukum baru yang
mengatur perihal pencegahan dan/atau penanganan pandemi.

Penerapan IHR 2005 pada skala nasional membutuhkan komitmen penuh suatu
negara secara prinsipil dan teknis dalam mengamalkan semua ketentuan IHR 2005.
Pemerintah wajib menjamin berjalannya fungsi pengawasan atau pemantauan dan
pelaporan setiap saat dengan cepat tepat serta transparan. Konsekuensi yang dapat
terjadi bagi Pemerintah jika tidak dapat menjalankan sistem IHR 2005 adalah
Pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban internasional jika terbukti lalai dalam
menjalankan kewajiban penanganan dan penanggulangan pandemi sesuai IHR 2005
yang menyebabkan kerugian bagi negara lain.

Struktur Bangunan Hukum Indonesia

Kesesuaian suatu kerangka regulasi dapat dinilai dari seberapa baik suatu
kerangka regulasi terintegrasi dengan regulasi lainnya sebagai dasar pelengkap,
pendukung, penjelas dan pelaksana dari prinsip dan norma peraturan perundang-
undangan lainnya dalam suatu hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-
undangan di Indonesia diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan susunan
hierarki sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majlis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Susunan tersebut mengacu kepada teori piramida hukum atau (stufenbau das
recht) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, norma hukum
harus memiliki suatu validitas yang disebut sebagai validitas norma. Setiap norma agar
memiliki nilai validitas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut.

• Pertama, suatu norma harus merupakan bagian dari suatu sistem norma. Artinya
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norma tersebut wajib memiliki suatu integrasi dengan norma lain yang ada untuk
dapat berjalan secara efektif dalam mewujudkan suatu tujuan regulasi.

• Kedua, norma tersebut harus berjalan secara efektif. Artinya jika ternyata
ditemukan bahwa suatu norma tidak dapat berjalan secara efektif, kesesuaian
norma tersebut perlu ditanyakan.

Syarat validitas norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut adalah
bahwa setiap norma harus bersifat terikat satu sama lain (interlocking). Konsep ini
kemudian menciptakan sebuah sistem yang disebut sebagai hierarki norma. Adanya
susunan tingkatan norma dari mulai norma dasar, norma abstrak, hingga norma
konkret, kemudian membentuk suatu tingkatan piramida, yang disebut piramida
hukum sebagai berikut.

Ursprungsnorm (sumber norma) atau dikenal juga sebagai grundnorm (norma
dasar) merupakan sumber dari seluruh norma yang diibaratkan suatu mata air.
Ursprungnorm bersifat filosofis dan mengandung prinsip-prinsip umum yang
merupakan cita-cita atau tujuan tertinggi suatu hukum. Selanjutnya, general norm
(atau norma umum) adalah norma yang menjelaskan ursprungnorm ke dalam bentuk
norma umum dan abstrak. Selanjutnya, tussennorm (norma antara) adalah norma yang
menerjemahkan norma dasar menjadi norma individual yang bersifat positif. Lalu,
concrete norm merupakan norma yang lebih bersifat individual dan konkret.

Gambar 1:
Piramida Hukum dan
Struktur Peraturan
Perundang-Undangan di
Indonesia.
(Sumber: brainly.com)
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Konsep stufenbau theorie Hans Kelsen kemudian dikembangkan dan
diinterpretasikan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky yang mengembangkan bentuk
stufen theorie. Hans Nawiasky membagi hierarki atau jenjang norma menjadi bentuk
praktis yang mengklasifikasikan bentuk norma bukan hanya dari sifatnya namun juga
fungsinya. Berdasar pada teori hierarki perundang-undangan Hans Nawiasky tersebut,
peraturan perundang-undangan Indonesia dapat disusun secara hierarkis dari atas
(norma fundamental negara), yaitu Pancasila, hingga ke bawah (aturan pelaksana),
yaitu Peraturan Pemerintah, Presiden, Daerah, hingga Menteri.

Jika dikaji lebih lanjut, bentuk regulasi pengendalian sektor transportasi udara
yang dilakukan oleh Menteri Perhubungan dalam rangka pencegahan penyebaran
COVID-19, berbentuk suatu aturan pelaksana dan/atau aturan otonom yang dibuat
dengan tujuan menjalankan kebijakan Undang-Undang Negara dalam hal karantina
kesehatan termasuk pemberlakuan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) serta pencegahan pandemi.

Regulasi pengendalian tersebut masuk ke dalam kategori verordening atau
autonom satzung yang dikeluarkan oleh Kementerian dengan tujuan dan fungsi
sebagai regulasi pelaksanaan teknis kebijakan atau norma kekarantinaan kesehatan
dan pencegahan pandemi bagi semua pemangku kepentingan (stakeholder) terkait
dalam moda transportasi udara. Artinya norma yang dikandung regulasi tersebut
harus bersifat khusus dan konkret yang ditujukan pada subjek-subjek tertentu sesuai
dengan peranan hak dan kewajibannya

Adapun secara hierarkis, regulasi penanganan COVID-19. didasarkan pada
norma-norma dan peraturan perundang-undangan sesuai hierarkis dengan tingkatan

Gambar 2:
Piramida Stufentheorie.
(Sumber: Stufenbau das Recht Hans Kelsen)
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sebagai berikut.

Staatsfundamentalnorm (Norma Gundamental Negara)

Sebagai norma dasar Indonesia, sila kedua, keempat, dan kelima Pancasila
mengandung beberapa nilai dasar yang dapat menjadi pedoman bagi regulasi
pengendalian dan pembatasan transportasi udara sebagai berikut.

a. Sila Kedua Pancasila:
i. mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban

antarsesama manusia. Dalam kondisi pandemi ini seluruh masyarakat di
Indonesia, terlepas dari status jabatan, sosial, dan ekonomi, wajib
mengenal dan menghormati hak dan kewajiban sesama dalam bentuk hak
kesehatan dan kewajiban menjaga kesehatan;

ii. mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa saling peduli
merupakan kunci dari kompromi antara masyarakat dan negara dalam
upaya pencegahan penyebaran COVID-19 walaupun berdampak negatif
terhadap perekonomian dan kehidupan sosial;

iii. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menjadi poin
penting yang harus disadari dan diimplementasikan sebagai nilai dasar
yang melandasi tujuan dari regulasi tersebut;

iv. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan dalam
bentuk upaya penanganan COVID-19 secara sukarela merupakan nilai
yang harus ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat agar muncul rasa
tenggang rasa dan kepedulian sesama yang dapat memicu semangat
gotong-royong atau kerja sama di tengah-tengah masyarakat;

v. bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat-menghormati dan
bekerja sama dengan bangsa lain. Prinsip saling menghormati dan
bekerja sama internasional merupakan prinsip dasar yang harus diadopsi
oleh regulasi pengendalian sektor transportasi udara dalam rangka
pencegahan COVID-19. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk
pengamalan norma-norma perjanjian internasional berupa regulasi
kesehatan internasional IHR 2005 dan regulasi terkait penerbagan sipil
internasional yang telah disepakati oleh Indonesia.

b. Sila Keempat Pancasila:
i. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Artinya dalam

membuat regulasi, kepentingan negara dan masyarakat harus senantiasa
diutamakan;
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ii. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
Artinya setiap regulasi yang dibuat harus berlandaskan pada asas
musyawarah atau demokrasi, sesuai dengan kepentingan dan kehendak
bersama;

iii. keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Artinya
kebĳakan apa pun yang disahkan menjadi regulasi wajib tetap
dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
senantiasa menjunjung tinggi harkat martabat manusia dan nilai-nilai
kebenaran dan keadilan.

Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Pokok Negara)

Aturan dasar pokok negara yang menjadi pedoman penilaian kesesuaian
kerangka regulasi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945). UUD 1945 merupakan suatu undang-undang yang memuat norma
hukum dasar dalam bentuk positif, abstrak, dan umum. Adapun pasal-pasal yang
berkaitan sebagai dasar pembuatan kerangka regulasi penanganan dan pencegahan
COVID-19 di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Pasal 28 H ayat (1):
memuat ketentuan mengenai dasar hak masyarakat untuk mendapatkan
kehidupan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan. Artinya dalam keadaan terjadinya pandemi, masyarakat tetap memiliki
hak untuk sehat, terhindar dari penyakit, serta mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat terhindar dari ancaman virus. Hak ini tidak dapat
ditanggalkan (non-derogable) meskipun dalam keadaan bencana pandemi.

b. Pasal 34 ayat (3):
memuat ketentuan kewajiban dan hak negara dalam menyediakan fasilitas
pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak. Artinya dalam keadaan
bencana pandemi COVID-19 ini baik Pemerintah Pusat maupun Daerah memiliki
kewajiban dan hak untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan dan penyediaan
berbagai macam kebutuhan fasilitas dalam rangka penanganan dan pencegahan
bencana pandemi. Tanggung jawab tersebut tidak terbatas pada penyediaan
infrastruktur atau perangkat, namun juga suatu sistem dan kebĳakan
penanggulangan pandemi yang dituangkan di dalam bentuk regulasi.
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Formel Gezets (Undang-Undang Formal)

Pembuatan regulasi pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19 yang
bersifat verordening atau autonomus satzung wajib berlandaskan prinsip, norma,
fungsi, dan tujuan peraturan perundang-undangan pada hierarki yang lebih tinggi,
yaitu undang-undang formal atau formel gezets. Beberapa peraturan yang kemudian
menjadi dasar acuan serta landasan adalah Undang-Undang 4 Tahun 1984 tentang
Pencegahan Wabah Penyakit Menular dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan. Selain undang-undang tersebut, beberapa
kesepakatan internasional yang telah disepakati dan/atau diratifikasi oleh Indonesia
juga menjadi landasan norma pembuatan regulasi pencegahan dan pengendalian
penyebaran COVID-19.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah dan Penyakit Menular

Merupakan undang-undang yang ditujukan untuk melindungi masyarakat
Indonesia dari keadaan malapetaka yang ditimbulkan oleh pandemi melalui
usaha pencegahan penyebaran penyakit. Usaha pencegahan bertujuan untuk
mengurangi dampak kerugian yang dapat ditimbulkan oleh penyebaran penyakit
yang akan semakin bertambah jika pandemi semakin menjangkit area dan
populasi lebih banyak.

Upaya penanggulangan atau pencegahan yang diuraikan dalam Undang-Undang
Wabah ini antara lain adalah upaya penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan,
pengobatan termasuk tindakan karantina, pengebalan (imunisasi), pemusnahan
penyakit, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.
Pelaksanaan upaya pencegahan merupakan tanggung jawab utama pemerintah
pusat maupun daerah atau wilayah setempat. Undang-undang ini kemudian
menjadi landasan diadakannya upaya karantina kesehatan yang diatur lebih lanjut
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 merupakan
pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara, yang dicabut
karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam
masyarakat.

Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan antara lain memuat ketentuan terkait
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upaya karantina dalam rangka kesehatan dengan tujuan untuk mencegah dan
menangkal keluar masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan
masyarakat yang berpotensi menimbulkan kondisi kedaruratan kesehatan pada
masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau
pemisahaan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apa
pun atau sedang berada pada masa inkubasi. Pemisahan ini juga berlaku pada
barang yang diduga terkontaminasi atau menjadi penyebab atau sumber
penyakit.

Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan mencakup dan mengatur alat angkut
dalam bentuk kapal laut, kendaraan darat, dan pesawat udara sebagai objek
pengenaan kebĳakan karantina kesehatan. Moda transportasi dianggap sebagai
pintu masuk dan keluar dari perpindahan orang dan barang yang rentan terhadap
terjangkitnya penyakit menular. Oleh karena itu, fasilitas umum moda transportasi
seperti bandara dan pesawat udara beserta penumpang, awak, serta personel
menjadi objek pengawasan dan pengendalian.

Struktur Kebijakan Penanganan COVID-19 di Indonesia

Penanganan COVID-19 di Indonesia didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor
7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease
2019 (COVID-19) berikut perubahannya yang terkandung di dalam Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 atau
disingkat Gugas COVID-19 adalah suatu Lembaga Pemerintah yang dibentuk
langsung oleh Presiden dan ditujukan secara khusus untuk melakukan koordinasi dan
upaya penanganan serta pencegahan pandemi COVID-19 di tingkat nasional.

Adapun tujuan Gugas COVID-19 secara terperinci mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
2. Mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antarkementerian/lembaga

dan pemerintah daerah;
3. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
4. Meningkatkan sinergi pengambilan kebĳakan operasional; dan
5. Meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan

merespons COVID-19.
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Struktur Gugas secara garis besar dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur pengarah
dan unsur pelaksana. Gugas COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada Presiden RI. Pengarah Gugas COVID-19 bertugas
memberikan arahan kepada unsur pelaksana Gugas COVID-19 dan melakukan
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan pandemi COVID-19.
Adapun unsur pelaksana Gugas COVID-19 memiliki tugas dalam menetapkan dan
melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan pandemi COVID-19,
mengoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan
pandemi COVID-19, melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan
pandemi COVID-19, mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan
percepatan penanganan pandemi COVID-19, dan melaporkan pelaksanaan
percepatan penanganan pandemi COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Adapun unsur pengarah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan serta dianggotai seluruh jajaran Kabinet atau Menteri,
sedangkan unsur pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) dan dianggotai oleh seluruh unsur atau perwakilan Kementerian
Kabinet serta berkedudukan di Kantor BNPB.

Kemudian, atas pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugas COVID-
19, Kepala Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota membentuk Gugas
Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang bertanggung jawab dan
berkoordinasi dengan Gugas COVID-19 Nasional. Keputusan dan kebĳakan terkait
COVID-19 dalam skala nasional dikeluarkan melalui imbauan, surat edaran, surat
keputusan, peraturan menteri, keputusan presiden, peraturan presiden, hingga
peraturan pengganti undang-undang, yang disosialisasikan dan dikoordinasikan oleh
Gugas COVID-19 untuk dapat diterapkan pada tiap-tiap daerah. Sementara itu,
semua kebĳakan daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dilakukan dengan
koordinasi dengan Gugas COVID-19 Nasional.

Penerapan Kebijakan Nasional

Kebĳakan nasional penanganan pandemi COVID-19 dinilai oleh masyarakat
dengan tanggapan yang beragam. Sebagian besar masyarakat Indonesia memberi
nilai negatif terhadap bagaimana Pemerintah Pusat memilih kebĳakan nasional
penanganan pandemi COVID-19, lambatnya respons Pemerintah, hingga kurangnya
antisipasi dini.
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Pertama, saat wilayah Indonesia belum memiliki kasus positif COVID-19 di tengah
negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan negara-negara
lainnya mulai terjangkit COVID-19, Pemerintah dinilai acuh dalam melakukan upaya
pencegahan seperti screening, pengadaan fasilitas tes kesehatan, dan pendataan baik
WNI atau WNA yang tiba dari luar negeri, terutama dari daerah dengan pandemi
COVID-19. Hal itu mengakibatkan penularan pertama terjadi pada WNI penduduk
Indonesia akibat tertular WNA Jepang yang sedang mengunjungi Indonesia dan
membawa virus COVID-19.

Selain itu, respons Pemerintah dalam membendung rantai penyebaran virus
COVID-19 di fase awal penularan juga dinilai gagal. Kemudian, Pemerintah melalui
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif justru mengampanyekan program Ayo
Liburan dengan memberi insentif kepada tarif tiket pesawat terbang dan penginapan
di daerah destinasi wisata Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga tidak bertindak apa
pun, seperti memberlakukan protokol kesehatan secara umum dengan ketat (physical
distancing). Satu-satunya imbauan Pemerintah secara resmi ialah menganjurkan
masyarakat untuk memakai masker pada tempat-tempat ramai. Penggunaan masker
kemudian hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang merasa dirinya sakit, sedangkan
seluruh masyarakat masih beraktivitas secara normal.

Selanjutnya, ketika pandemi COVID-19 mulai menyebar dan DKI Jakarta menjadi
episentrum penularan utama, masyarakat menyuarakan kepada Pemerintah untuk
menerapkan kebĳakan Lockdown. Namun, Presiden justru memilih untuk menerapkan
kebĳakan massive screening dan PSBB dengan alasan bahwa kebĳakan Lockdown
justru akan mematikan ekonomi masyarakat.

Penjelasan mengenai lambatnya respons Pemerintah ternyata juga bukan karena
suatu kelalaian internal. Kurangnya antisipasi dan awareness pemerintah tersebut
diakibatkan karena adanya misinformasi terkait karakteristik dan potensi penyebaran
virus COVID-19 yang pada awalnya disinyalir tidak dapat menyebar dari manusia ke
manusia. Ketidakakuratan data tersebut diakibatkan Organisasi Kesehatan Dunia
menerima informasi yang salah dari Pemerintah China yang tidak terbuka terhadap
peristiwa epidemi COVID-19 yang terjadi di Wuhan.

Hal tersebut mengakibatkan Organisasi Kesehatan Dunia terlambat
mengumumkan keadaan PHEIC terhadap COVID-19 yang pada saat itu masih dikenal
sebagai n-COV 2019 (Novel Coronavirus 2019). Organisasi Kesehatan Dunia baru
mengumumkan status PHEIC pada tanggal 23 Januari 2020 setelah menerima laporan
kejadian pandemi COVID-19 dari Jepang dan Korea Selatan, China, dan Thailand.
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Akibatnya seluruh negara di dunia terlambat mengambil langkah-langkah
pencegahan efektif dan mengalami epidemi COVID-19 di wilayah negaranya masing-
masing.

Penerapan Kebijakan di Daerah

Penerapan kebĳakan dan penanganan COVID-19 di tiap-tiap daerah di Indonesia
terbilang cukup unik. Pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di
daerah sering kali dipadukan dengan budaya atau kearifan lokal masyarakat dengan
tujuan agar mudah dipahami, dicerna, dan diterapkan oleh masyarakat setempat. Di
Provinsi Bali, contohnya, pendataan dan pengawasan pendatang dan juga masyarakat
desa di Bali dilakukan oleh para pecalang desa dengan dukungan tokoh agama dan
masyarakat setempat. Lain di Bali lain di Sulawesi Utara, budaya gotong royong atau
disebut Mapalus mewarnai usaha lokal dalam bekerja sama dalam menerapkan
protokol kesehatan di desa desa.

Undang-Undang Kesehatan dalam Lintasan Sejarah Republik Indonesia

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap manusia. Hal ini merupakan amanah
Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan berbagai peraturan perundang-
undangan lainnya yang melaksanakan amanah konstitusi tersebut. Secara teoretis,
beberapa pakar telah menyampaikan mengenai posisi kesehatan sebagai fondasi
dalam pemenuhan hak dasar manusia. Salah satu pakar, Profesor H.J.J. Leenen, di
dalam bukunya yang berjudul "Gezondheidszorg en Recht een
Gezondheidsrechtelĳke Studie", membahas Hak Dasar Hukum Kesehatan. Dalam
pembahasannya, Leenen menyatakan bahwa hak dasar manusia dalam bidang
kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu hak dasar sosial dan hak dasar individu. Hak dasar
sosial diwujudkan dalam bentuk “the right to health care” (hak atas pemeliharaan
kesehatan), sedangkan hak dasar individu diwujudkan dalam bentuk “the right to
medical service” (hak atas pelayanan medis).

Pentingnya posisi dan peranan kesehatan sebagai fondasi bagi pembangunan
manusia Indonesia telah disadari oleh para Pimpinan Negara Republik Indonesia.
Kesadaran tersebut diwujudkan dengan membentuk undang-undang yang khusus
mengatur dan membahas kesehatan. Seiring dengan perjalanan sejarah bangsa
Indonesia, di negara Republik Indonesia hingga saat ini Undang-Undang Kesehatan
telah tiga kali mengalami perubahan.
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Undang-Undang Kesehatan yang pertama kali diberlakukan di Negara Republik
Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Kesehatan. Undang-Undang ini terdiri atas 7 bab dan 17 pasal, yang
disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 1960 oleh Pejabat Presiden Republik
Indonesia, Djuanda.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan dinamika masalah
kesehatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-
Pokok Kesehatan dianggap sudah tidak relevan lagi untuk menjawab permasalahan
kesehatan. Oleh karena itu, pada tahun 1992 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan digantikan dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang-
undang ini terdiri atas 12 bab dan 90 pasal, yang disahkan di Jakarta pada tanggal 17
September 1992 oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto.

Dalam perkembangannya, pola hubungan antara pemberi dan penerima layanan
kesehatan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga bersifat promotif, preventif,
rehabilitatif, dan paliatif. Selain itu, pola pemerintahan tidak hanya bersifat terpusat,
tetapi juga mulai diperkenalkan otonomi daerah. Perubahan paradigma layanan
kesehatan dan pola pemerintahan tersebut kemudian menyebabkan keberadaan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak
lagi mampu menjawab perkembangan permasalahan dalam bidang kesehatan. Pada
tahun 2009 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan digantikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang ini terdiri atas 22 bab dan 205 pasal, yang
disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 oleh Presiden Republik Indonesia,
Susilo Bambang Yudhoyono.

Pandemi Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Kesehatan belum mengatur pandemi secara khusus, bahkan istilah wabah atau
pandemi tidak terdapat di dalam undang-undang ini. Namun, undang-undang
tersebut telah memberikan amanah kepada Pemerintah untuk memelihara dan
mempertinggi derajat kesehatan rakyat melalui beberapa usaha, di antaranya
pencegahan dan pemberantasan penyakit, pemulihan kesehatan, penerangan, dan
pendidikan kesehatan pada rakyat, pendidikan tenaga kesehatan, perlengkapan obat-
obatan dan alat-alat kesehatan, penyelidikan-penyelidikan, pengawasan (Pasal 4
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Kesehatan). Dalam rangka mencegah penyakit, pemerintah dapat melakukan
berbagai kegiatan, di antaranya adalah higiene lingkungan termasuk kebersihan,
pengebalan (imunisasi), karantina (Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan). Undang-undang itu memberikan
tugas kepada pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyakit menular dan
penyakit endemis (Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960
tentang Pokok-Pokok Kesehatan). Berdasarkan uraian beberapa pasal tersebut, dapat
disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1960 tentang
Pokok-Pokok Kesehatan telah mengatur pemberantasan penyakit menular dan
mencegah penularannya melalui karantina. Meskipun pengaturan mengenai penyakit
menular yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan ini masih sederhana, pengaturan mengenai
penyakit menular dan karantina di dalam undang-undang tersebut menjadi dasar
pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 tentang
Wabah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1968 tentang
Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1962 tentang
Wabah (keduanya telah dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
secara khusus mengatur mengenai penyakit menular (termasuk juga pandemi) di
dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31. Undang-undang tersebut secara tegas
menyatakan bahwa pemberantasan penyakit menular harus dilaksanakan sedini
mungkin (Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan). Pemberantasan penyakit menular dilaksanakan dengan berbagai upaya,
di antaranya adalah penyuluhan, penyelidikan, pengebalan, penghilangan sumber
dan perantara penyakit, dan tindakan karantina (Pasal 30 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Undang-undang tersebut juga
mengamanatkan agar pemberantasan penyakit menular dan penyakit yang
memerlukan tindakan karantina dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan). Berdasarkan uraian beberapa pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
mengamanatkan agar pemberantasan penyakit menular (termasuk pandemi)
dilaksanakan sedini mungkin dengan berbagai upaya (dapat dilakukan karantina jika
diperlukan) dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ruang
lingkup ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan di antaranya merujuk kepada Undang-Undang
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Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
secara khusus mengatur penyakit menular (termasuk juga pandemi) di dalam Pasal
152 sampai dengan Pasal 157. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa
pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular merupakan
tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jadi, ketiga unsur
tersebut harus bersinergi dan padu dalam upaya mencegah, mengendalikan, dan
memberantas penyakit menular. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui lintas sektor
dan kerja sama dengan negara lain. Setelah pemerintah, pemerintah daerah, dan
masyarakat bersinergi dan padu, langkah berikutnya adalah fokus kepada satu tujuan,
yaitu melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit,
cacat, dan/atau meninggal dunia, serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi
akibat penyakit menular. Jadi, tidak benar jika ketiga pihak tersebut bergerak sendiri-
sendiri dengan tujuannya masing-masing. Upaya ketiga pihak tersebut dilakukan
melalui kegiatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi
individu atau masyarakat (Pasal 152 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan). Pencegahan penularan penyakit menular wajib
dilakukan oleh masyarakat termasuk penderita penyakit menular melalui perilaku
hidup bersih dan sehat (Pasal 157 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan). Undang-undang tersebut juga menjamin adanya
keterbukaan informasi kepada publik melalui amanat yang diberikan kepada
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah
agar secara berkala menetapkan dan mengumumkan jenis dan persebaran penyakit
yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat, serta
menyebutkan daerah yang dapat menjadi sumber penularan (Pasal 154 dan Pasal 155
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
Pemerintah pusat dan daerah juga diberikan kewenangan untuk melakukan surveilans
terhadap penyakit menular melalui kerja sama dengan berbagai pihak (Pasal 154 dan
Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan). Pemerintah pusat dapat menyatukan wilayah dalam keadaan pandemi
berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya (Pasal 156 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). Upaya
penanggulangan keadaan pandemi dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah,
dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 156
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
Ruang lingkup ketentuan peraturan perundang-undangan di dalam Undang-Undang
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Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di antaranya merujuk
kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Berdasarkan uraian
beberapa pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan sinergi dan
keterpaduan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
upaya penanggulangan pandemi serta adanya keterbukaan informasi dari pemerintah
pusat dan pemerintah daerah terkait dengan pandemi. Kerja sama secara lintas
sektoral dan berbagai negara juga merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam
penanggulangan pandemi, khususnya apabila suatu penyakit telah berada dalam taraf
pandemi.

Undang-Undang Kesehatan dan para “Sahabatnya” dalam Penanggulangan
Covid-19

Terkait dengan penanggulangan pandemi, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mempunyai “sahabat” terdekat, yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular. Pengaturan mengenai wabah di dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan secara mendalam di dalam
keseluruhan isi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular menjelaskan mengenai kewenangan dari Menteri Kesehatan, di
antaranya adalah menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan
pandemi (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular), menetapkan, dan mencabut penetapan daerah tertentu
dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah (Pasal 3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular). Undang-undang ini juga memberikan panduan mengenai upaya
penanggulangan pandemi yang meliputi penyelidikan epidemiologis; pemeriksaan,
pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit; penanganan jenazah
akibat pandemi; penyuluhan kepada masyarakat; dan upaya penanggulangan lainnya
(Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular). Masyarakat juga dilibatkan dalam upaya penanggulangan pandemi
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(Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah
Penyakit Menular). Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-
Undang Kesehatan. Apabila upaya penanggulangan pandemi tersebut menimbulkan
kerugian, ganti rugi dapat diberikan kepada mereka yang mengalami kerugian harta
benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan pandemi tersebut (Pasal 8
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular). Penghargaan juga dapat diberikan kepada para petugas tertentu yang
melaksanakan upaya penanggulangan pandemi atas risiko yang ditanggung dalam
melaksanakan tugasnya (Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
1984 tentang Wabah Penyakit Menular). Ketentuan pidana dapat diterapkan kepada
pihak yang menghalangi upaya penanggulangan pandemi (Pasal 14 dan Pasal 15
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular). Jadi, undang-undang ini mengandung reward and punishment.

Pengaturan yang terkandung di dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dijelaskan secara lebih lanjut
di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular. Peraturan pemerintah itu terdiri atas 12
bab dan 34 pasal, di antaranya mengatur tata cara penetapan dan pencabutan daerah
pandemi, upaya penanggulangan pandemi, peran serta masyarakat, pengelolaan
bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit, ganti rugi dan penghargaan,
pembiayaan penanggulangan pandemi, serta ketentuan pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular dijelaskan secara lebih lanjut di dalam
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 612/MENKES/SK/V/2010
tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan pada Penanggulangan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia. Keputusan Menteri
Kesehatan ini mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan dalam
bidang kesehatan, di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Beberapa hal yang diatur di dalam
Keputusan Menteri Kesehatan ini adalah karantina rumah, karantina wilayah, karantina
rumah sakit/sarana pelayanan kesehatan dengan rawat inap, pembatasan kegiatan
sosial berskala besar, perencanaan kelangsungan dunia usaha dan perkantoran,
karantina kesehatan di bandara, pengawasan kekarantinaan kesehatan di pelabuhan
laut, pengawasan kekarantinaan kesehatan di pos lintas batas darat, sumber daya
manusia, sumber daya pembiayaan, pengorganisasian dan jejaring kerja, monitoring
dan evaluasi.
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Penutup dan Rekomendasi

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan duka yang mendalam bagi masyarakat
dunia dan masyarakat Indonesia. Saat ini Indonesia sedang memasuki masa kritis
pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia pada tanggal 19 April 2020, untuk tingkat dunia terdapat
2.331.099 jumlah kasus positif Covid-19 yang menyebabkan korban meninggal dunia
sebanyak 161.030 orang. Untuk wilayah Indonesia, terdapat 6.575 kasus positif Covid-
19 yang menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 582 orang. Presiden
Republik Indonesia merupakan pimpinan tertinggi dalam upaya penanggulangan
pandemi Covid-19 di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana merupakan undang-undang yang menjadi fondasi utama
dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Penempatan undang-
undang tersebut sebagai fondasi utama dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di
Indonesia adalah benar, tetapi tidak tepat. Seharusnya Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditempatkan
bersama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan. Hal ini disebabkan bencana yang sedang terjadi adalah pandemi penyakit.
Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana sebagai fondasi penanggulangan pandemi Covid-19 di
Indonesia diperlukan karena penanggulangan bencana tersebut memerlukan
kecepatan. Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan sebagai fondasi penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia
diperlukan karena penanggulangan bencana tersebut memerlukan ketepatan.
Keberadaan kedua undang-undang ini bukan ibarat seperti “matahari kembar”, tetapi
lebih sebagai dua buah sisi dari sekeping mata uang yang apabila disatukan, makna
dan manfaatnya dapat dirasakan. Sudah saatnya Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merangkul Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan “para sahabatnya”
dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Hal ini tentunya memerlukan
ketegasan sikap dan tindakan dari Presiden Republik Indonesia sebagai pimpinan
tertinggi dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia. Presiden
tidak perlu ragu-ragu karena seluruh masyarakat Indonesia telah bersepakat untuk
satu suara, yaitu segera mengakhiri pandemi Covid-19 di Indonesia.
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Pendahuluan

Pada tahun 1918–1920, sekitar 100 tahun lalu, pandemi flu spanyol membunuh
sepertiga penduduk dunia saat itu atau antara 50–100 juta orang. Penyebabnya juga
virus Corona, tetapi galurnya berbeda dengan SARS-Cov2 atau virus penyebab
COVID-19. Virus ini adalah makhluk halus yang besarnya satu per 600 besar rambut.
Virus ini senang hidup di paru-paru manusia yang terdapat banyak darah dan udara
segar. Paru-paru manusia adalah organ tubuh tempat pertukaran oksigen dan karbon
dioksida pada ruang-ruang kecil (alveoli) yang apabila digelar mendatar luasnya kira-
kira seluas satu lapangan bola. Ada tiga jalan masuk virus ke paru-paru, yaitu melalui
hidung, mulut, dan saluran kecil dari mata ke hidung. Pencegahannya sederhana
sekali, yaitu tutup pintu masuk. Selalu pakai masker jika bertemu dengan seseorang,
jaga jarak, dan selalu bersih diri. Jika dengan upaya tersebut, virus masih masuk,
perkuat daya tahan tubuh dengan olahraga, makan cukup protein, mineral dan
vitamin. Sesederhana itu.

Akan tetapi, mengapa sampai tanggal 27 Juli 2020 masih saja 16,5 juta orang
terinfeksi dan terkonfirmasi COVID-19? Di Indonesia tembus 100 ribu kasus dengan
kematian hampir 5.000 orang, atau angka kematian (case fatality rate) 4,8%. Angka
kematian COVID-19 di Indonesia sedikit lebih tinggi dari angka kematian COVID-19
dunia yang 3,9%. Apa artinya? Bisa jadi sistem kesehatan Indonesia tidak cukup baik
sehingga banyak kasus berakhir dengan kematian, kasus-kasus yang ditemukan sudah
pada tahap lanjut sehingga tidak dapat disembuhkan, atau mungkin data temuan
yang dilaporkan hanya merupakan sejumput “gunung es” yang tidak
menggambarkan jumlah kasus dan jumlah kematian COVID-19 yang sebenarnya.

Persepsi Risiko

Sukses tidaknya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 bergantung pada
persepsi risiko yang dimiliki Pemerintah (Pusat dan Daerah) serta persepsi risiko
masyarakat. Padahal, umumnya masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim sudah
memahami perintah Nabi Muhammad saw., yaitu annadzhofatu minal iman (‘menjaga
kebersihan diri adalah bagian dari iman’) dan “pelihara masa sehatmu sebelum masa
sakitmu”. Akan tetapi, persepsi risiko sakit dan kematian karena COVID-19 relatif
rendah. Manusia bersifat short sighted. Sebagian pejabat juga tidak mampu menjiwai
risiko COVID-19. Sebagian orang mungkin menilai pandemi COVID-19 merupakan
peluang menyerap kucuran dana APBN yang mencapai 695 triliun rupiah (sekitar 4,5%
Produk Domestik Bruto). Diperlukan bantuan informasi tentang risiko COVID-19 yang
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tidak mudah dilihat, dirasakan, dipahami, dan menjadi dasar kebĳakan
penanggulangan pandemi COVID-19.

Persepsi risiko masyarakat dan pejabat terhadap suatu penyakit akan tinggi jika
penyakit itu tampak kasat mata, seperti cacar yang mengerikan, atau jumlah yang
terkena besar dan rasa sakit yang tampak mengerikan, seperti berdarah-darah dalam
kasus kecelakaan. Fakta kasus COVID-19 dunia menunjukkan bahwa 99% kasus adalah
kasus ringan (mild). Hanya 1% yang serius atau kritis (https://www.worldometers.info/
coronavirus/, yang diakses tgl 28 Juli 2020). Dengan angka kasus terkonfirmasi dan
kematian terhadap populasi yang relatif kecil serta mayoritas kasus COVID-19 adalah
kasus ringan, persepsi risiko masyarakat tidak cukup besar. Dari perbandingan data di
bawah ini dapat kita perkirakan bahwa pandangan masyarakat terhadap COVID-19
mungkin rendah karena di depan mata relatif jumlah kasus dan kematian sangat kecil.
Tabel 1 di bawah menunjukkan pada akhir Juli 2020 jumlah kasus terkonfirmasi hanya
366 per satu juta penduduk dan kematian hanya 18 orang per satu juta penduduk.
Dengan melihat angka relatif tersebut, banyak warga masyarakat tidak memiliki
persepsi risiko tinggi terhadap COVID-19. Angka kematian akibat rokok saja yang
mencapai 769 orang per satu juta penduduk dan telah puluhan tahun risiko merokok
diungkap tidak menimbulkan persepsi risiko yang tinggi. Namun, relatif rendahnya
angka kasus COVID-19 terkonfirmasi dan angka kematian boleh jadi berhubungan
dengan rendahnya angka uji lab PCR per satu juta penduduk.

Kebĳakan Pemerintah dengan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)
merupakan upaya penanggulangan terjadinya pandemi COVID-19 yang dideklarasi
oleh WHO. Deklarasi mengikat semua negara anggota untuk bertindak mencegah
dan menanggulangi pandemi global tersebut. Sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun
2018 tentang Karantina, Pemerintah mengambil opsi PSBB bukan karantina (Lock
down) wilayah seperti yang diambil China dan Korea Selatan. Setiap kebĳakan
memiliki manfaat dan konsekuensinya tersendiri. Apakah kebĳakan PSBB berkorelasi
dengan cukup tingginya angka kematian (7,8%) dibandingkan kasus COVID-19 yang
selesai perawatan (had outcome)? Terlalu dini untuk disimpulkan. Namun, angka-
angka yang tersaji dalam Tabel 1 di bawah ini patut menjadi kajian tentang persepsi
risiko dan beban ekonomi COVID-19 di Indonesia.

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Tabel 1:
Perbandingan Kasus Terkonfirmasi dan Kematian Covid-19 Per Satu Juta Penduduk di Indonesia dan di
Beberapa Negara Terpilih.
(Sumber: Worldometer/coronavirus tgl 28 Juli 2020 yang Diolah)

Boleh jadi relatif tingginya angka kematian COVID-19 di Indonesia berhubungan
dengan lemahnya sistem kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan, dan perilaku
masyarakat yang mempunyai persepsi risiko ekonomi dan kesehatan yang rendah.
Fakta menunjukkan bahwa sistem kesehatan Indonesia sebelum terjadinya Wabah
COVID-19 memang mengalami kurang dana kronis (serupa dengan anemia kronis
pada manusia). Seseorang yang mengalami “kurang darah” pada umumnya tidak
memiliki kinerja tinggi. Gambar 1 di bawah ini menunjukkan posisi Indonesia dalam
pendanaan kesehatan dalam nilai US$ dan dalam proporsinya (%) terhadap PDB
(Tandon, 2020). Data National Health Account Indonesia menunjukkan bahwa
Indonesia hanya membelanjakan (dari semua sumber) sekitar 100–126 dolar AS per
orang per tahun dan 2,4–3,2% PDB per tahun. Proporsi belanja kesehatan terhadap
PDB merupakan indikator komitmen suatu negara terhadap kesehatan rakyatnya.
Belanja kesehatan dari sektor Publik (BPJS Kesehatan, APBN, dan APBD) juga belum
pernah mencapai 2% PDB (Komaryani, 2020). Indonesia jauh tertinggal dalam
mendanai sistem kesehatan, khususnya dari negara-negara yang tingkat ekonominya
setara (lower dan upper middle income countries) sebagaimana tampak pada Gambar
1. Bisa dipahami jika kualitas layanan kesehatan Indonesia belum baik.

Belanja kesehatan yang relatif masih rendah juga memengaruhi persepsi risiko
COVID-19, baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah. Dengan penerapan UU
Karantina, biaya berobat semua kasus COVID-19, baik warga negara Indonesia

Negara Kasus / 1 juta Kematian / 1
juta Uji Lab / 1 juta Kematian / Selesai

Perawatan (%)

Indonesia 366 18 5.096 7,8%

Jepang 232 8 5.657 4,4%

Korea Selatan 276 6 29.782 2,3%

Malaysia 275 4 28.945 1,4%

Singapura 8.685 5 199.887 0,6%

Thailand 47 0,8 9.817 1,8%

Tiongkok 58 3 62.814 5,5%

Turki 2.679 67 54.178 2,6%
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maupun bukan, ditanggung APBN, tidak menjadi beban pasien. Maka, pasien pun
tidak memiliki persepsi risiko finansial yang tinggi akibat terinfeksi dan memerlukan
perawatan COVID-19. Masyarakat tidak mengetahui jumlah biaya yang dihabiskan jika
ia dirawat dan, karenanya, perilaku menghindari COVID-19 (preventif) tidak tumbuh.
Padahal, biaya berobat di rumah sakit dapat menghabiskan dana APBN lebih dari
Rp300 juta per pasien. Data sementara Rumah Sakit Universitas Indonesia (RSUI)
menunjukkan rata-rata tagihan pasien COVID-19 tanpa komplikasi, tidak merokok,
tidak hipertensi, tidak diabetes, penyakit jantung, tidak ada asma, sebesar Rp48 juta.
Namun, jika pasien COVID-19 memiliki penyakit komplikasi atau penyakit penyerta
lainnya, rata-rata tagihan mencapai Rp202 juta (Pujianti, 2020). Oleh karena itu, secara
ekonomis jauh lebih hemat jika Pemerintah dan masyarakat mengutamakan
pencegahan.

Gambar 1:
Distribusi Belanja Kesehatan Total Per Kapita (US$) dan Komitmen Negara dalam Belanja Kesehatan (%
PDB) Indonesia dan Beberapa Negara Pembanding.



339 Bab 5.1 : Prediksi Beban dan Pemulihan Ekonomi Akibat COVID-19

Dampak Ekonomi COVID-19

Berapa sebenarnya kerugian ekonomi Indonesia akibat COVID-19? Kerugian
ekonomi harus dihitung dari beban biaya langsung pencegahan dan biaya berobat
dan kerugian peluang (opportunity costs). Kerugian peluang telah dikupas oleh
beberapa penulis dalam bentuk respons Pemerintah yang mengalokasikan total
Rp695 triliun lebih. Yang jelas, seluruh negara di dunia mengalami perlambatan
pertumbuhan, bahkan mengalami kontraksi (penurunan) ekonomi. COVID-19 telah
membuka mata dan perhatian seluruh pemimpin dunia bahwa kesehatan dapat
menghancurkan ekonomi semua orang. Sebuah konsep sederhana: ekonomi adalah
produk dari kegiatan manusia. Jika manusianya sakit atau takut sakit jika ia
berkegiatan, ekonomi akan berhenti. Sama dengan perang. Perang selalu
menimbulkan beban ekonomi yang besar. Oleh karenaitu, semua negara berusaha
menghindari perang. Namun, perang terhadap SARS-Cov2 jauh lebih kompleks
karena musuhnya tidak terlihat dan dapat menyerang siapa saja setiap saat. Hanya
dengan mata hati, analisis tajam, kebĳakan negara yang tepat, dan eksekusi kebĳakan
yang konsisten yang dapat mencegah kerugian ekonomi besar dari COVID-19.

Berapa sebenarnya kerugian ekonomi Indonesia akibat COVID-19? Kerugian
ekonomi harus dihitung dari beban biaya langsung pencegahan dan biaya berobat
dan kerugian peluang (opportunity costs). Kerugian peluang telah dikupas oleh
beberapa penulis dalam bentuk respon Pemerintah yang mengalokasikan total Rp695
triliun lebih. Namun, nilai tersebut belum mencakup kerugian peluang akibat kematian
hampir 5.000 orang. Kerugian ekonomi yang menjadi beban Indonesia yang lebih
akurat masih dalam perhitungan.

Perlu dipahami bahwa dampak ekonomi COVID-19 di Indonesia tidak dapat
dihitung hanya dari kondisi ekonomi dan sistem kesehatan di Indonesia. Ekonomi
negara-negara di dunia saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kekuatan modal
manusia (yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan kemampuan inovasi rakyat)
merupakan unsur yang lebih penting dari modal sumber daya alam. Perdagangan
antarnegara (impor dan ekspor) berperan besar dalam pemulihan ekonomi setelah
pandemi COVID-19. Bank Dunia dan IMF memprediksi ekonomi dunia akan menyusut
lebih besar dari kejadian Krisis Finansial Asia pada tahun 1997–1998 atau Krisis
Finansial Dunia tahun 2008 sebagaimana tampak dalam Gambar 2 di bawah ini
(Tandon, 2020). Tampak bahwa negara-negara berpendapatan tinggi (high income)
akan mengalami dampak penurunan pertumbuhan ekonomi (per capita GDP growth)
yang lebih dalam daripada negara berpendapatan menengah. Namun, pemulihan
ekonomi mereka diprediksi dapat lebih cepat karena infrastruktur ekonominya dan
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sistem pemerintahannya yang lebih mapan.

Pertanyaannya, apakah Indonesia akan mengalami nasib sangat buruk atau karena
konsumsi domestik yang masih pada tahap konsumsi dasar esensial, dampak ekonomi
COVID-19 di Indonesia tidak akan separah dampak ekonomi di beberapa negara lain?
Hal itu diprediksi juga oleh Bank Dunia sebagaimana tampak dalam Gambar 3.
Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tidak separah penurunan
pertumbuhan ekonomi Filipina atau India.

Gambar 2:
Tren Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita (%) Dunia sebelum COVID-19 dan Prediksi setelah COVID-19.
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Gambar 3:
Tren Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita (%) Dunia sebelum COVID-19 dan Prediksi setelah COVID-19.

Prediksi Pemulihan Ekonomi Indonesia

Meskipun Bank Dunia dan IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia
tidak akan separah penurunan pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju atau
berkembang lainnya, prediksi pemulihan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada
bagaimana Indonesia mengendalikan COVID-19. Pertumbuhan ekonomi sangat
bergantung pada berapa cepat kita mengatasi pandemi COVID-19. Negara-negara
yang telah sukses menekan angka kasus terkonfirmasi COVID-19 seperti Tiongkok,
Thailand, Korea Selatan dan bahkan Malaysia berpotensi lebih cepat menggerakkan
ekonominya. Penurunan jumlah kasus harian COVID-19 tampak dalam Gambar 4.
Penurunan jumlah kasus COVID-19 harian dalam lebih satu bulan menimbulkan
optimisme Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk kembali melakukan
kegiatan dalam suasana kenormalan baru (new normal). Dalam Gambar 4 tampak
Tiongkok, Korea Selatan dan Thailand mampu mengendalikan sebaran COVID-19
dalam satu bulan mencapai puncak jumlah COVID-19 terkonfirmasi tertinggi, lalu
turun secara bermakna. Malaysia juga mampu mengendalikan COVID-19 dalam satu
bulan, tetapi penurunan mencapai angkat terkonfirmasi kurang dari 5% jumlah kasus
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pada hari-hari puncak mengalami perlambatan. Negara-negara ini berpotensi lebih
cepat mengalami pemulihan ekonomi tanpa penambahan kasus signifikan sampai
tersedianya vaksin atau obat COVID-19 secara memadai.

Bagaimana dengan Indonesia? Tampaknya jika melihat sebaran kasus
terkonfirmasi harian, Indonesia belum dapat berharap banyak. Namun, Indonesia
bukan satu-satunya negara yang mengalami perlambatan penurunan jumlah kasus
harian COVID-19. Jepang, yang pada awalnya sukses mengendalikan dalam waktu
sekitar 1,5 bulan, dua bulan kemudian mengalami kenaikan kasus COVID-19
gelombang kedua. Sementara itu, Singapura dan Turki mampu mengendalikan kasus
dalam waktu satu bulan mencapai puncak tertinggi kasus terkonfirmasi harian, namun
penurunan kasus berjalan lambat. Ekor kurva penurunan kasus di Malaysia, Singapura,
dan Turki memanjang. Hal tersebut memengaruhi psikologi kebĳakan pembukaan
kegiatan ekonomi karena masih tingginya tingkat penularan. Bagaimana Indonesia?
Gambar 5 menujukkan bahwa setelah Penetapan Darurat Kesehatan (PSBB) pada akhir
Maret 2020, sampai akhir Juli atau 4 (empat) bulan upaya PSBB, belum tampak
terjadinya penurunan jumlah kasus COVID-19 harian terkonfirmasi. Hal ini secara
psikologis akan memengaruhi kebĳakan perpanjangan PSBB yang akan
memperlambat pemulihan ekonomi sampai vaksin atau obat COVID-19 tersedia
secara mencukupi dan efektif mengendalikan penyebaran kasus COVID-19. Dengan
memperhatikan belum terjadinya tren penurunan kasus, pertanyaan besarnya adalah
“apakah tren pertumbuhan kasus Covid-19 di Indonesia akan segera menurun dan
penurunannya tajam atau landai”?

Gambar 4:
Tren Pertumuhan Kasus Harian Covid-19 di Beberapa Negara yang Lebih Dahulu Sukses dari Indonesia.
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Gambar 5:
Tren Pertumuhan Kasus Harian Covid-19 di Empat Negara Asia.

Pembahasan

Meskipun secara angka kejadian (attack rate) kasus COVID-19 per satu juta
penduduk di Indonesia terkonfirmasi relatif kecil, kenaikan kasus harian terus
menanjak. Rendahnya angka kejadian kasus bisa jadi berhubungan erat dengan
jumlah uji lab PCR yang relatif kecil. Dengan demikian, harus diantisipasi bahwa di
dalam masyarakat sesungguhnya terdapat jauh lebih banyak kasus yang belum
terdeteksi atau belum terkonfirmasi. Artinya, secara epidemiologis kemungkinan
penularan akan terus terjadi dan jika uji lab terus dinaikkan jumlahnya, boleh jadi kita
akan temukan satu juta kasus pada akhir tahun. Karena vaksin dan atau obat belum
ditemukan, beban ekonomi negeri untuk mengobati pasien COVID-19 akan terus
membengkak. Jika vaksin dan atau obat telah ditemukan atau Pemerintah telah
mencabut ketetapan Darurat Kesehatan Masyarakat, COVID-19 akan menjadi
penyakit endemis. Semua beban biaya pengobatan peserta JKN akan menjadi beban
BPJS Kesehatan.

Cara terbaik adalah pencegahan terjadinya penularan. Sayangnya, meskipun
mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan dalam agama Islam pencegahan
penyakit atau masalah sosial lain telah diajarkan sejak lebih dari 14 abad yang lalu,
perilaku pencegahan masih belum membudaya. Terdapat tiga proses pencegahan
yang diajarkan Allah melalui Surat Al-Kahfi, tentang perjalanan Nabi Khaidir dengan
Nabi Musa. Pertama, Nabi Khaidir merusak perahu milik penduduk yang bekerja di
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laut untuk mencegah perampok mengambil perahu yang bagus. Lebih baik rugi
sedikit (perahu rusak) daripada perahu hilang diambil oleh perampok. Kedua, Nabi
Khaidir juga membunuh anak laki-laki untuk mencegah anak tersebut menjadi
penjahat besar ketika dewasa nanti. Pelajaran terakhir adalah Nabi Khaidir
membangun rumah anak yatim (yang di bawahnya ada warisan) dengan ikhlas tanpa
upah dengan tujuan kepentingan publik generasi mendatang.

Kesimpulannya adalah mencegah lebih baik dan lebih murah daripada
mengobati. Jadi, pengucuran dana penanggulangan COVID-19, baik kesehatan
maupun dampak ekonomi yang mencapai Rp695 triliun, sesungguhnya lebih kecil dari
dampak keseluruhan COVID-19 yang masih berlangsung. Namun demikian,
pencegahan terjadi kasus COVID-19 mengalami hambatan besar disiplin masyarakat
dan petugas pemda yang berwenang menegakkan protokol kesehatan. Belajar dari
negara-negara yang rakyatnya umumnya lebih disiplin seperti Tiongkok, Korea
Selatan, Australia dan Selandia Baru, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus
bekerja lebih keras mendisiplinkan rakyat. Pemerintah saja tidak akan berhasil
mencegah penyebaran kasus COVID-19 dan kematian yang mungkin lebih tinggi di
kemudian hari. Keterbasan kapasitas sistem kesehatan, baik sumber daya manusia
maupun fasilitas rumah sakit, akan meningkatkan risiko kerugian ekonomi yang sangat
besar berupa kehilangan produktifitas lansung dan tidak langsung. Memantau tren
pertambahan kasus yang terus naik, ancaman penurunan kasus berlangsung lama
(ekor panjang) tampaknya ada di depan mata.

Kesimpulan dan Saran

Perkembangan kasus kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia sejak lima bulan
lalu belum menunjukkan tren penurunan. Meskipun Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah telah melakukan berbagai upaya, perlu diantisipasi kasus COVID-19 masih
akan berlangsung sampai awal tahun 2021. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
saja tidak akan sanggup mengendalikan pertumbuhan kasus COVID-19. Disiplin
masyarakat dalam mencegah penularan merupakan kunci keberhasilan pencegahan
kerugian ekonomi yang semakin besar dan berkepanjangan. Upaya pencegahan yang
sejalan antara perintah agama dan Pemerintah sebagai upaya pencegahan
kehancuran ekonomi harus terus diperkuat. Upaya memacu penemuan dan
penyediaan vaksin dan atau obat yang cost-effective dalam jumlah dan distribusi yang
memadai harus dipercepat.
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“Jangan sampai
melonggarkan
tanpa sebuah
kendali rem
sehingga mungkin
ekonominya bagus,
tapi COVID-nya juga
naik. Bukan itu
yang kita inginkan.”

Presiden Joko Widodo
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Pandemi COVID-19 merupakan krisis kesehatan yang juga berpengaruh terhadap
sektor rumah tangga, bisnis, pemerintahan, dan perekonomian secara umum..
Pertama, COVID-19 memengaruhi rumah tangga dalam bentuk penurunan daya beli
dan perubahan konsumsi masyarakat. Penurunan daya beli terjadi akibat sebagian
masyarakat tidak dapat bekerja atau kehilangan pekerjaan, terutama rumah tangga
miskin dan rentan serta yang bekerja di sektor informal. Keadaan ini menyebabkan
kelompok ini kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimalnya.

Kedua, dari sisi bisnis, pandemi COVID-19 berdampak terhadap peningkatan
biaya yang disebabkan berkurangnya ketersediaan bahan baku dan meningkatnya
harga bahan baku, menurunnya produktivitas tenaga kerja, menurunnya kapasitas
produksi, serta terganggunya rantai distribusi. Ketiga, pandemi juga berpengaruh
terhadap penurunan pendapatan dan peningkatan pengeluaran Pemerintah.
Penurunan pendapatan pemerintah disebabkan berkurangnya penerimaan pajak dan
nonpajak. Di sisi lain, beban pengeluaran Pemerintah bertambah untuk mengatasi dan
meminimalkan dampak pandemi terhadap bidang ekonomi.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian sangat besar dan terjadi
dengan cepat dan tiba-tiba. World Bank (2020) menyebutkan bahwa pandemi ini akan
menyebabkan resesi global terparah sejak Perang Dunia II. Sejumlah lembaga
internasional seperti IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global 2020 akan
menjadi -4,9%, sementara World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi tersebut
sebesar -5,2%. United Nations (2020) mengestimasi penurunan PDB global akibat
pandemi COVID-19 sekitar 8,5 triliun dolar AS. ILO (2020) dalam laporannya
mengestimasi jumlah orang yang akan kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-
19 secara global berdasarkan skenario “rendah” meningkat sebanyak 5,3 juta orang
dan skenario “tinggi” meningkat sebanyak 24,3 juta orang. Angka ini lebih tinggi
daripada jumlah orang yang kehilangan pekerjaan akibat krisis keuangan pada tahun
2008, yaitu 22 juta orang. Selain itu, UNDP (2020) memperkirakan pendapatan yang
hilang di negara berkembang melebihi 220 miliar dolar AS dan meningkatkan
ketimpangan sosial. Lebih lanjut, dampak ekonomi tersebut akan berimbas dalam
jangka panjang yang berupa pelemahan potensi output, investasi, dan produktivitas
global (World Bank 2020).

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Sektor Riil

a. Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
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Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang tajam
akibat guncangan (shock) terhadap sisi permintaan dan sisi penawaran dari dalam dan
luar negeri. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan (2020),
pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 sebelum adanya pandemi COVID-19 adalah
sebesar 5,3%. Namun, realisasi pertumbuhan pada Kuartal 1 (Q1) 2020 sebesar 2,97%
dengan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi berkisar 2,3% (skenario
berat) sampai dengan -0,40% (skenario sangat berat). Pertumbuhan ekonomi
Indonesia 2020 ini diproyeksi Moody’s sebagai pertumbuhan yang terendah sejak
krisis 1998.

Tabel 1:
Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19.

Tabel di atas menujukkan bahwa dari sisi permintaan, pandemi ini berdampak
pada penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, bahkan sampai pada angka
negatif. Konsumsi domestik sebagai penyumbang PDB terbesar sebanyak 59,40%
mengalami penurunan pertumbuhan secara signifikan sejalan dengan penurunan daya
beli masyarakat akibat tidak dapat bekerja atau kehilangan pekerjaan. Pengeluaran
Pemerintah juga mengalami perubahan akibat perlunya intervensi dan stimulus
ekonomi untuk menggerakkan perekonomian seperti melalui bantuan sosial (bansos)
dan keluarga harapan.

Dari sisi penawaran, pandemi COVID-19 yang mengganggu kinerja dunia usaha
menyebabkan penurunan profit hingga kebangkrutan. Dengan adanya gangguan
kinerja usaha ini, pertumbuhan semua sektor utama pada Q1 (kuartal 1) 2020 menurun
dibandingkan Q1 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Indikator Pertumbuhan Ekonomi
Kontribusi
terhadap
PDB

Asumsi Skenario
Berat

Skenario
Sangat
Berat

Pertumbuhan konsumsi domestik 59,40 5.0 3,22 1,60

Pertumbuhan investasi 31,90 6.0 1,12 -4,22

Pertumbuhan ekspor 17,40 3.7 -14,00 -15,60

Pertumbuhan impor 17,40 3.2 -14,50 -16,65

Pengeluaran pemerintah 6,50 4.3 6,83 3,73
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Tabel 2:
Penurunan Pertumbuhan Berbagai Sektor Utama.

b. Dampak terhadap Pengangguran

Pandemi COVID-19 mengakibatkan terjadinya penurunan permintaan agregat
dan gangguan aktivitas bisnis yang menurunkan kinerja bisnis sehingga banyak pelaku
usaha melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini menyebabkan jumlah
pengangguran pada tahun 2020 diproyeksi mengalami kenaikan drastis sebanyak
2,92 juta orang (skenario berat) sampai dengan 5,23 juta orang (skenario sangat
berat). Dengan penambahan ini, dalam skenario sangat berat, total jumlah
pengangguran di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan menjadi sebanyak 12,05
juta orang, meningkat dibandingkan Agustus 2019, yang ketika itu jumlah
pengangguran terbuka sebanyak 7,045 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka
diperkirakan pada kisaran 7,5–8,5%, jauh meningkat dibandingkan pada tahun 2019,
yaitu sebesar 5,28%. Dengan demikian, pandemi COVID-19 menyebabkan tingkat
pengangguran kembali kepada angka 10 tahun lalu (8,39% pada tahun 2008), yang
telah menunjukan tren penurunan setiap tahun.

c. Dampak terhadap Kemiskinan

Dampak pandemi COVID-19 terhadap kemiskinan terlihat dari meningkatnya
jumlah pengangguran akibat pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan.
Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2019 adalah
sebesar 9,22% dengan jumlah orang miskin sebanyak 24,79 juta orang. Apabila
pertumbuhan ekonomi turun menjadi sebesar 4,2%, tingkat kemiskinan mengalami
kenaikan menjadi sebesar 9,71%. Dalam skenario terburuk, jika pertumbuhan ekonomi
Indonesia sebesar 1,0%, tingkat kemiskinan menjadi sebesar 12,37% atau 33,24 juta

Pertumbuhan Sektor Kontribusi
terhadap PDB Q1 2019 Q1 2020

Manufaktur 20 3,9 2,1

Perdagangan 13,2 5,2 1,6

Pertanian 12,8 1,8 0

Konstruksi 10,7

Pertambangan 6,8

Transportasi 5,2 5,5 1,3

Akomodasi dan makanan 2,8 5,9 2
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orang masuk dalam kategori miskin. Hal ini meningkat sebanyak 8,45 juta orang
dibandingkan September 2019 (SMERU, 2020).

Gambar 1:
Proyeksi Dampak Covid-19 pada Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Orang Miskin.
(Sumber: SMERU, 2020)

Estimasi SMERU ini jauh lebih tinggi daripada proyeksi yang dirilis oleh
Kementerian Keuangan (2020), yaitu jumlah kemiskinan baru akibat COVID-19
diperkirakan 1,89 juta orang (skenario berat) sampai dengan 4,86 juta orang (skenario
sangat berat).

d. Dampak terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) memperkirakan
sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku usaha mikro kecil dan menengah
terdampak pandemi COVID-19. Survei yang dilakukan oleh FEB Universitas Padjajaran
menemukan 40% usaha mikro kecil (UMK) dan UKM terhenti karena dampak pandemi
COVID-19. UMKM yang paling terdampak adalah UMKM yang bergerak pada sektor
makanan dan minuman, industri kreatif, dan pertanian, sedangkan koperasi yang
paling terdampak pandemi adalah koperasi yang bergerak pada bidang kebutuhan
sehari-hari, jasa, dan produksi. Pengaruh terhadap UMKM dirasakan melalui
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penurunan penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi. Akibat tidak
dapat melakukan kegiatan usahanya, UMKM menjadi terganggu kemampuannya
dalam memenuhi kewajiban kredit. Hal ini menyebabkan NPL (nonperforming loan)
Kredit Perbankan untuk UMKM meningkat secara signifikan, yang berpotensi semakin
memperburuk kondisi perekonomian.

e. Dampak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
sehingga penerimaan negara mengalami perlambatan dan penurunan, sekaligus
terjadi peningkatan belanja negara. Penurunan penerimaan negara diperkirakan
sebesar 10% akibat penurunan pada penerimaan pajak maupun penerimaan nonpajak
(PNBP). Penurunan pajak terjadi disebabkan oleh pelemahan kondisi ekonomi serta
kebĳakan dukungan insentif pajak dan penurunan tarif PPh. Penurunan penerimaan
pajak 2020 menurun dibandingkan asumsi sebelumnya sebesar Rp461,20 triliun, dari
Rp1.865,7 triliun menjadi Rp1.404,5 triliun. Adapun penurunan PNBP disebabkan oleh
merosotnya harga-harga komoditas unggulan Indonesia, seperti minyak mentah,
kelapa sawit (CPO), batubara, karet, aluminium, cokelat, tembaga, timah, nikel, dan
seng, yang diperkirakan sebesar Rp69,2 triliun dari Rp367,0 triliun menjadi Rp297,8
triliun. Oleh karena itu, dalam APBN 2020, defisit yang sebelumnya diasumsikan
sebesar -1,76% diestimasikan melebar mencapai -6,34% dari PDB. Perkiraan defisit ini
lebih besar dibandingkan defisit anggaran pada Perpres 54/2020, yaitu sebesar -
5,07% dari PDB sehingga pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang
mengizinkan batasan defisit anggaran lebih dari 3%. Secara umum, untuk
mempercepat upaya penanganan pandemi COVID-19, pemerintah mengubah postur
APBN 2020 dan memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap menjaga kesehatan
dan kesinambungan keuangan negara.

Kebijakan Pemerintah untuk Mendorong Sektor Riil

Beberapa kebĳakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk merespons dampak
ekonomi akibat pandemi COVID-19 sebagai berikut.

a. Realokasi dan Refocusing Anggaran

Pemerintah melakukan realokasi anggaran kementerian dan anggaran pemerintah
daerah untuk memprioritaskan penanganan pandemic COVID-19 sesuai dengan
Inpres Nomor 04/2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran K/L, serta
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Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan pandemi COVID-
19 dan SE Menteri Keuangan Nomor 6 /2020 tentang Refocusing Kegiatan dan
Realokasi Anggaran K/L dalam Rangka Percepatan Penanganan pandemi COVID-19.
Menteri atau pimpinan lembaga diminta agar mengutamakan penggunaan anggaran
yang berkaitan dengan kegiatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi
COVID-19. Pengeluaran yang berhasil dihemat oleh pemerintah sebesar Rp190 triliun
dan realokasi cadangan sebesar Rp54,6 triliun. Beberapa kegiatan yang oleh
Pemerintah diwajibkan realokasi antara lain (1) kegiatan yang kurang prioritas, dana
yang masih diblokir, sisa tender, dan kegiatan yang dibatalkan; (2) belanja barang yang
tidak mendesak (perjalanan dinas, biaya rapat, penyelenggaraan event, honorarium,
dan belanja operasional); (3) belanja modal untuk kegiatan yang bukan prioritas dan
belum ada perikatan (masih diblokir, masih dalam proses tender, sisa lelang).
Pemerintah mengambil langkah-langkah penyesuaian yang dapat dilakukan seperti
mengkaji ulang proyek yang dapat ditunda dan mengubah proyek single year menjadi
multi years dan memperpanjang proyek multi years.

b. Kebijakan Stimulus I (Februari)

Pemerintah mengeluarkan stimulus I sebesar Rp8,5 triliun untuk melakukan
penguatan ekonomi domestik melalui percepatan belanja, kebĳakan mendorong
padat karya, dan stimulus belanja. Secara spesifik, kebĳakan percepatan belanja dan
kebĳakan mendorong padat karya dalam bentuk program percepatan pencairan
belanja modal, percepatan pencairan belanja bantuan sosial, transfer ke daerah dan
dana desa. Adapun stimulus belanja berupa program perluasan kartu sembako,
perluasan subsidi bunga perumahan, insentif sektor pariwisata dan Kartu Pra-Kerja.

c. Paket Stimulus II (Maret)

Pemerintah mengeluarkan paket stimulus II sebesar Rp22,5 triliun dengan fokus
menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor dan impor. Kebĳakan ini terdiri
atas kebĳakan fiskal, kebĳakan nonfiskal, dan kebĳakan di sektor keuangan yang di
antaranya empat insentif pajak bagi pelaku bisnis yang meliputi keringanan PPh 21,
PPh 22, PPh 25, dan PPN dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 23 Tahun 2020 dan berlaku mulai 1 April 2020.

d. Paket Stimulus III (Maret)

Melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (yang kemudian disahkan menjadi UU
2/2020) tentang Kebĳakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
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Penanganan Pandemi Virus Corona, Pemerintah mendorong percepatan pembayaran
berbagai belanja untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan menyederhanakan
mekanisme dan simplifikasi dokumen, khususnya untuk belanja terkait penanganan
kesehatan, jaring pengaman sosial, dan perlindungan usaha, khususnya UMKM.
Aturan yang merupakan bagian dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020 adalah Perpres
54/2020 mengatur perubahan postur APBN 2020 dan PP 23/2020 mengatur program
PEN. Dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020, defisit APBN 2020 diperkirakan mencapai
5,07% PDB dengan paket stimulus III sebesar Rp405,1 triliun untuk menyelamatkan
kesehatan dan ekonomi nasional, termasuk menjaga stabilitas dari sektor keuangan.

Dari anggaran sebesar Rp405,1 triliun, Pemerintah memberikan anggaran
tambahan anggaran kesehatan untuk intervensi penanganan pandemi COVID-19 dan
subsidi iuran BPJS sebesar Rp75 triliun. Pemerintah juga mengalokasikan jaringan
pengaman sosial (social safety net) untuk penambahan penyaluran Program Keluarga
Harapan (PKH), tambahan penerima sembako, tambahan kartu prakerja, diskon tarif
listrik untuk pelanggan 450 dan 900 VA, tambahan insentif perumahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan program jaringan pengaman sosial
lainnya.

Stimulus juga disiapkan untuk dukungan industri sebesar Rp70,1 triliun dengan
rincian untuk cadangan perpajakan/DTP lainnya, stimulus KUR, dan pembiayaan
dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN), khususnya
sektor informal atau UMKM. Program PEN dirancang untuk memulihkan ekonomi
Indonesia dengan melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin serta mendukung
dunia usaha agar tidak makin terpuruk.

e. Tambahan Stimulus (Juni 2020)

Pemerintah meningkatkan anggaran penanganan pandemi COVID-19 menjadi
Rp695,2 triliun, yang dituangkan dalam revisi Perpres Nomor 54 tahun 2020, sehingga
defisit APBN menjadi 6,34% PDB. Dari Rp695,2 triliun, Pemerintah mengalokasikan
untuk anggaran kesehatan sebesar Rp87,55 triliun serta alokasi stimulus untuk sisi
permintaan seperti perlindungan sosial dan insentif perumahan dan sisi penawaran
seperti bantuan untuk UMKM, pelaku usaha dan korporasi.

Dampak terhadap Sektor Keuangan

a. Sektor Eksternal
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Perkembangan pandemi COVID-19 berimplikasi terhadap siklus keuangan global
memasuki paruh triwulan 1 tahun 2020. Sejalan pada tekanan yang terjadi pada sektor
riil akibat penurunan aktivitas perekonomian, indikator makroekonomi menunjukkan
perlambatan yang cukup signifikan pada triwulan 1 2020. Kondisi ini diprediksi akan
terjadi sepanjang tahun 2020, bahkan ada beberapa skenario pemulihan yang
menyebutkan bahwa dibutuhkan waktu lebih lama untuk kembali pada kondisi
sebelum pandemi. Situasi ini mendorong kepanikan dan penurunan kepercayaan
investor yang berimbas pada neraca finansial yang mengalami defisit mencapai 2,9
miliar dolar AS pada triwulan I 2020 dibandingkan pada triwulan IV tahun 2019 yang
memperoleh surplus sebesar 36,6 miliar dolar AS (Bank Indonesia, 2020). Ini
menunjukkan adanya kecemasan investor yang meningkat sehingga terjadi arus
modal keluar (net outflow) yang signifikan di awal tahun 2020. Selain itu, kebutuhan
pemerintah untuk memperoleh dana guna membiayai stimulus perekonomian dalam
rangka penanggulangan COVID-19 juga mendorong peningkatan utang luar negeri.
Namun demikian, data terkini menunjukkan bahwa pada bulan April 2020 mulai terjadi
pemulihan transaksi keuangan yang ditunjukkan pada kondisi net inflow.

Gambar 2:
Neraca Pembayaran Indonesia.
(Sumber: Bank Indonesia, 2020)
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Perlambatan ekonomi dunia dan domestik serta penurunan harga komoditas
dunia menyebabkan pelemahan pada aktivitas ekspor dan impor. Kontraksi ekspor
ditengarai terjadi akibat penurunan harga komoditas global, terutama untuk produk
pertambangan dan pertanian. Selain itu, melemahnya permintaan domestik juga
menyebabkan penurunan impor barang konsumsi dan barang modal yang cukup
tajam pada awal tahun 2020. Kedua aspek tersebut secara simultan mendorong
penurunan transaksi berjalan dari defisit sekitar 8 miliar dolar AS pada triwulan IV
2019, menjadi defisit sekitar 3,9 miliar dolar AS pada triwulan I tahun 2020 atau
menurun sekitar 3,9 persen. Artinya penurunan defisit transaksi yang berjalan ini
menggambarkan kontraksi ekonomi nasional di awal tahun 2020 akibat pandemi
COVID-19.

b. Nilai Tukar dan Inflasi

Berkaca pada kondisi net outflow dan ketidakpastian pada sektor eksternal di awal
tahun 2020, indikator nilai tukar juga mengalami gejolak yang signfikan di awal tahun
2020 sebagaimana dĳelaskan pada gambar berikut.

Gambar 3:
Perkembangan Kurs Harian, Triwulan, dan Bulanan (IDR to USD).
(Sumber: Bank Indonesia, 2020)
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Mengacu pada perkembangan kurs harian, didapati rupiah sempat mengalami
pelemahan mencapai titik tertingginya di bulan Maret 2020 mencapai lebih dari
Rp16.500,00/dolar AS, kemudian kembali menguat sampai dengan bulan Mei di
kisaran Rp14.850,00/dolar AS. Rata-rata kurs bulanan mengalami fluktuasi serupa
dengan pergerakan harian, sementara rata-rata triwulanan cenderung meningkat dari
Rp14.219,00/dolar AS di triwulan IV tahun 2019, menjadi Rp15.462,00/dolar AS di
triwulan I tahun 2020. Penguatan nilai tukar di bulan April dan Mei 2020 didorong
kembali dengan masuknya arus modal asing ke pasar keuangan domestik seiring
dengan perbaikan sentimen investor menyambut stimulus kebĳakan Pemerintah.

Adapun pelemahan konsumsi domestik akibat pandemi menyebabkan inflasi
terjaga pada level yang cukup rendah. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April
2020 tercatat 0,08% (month-to-month) atau 2,67% (year-on-year). Hal ini perlu
dicermati sebagai gambaran kontraksi perekonomian yang dipengaruhi oleh
rendahnya aktivitas pada sektor restoran, hotel, dan transportasi. Lebih lanjut,
perkembangan inflasi inti yang menggambarkan kondisi harga barang kebutuhan
pokok menunjukkan kondisi yang cukup stabil, pada April 2020 tercatat sebesar 0,17%
(month-to-month) atau 2,85% (year-on-year) cenderung menurun dibandingkan bulan
sebelumnya 2,87% (year-on-year). Tercatat komoditas bawang merah mengalami
inflasi yang cukup tinggi di bulan April 2020 pada kisaran 12% (month-to-month).
Untuk itu, kebĳakan Pemerintah yang menjamin distribusi dan ketersediaan melalui
berbagai kebĳakan dĳalankan, sehingga tidak terjadi lonjakan harga barang
kebutuhan primer secara signifikan. Adapun tekanan deflasi yang cukup besar terjadi
di beberapa komoditas seiring dengan melambatnya permintaan dari sektor restoran,
hotel, dan katering selama pelaksanaan PSBB. Beberapa komoditas yang mengalami
deflasi di bulan April 2020 antara lain cabai merah sekitar -18,4% (month-to-month)
dan angkutan udara mengalami penurunan sebesar 6,28% (month-to-month).

Inflasi pada tingkat nasional yang relatif terjaga didorong oleh terkendalinya harga
pada tingkat daerah. Secara regional, deflasi yang cukup signifikan terjadi pada
wilayah yang berorientasi pada sektor pariwisata, seperti Bali-Nusa Tenggara, rata-rata
sekitar 2,6% dan 1,1% (year-on-year). Melemahnya permintaan terhadap komoditas
perkebunan dan pertambangan juga turut andil menyebabkan penurunan harga di
wilayah Sumatera dengan rata-rata sekitar 1,56%, Kalimantan rata-rata sekitar 1,84%,
dan wilayan Papua dengan rata-rata 1,62%. Kondisi ini menunjukkan perlambatan
ekonomi hampir di seluruh wilayah Indonesia dan perlu diantisipasi dengan kebĳakan
stimulus yang merata pada berbagai wilayah terdampak.
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Gambar 4:
Pertumbuhan Penjualan Per Jenis Barang.
(Sumber: Bank Indonesia, 2020)

Deflasi pada berbagai kelompok harga diantisipasi akan semakin mendalam
melihat data perkembangan penjualan per jenis barang yang mengalami tekanan
cukup signifikan mulai awal tahun 2020. Kontraksi penjualan barang yang sangat
signifikan terjadi pada kelompok barang sandang yang menurun sampai sekitar 70%
(year-on-year) sampai bulan April 2020, sejalan dengan penutupan pusat perbelanjaan
dan perdagangan akibat PSBB. Penjualan barang perlengkapan rumah tangga dan
peralatan komunikasi juga mengalami penurunan sampai dengan bulan April 2020
mencapai sekitar 18% (year-on-year). Sementara itu, penjualan makanan, minuman,
dan tembakau masih relatif stabil sampai dengan kuartal pertama 2020.
Ketidakpastian yang tinggi ini juga memengaruhi keyakinan konsumen yang menurun
sampai dengan April 2020. Mengacu pada Bank Indonesia (2020), Indeks Keyakinan
Konsumen menurun cukup signifikan pada seluruh kelompok pendapatan masyarakat.
Bantuan sosial yang diberikan pemerintah diharapkan dapat menjadi stimulus untuk
menahan pelemahan konsumsi masyarakat, khususnya kelompok pendapatan rendah.

c. Pasar Modal dan Obligasi
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Kecemasan investor global dan domestik terhadap kemungkinan adanya krisis
akibat pandemi ini menyebabkan terjadinya tren pelemahan pasar saham yang cukup
signifikan dari awal tahun 2020, sebagaimana dĳelaskan gambar berikut.

Gambar 5:
Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan Harian (ytd).
(Sumber: LM FEB UI diolah dari Google, 2020)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menurun drastis dari sekitar 6.323 di bulan
Januari 2020 sampai titik terendah pada akhir bulan Maret 2020 mencapai 3.938 atau
melemah sekitar 37% di rentang periode tersebut. Pelemahan ini diwarnai aksi net sell
asing yang terjadi secara terus-menerus mulai awal tahun 2020. Menurut OJK, sampai
dengan April 2020 investor asing mencatatkan net sell di pasar saham sebesar Rp 7,2
Triliun. Ketidakpastian di pasar saham juga tercermin di pasar obligasi di mana yield
SBN cenderung menurun dan terlihat posisi net sell SBN di April 2020 sebesar Rp4,6
triliun. Kondisi pasar keuangan cenderung membaik memasuki akhir April 2020,
terlihat dari kenaikan IHSG mencapai 4.779 didukung oleh kembali masuknya arus
modal investor asing ke pasar keuangan domestik. Namun demikian, masih perlu
diantisipasi risiko pasar keuangan ke depan meningat pemulihan fundamental
perekonomian masih membutuhkan waktu sejalan perkembangan kebĳakan relaksasi
PSBB yang baru mulai dĳalankan oleh Pemerintah.
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d. Perbankan

Pelemahan sektor rill akibat pandemi COVID-19 juga berimbas pada kinerja
perbankan yang terdampak dari dua sisi, yakni penyaluran kredit yang menurun dan
risiko kredit yang meningkat. Penyaluran kredit menurun akibat pelemahan aktivitas
bisnis korporasi dan konsumsi masyarakat karena adanya kebĳakan pembatasan sosial
yang dĳalankan oleh pemerintah. Adapun total kredit perbankan secara nominal
masih cenderung meningkat dari sekitar Rp5.500 triliun pada Januari 2020, menjadi
sekitar Rp5.700 triliun pada bulan Maret 2020. Namun demikian, pertumbuhan kredit
perbankan telah mengalami tren penurunan di sepanjang tahun 2019 sebagaimana
dĳelaskan gambar berikut.

Gambar 6:
Perkembangan Pertumbuhan Kredit Per Jenis Penggunaan.
(Sumber: Bank Indonesia, 2020)

Pertumbuhan kredit (year-on-year) berada pada puncaknya pada akhir tahun 2018
berkisar 12 persen, selanjutnya terus menurun sampai dengan titik terendah di kisaran
6 persen per tahun pada awal tahun 2020, kemudian kembali meningkat pada bulan
Maret 2020 berkisar 7,95 persen. Pelemahan fungsi intermediasi dalam satu tahun
belakang disebabkan oleh pertumbuhan jenis Kredit Modal Kerja (KMK) yang merosot
lebih cepat dibandingkan Kredit Konsumsi (KK) dan Kredit Investasi (KI). Ini
menjelaskan bahwa risiko korporasi yang cenderung tinggi akibat ketidakpastian
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global dalam satu tahun belakang berimbas pada perilaku perbankan yang lebih
berhati-hati dalam memberikan Kredit Modal Kerja.

Tabel 3:
Perkembangan Pertumbuhan Kredit Per Sektor.
(Sumber: Bank Indonesia, 2020)

Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi terlihat bahwa terjadi penurunan
kredit yang cukup signifikan terutama pada sektor yang paling terdampak oleh
sentimen perang dagang dan pandemi COVID-19. Secara nominal per Maret 2020,
terlihat bahwa sektor perdagangan hanya meningkat sekitar Rp39,6 triliun
dibandingkan tahun sebelumnya, lebih rendah daripada pertambahan kredit tahun
2019 yang meningkat sebesar Rp89,7 triliun. Hal yang serupa juga terjadi pada sektor
konstruksi, pertambangan, dan listrik. Kondisi ini juga dikonfirmasi oleh pertumbuhan
kredit (yoy) sektor perdagangan, konstruksi, dan pertambangan yang cenderung
menurun dan berfluktuasi mulai tahun 2019 sampai awal tahun 2020.

Pembatasan aktivitas ekonomi juga berdampak signifikan terhadap Usaha Mikro

Sektor

Pertumbuhan YOY (%) Nominal Kredit Mar-2020

2017 2018 2019
2020 YOY (Rp T) Share

Mar’20Maret Mar’19 Mar’19

Perdagangan 5,20 9,40 3,73 3,69 89,69 39,62 19,48

Lain-lain (konsumsi RT) 10,29 10,30 5,80 5,48 120,29 81,62 27,49

Industri 5,42 9,10 3,63 10,67 75,45 92,68 16,83

Pengangkutan &
Telekomunikasi 6,31 19,00 13,63 18,32 21,83 39,19 4,43

Konstruksi 20,57 22,08 14,61 9,12 69,05 29,52 6,19

Pertanian 12,05 11,67 4,63 8,51 36,18 31,17 6,96

Jasa Dunia Usaha 7,96 12,98 5,37 10,28 49,08 49,99 9,39

Jasa Sosial 24,05 13,15 14,01 11,32 20,44 16,53 2,84

Pertambangan -10,07 21,39 -2,61 8,92 32,97 12,28 2,63

Listrik 7,88 16,46 16,49 15,10 32,62 28,22 3,77

Total 8,24 11,75 6,08 7,95 547,60 420,81 100,00
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Kecil dan Menengah (UMKM), terutama dari sisi kas dan aset lancer yang terbatas
dalam membiayai kewajiban jangka pendek. Hal ini selanjutnya berimplikasi pada
kapasitas keuangan UMKM yang menurun sehingga risiko kredit cenderung
meningkat. Adapun data penyaluran kredit UMKM menunjukkan tren yang meningkat
hingga mencapai total Rp1.122 triliun pada bulan Maret 2020, meningkat
dibandingkan bulan Desember 2019 pada kisaran Rp1.111 triliun. Namun, jika dilihat
dari sisi pertumbuhan kredit, kredit pada UMKM mengalami penurunan yang cukup
signifikan pada bulan Maret 2020 yang tumbuh 6,6% (year-on-year) dibandingkan
dengan bulan Maret 2019 tumbuh sekitar 10,9% (year-on-year).

Perlambatan pertumbuhan kredit UMKM terutama disebabkan oleh penurunan
kredit pada segmen kecil yang turun dari 11,1 persen di bulan Maret 2019 menjadi
7,62 persen pada bulan Maret 2020 serta segmen menengah yang merosot dari 8,8
persen menjadi 0,67 persen di rentang periode yang sama. Penurunan kedua segmen
ini menunjukkan bahwa UMKM yang berada pada skala menengah dan kecil justru
berada pada kondisi yang lebih sulit dibandingkan dengan usaha mikro, mengingat
eksposur (exposure) usaha menengah yang lebih tinggi terhadap situasi global.

Gambar 7:
Perkembangan Suku Bunga Kredit Perbankan.
(Sumber: Bank Indonesia, 2020)
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Guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
penyaluran kredit perbankan, otoritas moneter telah mengambil kebĳakan akomodatif
salah satunya dengan kecenderungan penurunan suku bunga acuan, terutama mulai
tahun 2019 sampai dengan awal tahun 2020. Hal ini kemudian direspons dengan
penurunan suku bunga kredit perbankan, baik Kredit Konsumsi, Kredit Modal Kerja,
maupun Kredit Investasi. Langkah ini juga dilakukan guna menjaga likuiditas
perbankan dan stabilitas pasar uang antarbank untuk mengantisipasi risiko likuiditas
perbankan yang meningkat di saat pandemi.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap penurunan aktivitas
penyaluran kredit, tetapi juga peningkatan risiko perbankan, mulai dari risiko pasar,
kredit, dan likuiditas. Di sisi pasar, risiko meningkat akibat volatilitas pasar ekuitas,
obligasi, dan nilai tukar yang cenderung meningkat, sebagaimana telah dĳelaskan
sebelumnya. Sementara itu, risiko kredit meningkat yang dicerminkan dengan
penurunan kapasitas debitur akibat pandemi. Berdasarkan data Bank Indonesia
(2020), nominal Non-Performing Loan (NPL) atau kredit perbankan yang bermasalah
pada bulan Maret 2020 mencapai Rp25,4 triliun, jauh meningkat dibandingkan bulan
Maret 2019 sebesar Rp2,4 triliun. Sementara itu, sektor industri mengalami
peningkatan kredit bermasalah paling tinggi, yaitu dari Rp570 miliar pada Maret 2019
menjadi Rp14,8 trilun pada Maret 2020. Jika melihat sebaran regional, NPL
perbankan yang relatif tinggi terdapat di Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Bangka
Belitung, dan Jawa Tengah. Tekanan eksposur risiko kredit diprediksi masih akan terus
meningkat pada kuartal 2 tahun 2020 seiring dengan restrukturisasi kredit yang telah
mulai dĳalankan oleh perbankan.

Di sisi lain, risiko likuiditas juga cenderung meningkat terlihat dari aktivitas pasar
uang antar bank yang relatif menurun pada awal tahun 2020. Data Bank Indonesia
(2020), menunjukkan volume perdagangan pasar uang rupiah antarbank pada bulan
Maret 2020 sekitar Rp6,9 triliun, menurun sekitar 62 persen (year-on-year). Penurunan
aktivitas perdagangan pasar uang ini mengindikasikan tekanan pada likuiditas
perbankan yang dipengaruhi oleh aktivitas pengambilan uang oleh masyarakat yang
meningkat, serta penundaan pembayaran debitur akibat pandemi. Kondisi ini telah
diantisipasi dengan kebĳakan operasi pasar yang dilakukan oleh otoritas moneter
guna menjaga stabilitas likuiditas perbankan.

Secara spasial, pertumbuhan kredit perbankan di beberapa wilayah masih
cenderung lambat dibandingkan dengan rata-rata nasional. Daerah yang mengalami
pertumbuhan kredit negatif adalah Sulawesi Utara sekitar -0,6% (yoy) dan DI
Yogyakarta sebesar -1,1% (yoy). Adapun daerah dengan pertumbuhan kredit per
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tahun yang relatif lambat antara lain Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jawa
Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Kondisi ini menggambarkan peran
intermediasi perbankan di berbagai wilayah yang cenderung melemah di tengah
pandemi.

Di sisi lain, risiko kredit perbankan secara geografis juga beragam dengan
kecenderungan relatif terjaga. Namun demikian, beberapa wilayah menunjukkan rasio
NPL perbankan yang cenderung tinggi, antara lain Kepulauan Riau (5,7%), Bangka
Belitung (5,2%), dan Sulawesi Selatan (5,7%). Sementara itu, NPL di pusat ekonomi
nasional relatif terjaga pada tingkat yang stabil, antara lain DKI Jakarta (1,9%), Jawa
Timur (3,6%), Jawa Barat (3%), Sumatera Utara (3,7%), dan Kalimantan Timur (3,5%).
Gambaran ini menunjukkan bahwa perbankan relatif memperketat kebĳakan
penyaluran kredit seiring dengan adanya perlambatan ekonomi sampai akhir tahun
2019 dan pandemi mulai awal tahun 2020.

Kebijakan Moneter dan Sektor Keuangan

Beberapa kebĳakan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter dan supervisi
Lembaga keuangan untuk merespons dampak terhadap stabilitas sistem keuangan
akibat pandemi COVID-19 antara lain sebagai berikut.

a. Bauran Kebijakan Moneter

Terdapat enam bauran kebĳakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pertama,
penurunan suku bunga kebĳakan moneter (BI7DRR) dua kali masing-masing sebesar
25 bps menjadi 4,5% pada Februari dan Maret 2020. Kedua, kebĳakan intervensi pada
pasar valuta asing guna menjaga stabilitas nilai tukar. Ketiga, memperluas instrumen
dan transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing. Keempat, melakukan injeksi
likuiditas pada pasar uang dan perbankan sebesar Rp583,5 triliun melalui pembelian
instrument keuangan dan penurunan Giro Wajib Minimum (GWM). Kelima,
pelonggaran ketentuan Loan to Value Ratio (LTV) guna meningkatkan pembiayaan
sektor perbankan. Keenam, memperkuat sistem pembayaran transaksi nontunai dan
mendorong masyarakat untuk menggunakan transaksi nontunai.

b. Kebijakan Stimulus Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan
kebĳakan stimulus perekonomian lanjutan terkait pemberian subsidi bunga bagi
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debitur bank dan perusahaan pembiayaan. Stimulus bunga pemerintah ini diberikan
kepada debitur yang memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, kebĳakan relaksasi
penilaian kualitas kredit dan pembiayaan juga diberlakukan sepanjang masa pandemi.
Relaksasi tersebut antara lain dalam bentuk penyesuaian penilaian kualitas kredit/
pembiayaan pada debitur yang memenuhi kriteria tertentu, sesuai dengan ketetapan
yang telah ditentukan oleh OJK.

c. Dukungan Pemerintah dalam PEN Sisi Supply (Sektor Keuangan)

Dalam serangkaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional, terdapat dukungan
pemerintah pada sisi supply, khususnya terkait kondisi debitur, baik UMKM ataupun
debitur padat karya serta dukungan terhadap perbankan dan Lembaga keuangan.
Program ini direalisasikan dalam berbagai skema, termasuk: penanaman modal
negara, penjaminan kredit, subsidi bunga, penempatan pada perbankan, serta
penyaluran dana langsung melalui perusahaan pendanaan.

Pertama, pemerintah telah menganggarkan program subsidi bunga ultra mikro
dan UMKM sebesar Rp35,28 triliun kepada sekitar 60 juta rekening debitur di berbagai
lembaga keuangan. Beberapa lembaga keuangan yang dimaksud antara lain BPR,
Bank Persero, Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, serta fintech. Adapun program ini
diberikan dalam bentuk penundaan angsuran dan subsidi bunga untuk Usaha Mikro
dan Kecil sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% selama 3 bulan berikutnya, serta
Usaha Menengah sebesar 3% selama 3 bulan pertama dan 2% selama 3 bulan
berikutnya. Selain itu, dari total anggaran subsidi bunga tersebut juga terdapat porsi
penundaan cicilan pokok dan subsidi bunga untuk program KUR.

Pemerintah juga memberikan jaminan kepada perbankan (di luar intervensi Bank
Indonesia, melalui pinjaman likuiditas) dalam menjaga likuiditas perbankan melalui
skema penempatan dana di perbankan. Dalam hal ini bank yang memenuhi kriteria
tertentu dapat mengajukan penempatan dana pemerintah dengan prosedur tertentu,
guna menunjang kebutuhan restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan pemberian
modal kerja bagi debitur.

Pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal kerja UMKM dan korporasi
padat karya dalam bentuk penugasan kepada Jamkrindo dan Askrindo untuk
penjaminan modal kerja (terutama KUR) melalui perbankan. Dalam hal ini, pemerintah
memberikan PMN sebesar Rp6 triliun ditujukan untuk meningkatkan kapasitas modal
dari Jamkrindo dan Askrindo. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp5 triliun
untuk menanggung pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (ĲP) pelaku usaha dengan
prosedur tertentu.
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Selain itu, pemerintah juga memberikan penyaluran dana kepada debitur
wholesale dengan skema hibrid antara PMN dan surat utang masing-masing senilai
Rp5 triliun dan Rp15 triliun yang diberikan kepada PPA. Adapun PPA akan
memberikan penyaluran dana melalui mekanisme sekuritisasi dengan jaminan
cashflow dari pembayaran kewajiban debitur kepada bank. Debitur wholesale yang
dimaksud adalah perusahaan padat karya yang memenuhi kriteria tertentu dan
terkena dampak signifikan akibat pandemi.

Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Daerah

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang berbeda terhadap setiap daerah.
Berdasarkan data BNPB, beberapa provinsi memiliki jumlah kasus tertinggi penderita
COVID-19 dibandingkan provinsi lain, antara lain provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur,
Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat. Provinsi yang menjadi episentrum
penyebaran tertinggi ini, sekaligus memiliki peran yang besar dalam perekonomian
Indonesia apabila dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)-nya.

Gambar 8:
Provinsi dengan PDRB Terbesar (2019).
(Sumber: Badan Pusat Statistik)
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Berikut beberapa kebĳakan ekonomi yang diambil oleh setiap pemerintah
provinsi untuk menangani dampak COVID-19, khususnya pada bidang ekonomi.

a. DKI Jakarta

• Penyediaan layanan Surat Keterangan Tidak Mampu untuk Kartu Jakarta Pintar
melalui aplikasi JakEvo.

• Pemprov DKI Jakarta membuka layanan belanja kebutuhan pokok secara daring
bekerja sama dengan Aplikasi Ojek Daring, Perumda Pasar Jaya, dan 50 Pasar
Tradisional.

• Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 386 tahun 2020 mengenai pelaksanaan
bantuan sosial akibat kebĳakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pemprov DKI Jakarta menyalurkan 100.323 bansos pada 19 April 2020. Baznas
Bazis DKI Jakarta menyalurkan 1.500 paket sembako untuk masyarakat di
Kepulauan Seribu.

• PT Jakpro membangun dapur umum di sekitar lokasi proyek untuk membantu
masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID–19 selama PSBB.

• Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan tiga Kebĳakan Insentif Pajak Daerah dalam
masa PSBB. Pertama, penghapusan sanksi administrasi pajak daerah akibat
pelanggaran administrasi perpajakan. Kedua, tidak ada kenaikan pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2020. Ketiga,
pengurangan pokok pajak daerah, khususnya kepada pelaku usaha yang
terdampak atas pelaksanaan PSBB.

• Penyediaan GOR Pasar Minggu sebagai tempat penampungan penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS) selama pandemi COVID-19.

• Pemprov DKI Jakarta Relaksasi Aturan KJP PLUS agar dapat mencairkan semua
manfaat bantuan selama pandemi COVID-19.

(Pemprov DKI Jakarta, https://corona.jakarta.go.id/id/kebĳakan)

b. Jawa Timur

• Pengamanan kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian.
• Program Lumbung Pangan untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan

strategis dan harga yang stabil. Layanan yang diberikan sesuai dengan protokol
COVID-19 dan dapat diakses secara daring.

• Restrukturisasi kredit bagi pelaku ekonomi terdampak.
• Padat karya tunai (cash for work) untuk pelaku ekonomi kecil terdampak.
• Pelatihan digital UMKM (adaptasi produksi/shifting usaha dan digital marketing)

https://corona.jakarta.go.id/id/kebijakan
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(Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Siaran Pers Pemprov Jatim)

c. Jawa Barat

• Bantuan ekonomi senilai Rp500 ribu dalam bentuk uang dan sembako kepada
hampir satu juta kepala keluarga (KK) yang rawan miskin baru karena pandemi
COVID-19.

• Proyek Padat Karya senilai Rp13 triliun untuk menyerap tenaga kerja. Stimulus ini
didanai dari berbagai pos anggaran, seperti menghemat perjalanan dinas dan
menggeser dana desa.

(Siaran Pers Pemprov Jabar)

d. Jawa Tengah

• Kebĳakan relaksasi bagi para pelaku industri jasa keuangan. Berdasarkan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 yang dikeluarkan
pada tanggal 13 Maret 2020, salah satu relaksasi yang diberikan berupa
restrukturisasi kredit atau pembiayaan bagi debitur terdampak wabah COVID-19.

• Belanja Pemerintah akan didorong untuk menstimulus konsumsi rumah tangga.
• Stimulus APBD senilai 20 juta per desa yang pemanfaatannya pararel dengan

dana desa khususnya untuk program padat karya tunai.
• Program jaring pengaman ekonomi (JPE) seperti bantuan bahan baku untuk

kelompok UMKM, subsidi bunga untuk 10.000 UMKM, bantuan untuk kelompok
tani dan peternak, serta pemberian bantuan sembako secara bertahap kepada
warga yang terdampak.

(Siaran Pers Pemprov dan Bappeda Jateng)

e. Sumatera Utara

• Program bantuan sosial kepada warga dengan nilai bantuan sekitar Rp225.000,00
setiap KK. Pada tahap pertama, penyaluran bansos telah menyasar 1,32 juta
kepala keluarga.

• Program stimulus ekonomi bagi UMKM yang terdampak COVID-19. Program
stimulus ekonomi yang dimaksud dapat berupa pendampingan terhadap UMKM,
program alih usaha, bantuan alat kerja, ataupun fasilitasi UMKM untuk
restrukturisasi kreditnya kepada perbankan.

(Siaran Pers Pemprov Sumatra Utara)
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“Jangan sampai
ada yang masih
memiliki perasaan
kita sedang normal-
normal saja.
Berbahaya sekali..”

Presiden Joko Widodo
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Krisis adalah bagian tak terpisahkan dari dinamisnya irama ekspansi dan kontraksi
ekonomi sebuah negara. Indonesia punya pengalaman menghadapinya. Krisis-krisis
seperti ini biasanya diwarnai oleh fluktuasi mata uang, pelarian devisa (capital flight),
inflasi, pelemahan daya beli, pengangguran, dan seterusnya. Jika tak bisa
dikendalikan, ia bisa menimbulkan tekanan-tekanan sosial-politik.

Pada tahun 1998 misalnya, kita menghadapi krisis moneter yang berdampak luas
dan memantik krisis politik dan sosial. Pada tahun 2008 guncangan kembali kita
rasakan di sektor keuangan.

Pada tahun 2020 ini kita kembali menghadapi krisis yang dipicu pandemi COVID-
19. Tentu saja wajar bila beredar spekulasi bahwa krisis atau kesulitan ekonomi kali ini
dapat memicu keresahan sosial, bahkan juga krisis sosial politik. Perekonomian
Indonesia yang tengah bergairah dan menikmati pertumbuhan yang relatif bagus,
tiba-tiba membeku. Dunia pun terkurung oleh jerat resesi. Ini adalah resesi global
pertama yang merata terjadi di seluruh dunia yang dipicu oleh pandemi sejak tahun
1870. Kita tentu perlu berharap yang terbaik dan terus memelihara optimisme, namun
bukan berarti tidak bersiap untuk menghadapi hal-hal terburuk. Expect for the best,
but prepare for the worst!

Namun, ini adalah badai yang berbeda dibandingkan cuaca buruk pada 1998 dan
2008. Ibarat menerbangkan pesawat, semua pihak, baik pilot, kru, hingga penumpang
atau rakyat, benar-benar menghadapi kondisi yang belum pernah dialami
sebelumnya. Bahkan, pemimpin pun tengah diuji: metode mana yang paling tepat
untuk mengatasinya.

Situasi yang dihadapi Indonesia tentu tidak mudah. Sebab masyarakat kita
tersebar di berbagai pulau, hidup dalam beragam kegiatan ekonomi, dan belum
sepenuhnya terhubung secara digital. Saat ini ada 13.577 desa (dari total 83.391
administrasi setingkat desa) yang belum memiliki jaringan internet 4G. Sebesar lebih
dari 80% aktivitas ekonomi berada dalam sektor usaha informal dan UMKM.

Jadi, bila diibaratkan pesawat, maka ketika normal, ekonomi kita terbang dengan
empat mesin: konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan neraca
perdagangan internasional. Di Indonesia, konsumsi rumah tangga adalah mesin
dengan kekuatan terbesar yang menopang laju pesawat ekonomi. Sekarang
bayangkan pesawat itu melewati sebuah kawasan yang bergejolak dan cuaca buruk
dan hanya tiga mesin yang hidup. Itu pun satu persatu akan terkena dampak.
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Badai besar akibat pandemi COVID-19 membuat mesin-mesin itu melemah,
kehilangan daya dorong, khususnya di sektor perkotaan. PSBB mengakibatkan bisnis
dan perekonomian beralih dari perkantoran ke perumahan. Aktivitas usaha berhenti;
daya beli melemah. Laju pesawat pun melambat, perlahan turun. Namun, ini terjadi di
seluruh dunia. Pesawat ekonomi negara lain yang mesin kapasitas terbesarnya
tersusun dari aktivitas perdagangan internasional, bahkan sampai menukik jauh ke
bawah.

Resesi Global

Bank Dunia dalam 2020 Global Economic Prospects yang dipublikasikan Juni
2020 lalu menyebut, perekonomian global diproyeksi mengalami kontraksi hingga 5,2
persen. Ini akan menyeret dunia ke jurang resesi terdalam sejak era Perang Dunia II.

Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara yang tahun ini diproyeksi tidak
jatuh ke kuadran minus dalam pertumbuhan ekonominya. Setelah tahun lalu tumbuh
5,0 persen, tahun ini ekonomi Indonesia diproyeksi akan stagnan di 0,0 persen, tetapi
kemudian diprediksi akan berakselerasi tumbuh 4,8 persen pada 2021.

Di beberapa negara utama kawasan Asia Tenggara, hanya Vietnam dan Indonesia
yang diproyeksi tak mengalami kontraksi ekonomi. Adapun ekonomi Thailand,
Malaysia, dan Filipina diperkirakan akan tumbuh negatif tahun ini.

Tabel 1: Perbandingan Produk Domestik Bruto Antarnegara 2019—2021.
(Sumber: 2020 Global Economic Prospects oleh Bank Dunia)

*Proyeksi

Negara 2019 2020* 2021*
Indonesia 5,0 0,0 4,8

Amerika Serikat 2,3 -6,1 4,0

China 6,1 1,0 6,9

Jepang 0,7 -6,1 2,5

India 4,2 -3,2 3,1

Thailand 2,4 -5,0 4,1

Malaysia 4,3 -3,1 6,9

Vietnam 7,0 2,8 6,8

Filipina 6,0 -1,9 6,2

Dunia 2,4 -5,2 4,2
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Tentu, ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam proyeksi Bank Dunia ini.
Semua bergantung pada bagaimana respons para pengambil kebĳakan dalam kondisi
pandemi ini. Sebab, tantangannya memang sangat berat.

Sejarawan Yuval Noah Harari bersama kolomnus New York Times, Thomas
Friedman (2020), memberi insight: “Ketika Anda menekan tombol pause di layar
monitor ponsel Anda, semua aktivitas akan berhenti dan membeku. Namun, begitu
Anda menekan tombol pause ada kehidupan, kita akan menghasilkan refleksi,
imagination, dan kreativitas.”

Namun, ibarat penyakit, pandemi menyebabkan komplikasi berupa tekanan di
sektor kesehatan, ekonomi, hingga dampak sosial seperti naiknya angka kemiskinan
dan pengangguran. Itu pun masih ditambah dengan isu perang dagang antara dua
kekuatan ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat dan China, yang berimbas ke
seluruh dunia. Di sisi lain, kreativitas mulai hidup di kalangan kaum muda dan
perusahaan-perusahaan besar dituntut melakukan transformasi atau berkolaborasi.
Selebihnya diperkirakan akan mengalami salah satu dari hal ini: kematian (bangkrut)
atau merger dan akuisisi.

Globalisasi di abad ini telah membuat struktur ekonomi negara saling berkait
kelindan dengan perekonomian negara lain melalui jalur supply chain global. Ini tentu
membuat proses recovery ekonomi pun dibayangi uncertainty. Seret atau macetnya
roda ekonomi suatu negara bisa berdampak pada gerak perekonomian negara lain.

Kebijakan Adaptif

Charles Darwin mengatakan, “Survival of the fittest”. The Fittest artinya adalah
yang paling cocok, atau paling mampu beradaptasi dengan lingkungan. Jadi, kunci
survive itu bukan yang paling kuat, besar, kaya, atau paling cerdas, tetapi yang paling
adaptif. Konsep ini sudah berlangsung jutaan tahun.

Kemampuan adaptif inilah yang akan menentukan apakah sebuah negara atau
bisnis akan bisa survive. Pandemi COVID-19 memang telah berkembang dari masalah
kesehatan menjadi masalah ekonomi, keuangan, dan sosial di seluruh dunia yang
saling berkaitan. Menuntut ilmuwan melihat kasus ini secara holistik. Anda tak bisa
melihat pendidikan hanya dari aspek kesehatan saja. Demikian pula ekonomi semata
hanya pasar saja. Semua saling terkait.
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Tentu kita tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa arah perekonomian dunia
berubah dan banyak hal-hal baru akan menjadi kebiasaan masyarakat.

Karena itu, respons cepat dan luar biasa dibutuhkan dalam menghadapi pandemi
COVID-19. Di saat mendesak, langkah-langkah biasa memang tak akan mampu
menjawab tantangan yang begitu berat dan bergerak dinamis. Sekat-sekat aturan dan
birokrasi yang menghambat, harus diubah, dimodifikasi, dan direlaksasi agar
memungkinkan aksi cepat dan tepat.

Konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi mesin utama pendorong
ekonomi nasional kini berjalan tidak dalam kecepatan optimalnya. Karena itu,
pemerintah pun memperkuat daya dorong mesin belanja pemerintah.

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 pun dirombak.
Pemerintah memang dituntut untuk mempercepat belanja dalam jumlah besar agar
menjadi oli pelumas bagi mesin ekonomi. Padahal, pendapatan negara juga menyusut
karena setoran pajak masyarakat berkurang karena melemahnya aktivitas usaha dan
insentif yang diberikan untuk meringankan beban pelaku usaha.

Maka, satu-satunya cara adalah dengan memperlebar defisit APBN 2020 yang
sebesar 1,76 persen produk domestik bruto (PDB). Namun, ada sekat aturan yang
membatasi maksimal defisit APBN adalah 3 persen PDB. Sekat inilah yang kemudian
diangkat agar memungkinkan defisit lebih lebar untuk memenuhi pembiayaan APBN.

Postur APBN pun diubah melalui Perpres 54/2020 pada tanggal 3 April 2020.
Defisit APBN dilebarkan menjadi 5,07 persen PDB. Namun, itu pun belum cukup.
Maka, pada tanggal 24 Juni 2020, melalui Perpres 72/2020, ruang defisit APBN
kembali dilebarkan menjadi 6,34 persen PDB. Pelebaran defisit ini mencakup
pendanaan untuk membiayai paket Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp695,2
triliun.

Itulah langkah adaptif. Dalam kondisi yang menuntut kecepatan aksi, butuh
strategi extra ordinary. Tentunya, harus selalu ada payung hukum untuk mengawal
langkah cepat ini. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja juga
harus melekat dalam setiap langkah.
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Tabel 2: Adaptasi Postur APBN 2020.
(Sumber: Kementerian Keuangan)

Siapa yang Terdampak?

Pemetaan terhadap sektor yang terdampak merupakan bagian dari manajemen
mitigasi risiko COVID-19 di bidang ekonomi. Ternyata, memang hampir semua sektor
terdampak. Dalam kelompok masyarakat, ada kelompok miskin dan rentan miskin
yang mesti mendapat prioritas. Kelompok ini rapuh karena selain mengandalkan
sektor informal saat terkena guncangan sedikit saja, dampak yang dialami bisa sangat
berat.

Sementara itu, dalam kelompok usaha, sektor usaha mikro dan kecil ada di
piramida terbawah. Jumlahnya paling banyak di Indonesia, tapi penguasaan asetnya
sangat kecil. Kelompok ini juga rentan, karena aset dan likuiditasnya terbatas. Karena
itu, ketika ada gangguan pada omzet penjualan, kemampuan mereka untuk
membayar cicilan kredit (umumnya adalah kredit konsumsi, kendaraan, dan
kepemilikan rumah) langsung melemah.

Tentu saja kelompok usaha lain juga terpapar dampak COVID-19 dengan skala
yang berbeda-beda. Di kelompok usaha menengah dan besar, kemampuan
membayar beban biaya operasional juga harus dibantu agar pemutusan hubungan
kerja (PHK) massal dapat dihindarkan. Insentif perpajakan pun telah dĳalankan.

Akan tetapi, itu belum cukup. Sebab pandemi ini tidak bisa diprediksi kapan
berakhir dan waktu yang berlaku relatif cukup panjang dan begitu selesai, industri
manufaktur pun telah mengadopsi teknologi digital yang minim penggunaan SDM
Cobot (collaboration robot), AI (artificial intelligence), branchless office, smart

Keterangan APBN 2020 Perpres 54 Perpres 72

Pendapatan Negara 2.233,2 1.760,9 1.699,9
- Perpajakan 1.856,7 1.462,6 1404,5

- PNBP 367,0 297,8 294,1

- Hibah 0,5 0,5 1,3

Belanja Negara 2.54,04 2.613,8 2.739,2
- Pemerintah Pusat 1.683,5 1.851,1 1.975,2

- Transfer Daerah dan Dana Desa 856,9 762,7 763,9
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technology, dan lain-lain. Karenanya, untuk industri yang terdampak parah akibat
pandemi, Pemerintah juga memberikan bantuan baik dalam bentuk penempatan
dana maupun penyertaan modal negara (PMN), termasuk dana talangan untuk modal
kerja. Singkatnya, beragam bentuk kebĳakan fiskal telah dĳalankan.

Ketika Pemerintah Pusat berjibaku dalam penanganan pandemi, Pemerintah
Daerah juga tak kalah sibuknya. Kita tahu, desentralisasi telah dilakukan. Akan tetapi,
tiap-tiap daerah memiliki kapasitas fiskal yang berbeda-beda. Karena itu, selain
program di Kementerian/Lembaga, Pemerintah juga menyiapkan program khusus
untuk Pemerintah Daerah.

Tabel 3: Alokasi Biaya Penanganan COVID-19 Senilai Rp695,2 Triliun.
(Sumber: Kementerian Keuangan)

Kesehatan
Rp87,55 Triliun

1. Belanja penanganan COVID-19 Rp 65,8

2. Insentif tenaga medis Rp5,90 T

3. Santunan kematian Rp0,30 T

4. Bantuan iuran JKN Rp3,00 T

5. Gugus Tugas COVID-19 Rp3,50 T

6. Insentif perpajakan bidang kesehatan Rp9,05 T

Perlindungan
Sosial
Rp203,90 Triliun

1. PKH Rp37,40 T

2. Bantuan sembako Rp43,60 T

3. Bansos Jabodetabek Rp6,80 T

4. Bansos non-Jabodetabek Rp32,40 T

5. Pra-kerja Rp20,00 T

6. Diskon listrik Rp6,90 T

7. Logistik/Pangan/Sembako Rp25,00 T

8. BLT Dana Desa Rp31,80 T

Sektoral
Kementerian/
Lembaga &
Pemda
Rp106,11 Triliun

1. Program padat karya K/L Rp18,44 T

2. Insentif perumahan Rp1,30 T

3. Pariwisata Rp3,80 T

4. DID pemulihan ekonomi Rp5,00 T

5. Cadangan DAK fisik Rp8,70 T
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6. Fasilitas pinjaman daerah Rp10,00 T

7. Cadangan perluasan Rp58,87 T

UMKM
Rp123,46 Triliun

1. Subsidi bunga Rp35,28 T

2. Penempatan dana untuk restrukturisasi Rp78,78 T

3. Belanja ĲP Rp5,00 T

4. Penjaminan modal kerja (stop loss) Rp1,00 T

5. PPh final UMKM DTP Rp2,40 T

6. Pembiayaan investasi kepada koperasi melalui UMKM Rp1,00 T

Pembiayaan
Korporasi
Rp53,57 Triliun

1. Penempatan dana untuk restrukturisasi Rp3,42 T

2. PMN Rp20,59 T (HK Rp7,5 T; BPUI Rp6 T; PNM Rp1,5 T; ITDC

Rp0,5 T; PPA Rp5 T)

3. Talangan (investasi) untuk modal kerja Rp29,65 T (Garuda Rp8,5 T;

KAI Rp3,5 T; PTPN Rp4 T; KS Rp3 T; Perumnas Rp0,65 T; PPA Rp10 T)

Insentif Usaha
Rp120,61 Triliun

1. PPh 21 DTP Rp39,66 T

2. Pembebasan PPh 22 impor Rp14,75 T

3. Pengurangan angsuran PPh 25 Rp14,40 T

4. Pengembalian pendahuluan PPN Rp5,80 T

5. Penurunan tarif PPh Badan Rp20,00 T

6. Stimulus lainnya Rp26,00 T

Kolaborasi Moneter

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) tak mau ketinggalan untuk menjalankan kebĳakan
moneter dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19. Kita bisa melihat berbagai
kebĳakan dĳalankan oleh bank sentral untuk mendorong perekonomian. Ketika awal
pandemi, Bank Indonesia sudah mulai melakukan antisipasi dengan meluncurkan tiga
kebĳakan moneter.

Pertama, BI meningkatkan intensitas intervensi di pasar keuangan. Ini tentu tak
lepas dari upaya untuk mencegah perlambatan ekonomi dari melemahnya likuiditas di
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dunia perbankan. Kedua, melakukan relaksasi dengan menurunkan rasio giro wajib
minimum (GWM) valuta asing bank-bank umum konvensional yang sebelumnya 8
persen dari dana pihak ketiga (DPK) sekarang sudah 4 persen dari DPK.

Ketiga, BI menurunkan GWM rupiah sebesar 50 basis points (bps) yang ditujukan
kepada perbankan yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Keempat, BI
memperluas jenis dan cakupan underlying transaksi bagi investor asing di dalam
melakukan lindung nilai, termasuk domestic non-delivery forward (DNDF).

Kelima, BI menegaskan investor global dapat menggunakan bank kustodian, baik
global maupun domestik, dalam melakukan investasi di Indonesia. Sementara yang
terakhir BI akan berkoordinasi dengan OJK dan Pemerintah dalam penanganan
dampak pandemi COVID-19 pada ekonomi Indonesia.

Sementara itu, terkait dengan kerja sama dengan pemerintah, Bank Indonesia siap
membeli surat utang yang diterbitkan pemerintah guna membiayai berbagai pos
pengeluaran. Salah satu mekanisme yang ditempuh adalah menerapkan sharing
burden. Dalam hal ini, BI tidak mengenakan suku bunga pinjaman atas dana yang
dipinjamkan ke Pemerintah.

Bagaimanapun, beragam langkah yang ditempuh oleh BI tersebut sangat
diperlukan untuk mengantisipasi melemahnya perekonomian nasional. Namun,
apakah ini sudah cukup? Berkurangnya dinamika perekonomian akibat berkurangnya
lalu lintas barang dan mobilitas orang membuat roda ekonomi nasional bergerak lesu.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, tentu kita harus benar-benar paham, tak
hanya dinamika ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini saja, melainkan juga proses
disrupsi yang menyertai gejolak angin perubahan sejak awal abad ke-21.

Tiupan angin perubahan itu telah menimbulkan efisiensi besar-besaran dan
kematian bagi banyak sektor manufaktur dan jasa yang diikuti proses great shifting
pada industri berbasis teknologi digital.

Di era itu, pada tahun 2020, berdasarkan data dari BMKG (2020), ada 22 provinsi
yang akan terdampak bencana kekeringan yang berpotensi pada penurunan
kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu perlu diantisipasi jauh-jauh hari dan
membutuhkan alokasi dana pemulihan yang tidak kecil.

Namun demikian, sampai bulan Juli 2020, nilai tukar tukar rupiah sempat



383 Bab 5.3 : Kebijakan Ekonomi di Masa Pandemi: Mengejar V Shape

melemah cukup dalam hingga mendekati Rp17.000,00 per dolar AS karena pemodal
melepaskan portofolionya di pasar Indonesia. Hal ini bisa dilihat pada grafik
pergerakan nilai rupiah terhadap dolar AS di bawah ini.

Gambar 1:
Pergerakan Rupiah terhadap Dolar AS.
(Sumber: Bloomberg)

Sejak pertengahan tahun 2019 hingga kuartal I 2020, rupiah bergerak stabil di
kisaran Rp14.000,00 per dolar AS. Bahkan, rupiah sempat dinobatkan menjadi mata
uang dengan kinerja terbaik seregional. Namun, memasuki masa pandemi, rupiah
mulai bergerak melemah. Salah satu penyebabnya, investor ramai-ramai melepas
portofolionya, termasuk di bursa. Hal ini terlihat dari IHSG yang terpuruk cukup
dalam.

Gambar 2:
Pergerakan IHSG Juli 2019—Juli 2019.
(Sumber: RTI)
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Maklum, seluruh pelaku pasar didera kekhawatiran. Investor asing membawa
kembali dananya ke negara masing-masing karena perekonomian di berbagai negara,
termasuk di emerging mulai market melambat. Di Indonesia kita bisa melihat
bagaimana pandemi COVID-19 ini mengganggu roda perekonomian. Tak hanya
korporasi, namun juga UMKM.

Berbeda dari krisis 1998, yang tidak mengganggu supply chain, pada pandemi
COVID-19 ini hampir seluruh rantai pasokan terdampak. UMKM, yang selama ini
menjadi tulang punggung perekonomian nasional, pada akhirnya ikut lesu. Padahal,
keberadaan entitas usaha tersebut sangat signifikan dalam menyerap tenaga kerja.

Konsumsi masyarakat pada akhirnya juga terdampak. Berbagai ketidakpastian
membuat masyarakat menahan atau mengurangi belanja. Prioritas berubah, dari gaya
hidup kepada pangan dan kesehatan, di samping juga munculnya kebĳakan PSBB
yang membuat kegiatan konsumsi terhambat. Kita tahu konsumsi menjadi kontributor
terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Lemahnya konsumsi dapat dilihat dari laju inflasi yang cukup rendah, meskipun
Indonesia memasuki momen-momen yang biasanya menyebabkan indeks harga
mengalami kenaikan.

Buah Kolaborasi

Kita ketahui, pelemahan rupiah pada akhirnya dapat diredam. Nilai tukar rupiah
terhadap dolar AS kembali ke kondisi semula, bahkan kembali menjadi yang terbaik
di regional. Sementara itu, konsumsi masyarakat juga perlahan-lahan pulih. Uang
mulai berputar kembali dan mereka yang selama pandemi kehilangan pekerjaan mulai
kembali bekerja.

Upaya bahu-membahu antara Bank Indonesia selaku otoritas moneter dengan
Pemerintah selaku otoritas fiskal sampai bulan Juli 2020 dapat dikatakan sudah bisa
berbuah positif. Meskipun COVID-19 masih membayangi, kelesuan perekonomian
Indonesia tidak begitu dalam.

Berbagai pelonggaran moneter serta komitmen bank sentral untuk
“mengguyurkan” rupiah melalui pembelian surat utang pemerintah dapat menjadi
bukti, bagaimana dampak pandemi terhadap perekonomian ini dapat diatasi dengan
saling bekerja sama.
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Bagaimanapun, pandemi COVID-19 merupakan bencana besar dan
penanganannya butuh upaya-upaya yang juga besar. Tak bisa masing-masing pihak
berjalan sendiri-sendiri dan tanpa sinergi.

Perkuat Sinergi

Kita tahu, meskipun dua entitas besar, yakni pemerintah dan bank sentral, telah
berkolaborasi, dalam implementasi ke bawah sering kali mengalami kendala. Ya, hal
ini ada kaitannya dengan kebiasaan dari birokrasi kita yang lebih memilih untuk
bekerja sendiri. Kuatnya ego sektoral membuat program-program yang telah
dirancang dan disiapkan sedemikian rupa menjadi tidak maksimal dĳalankan.

Serapan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang masih cukup rendah
pada akhir Juni 2020 menjadi pertanda bahwa operasional dari kebĳakan tersebut
belum maksimal. Hingga hal itu menuntut Presiden Joko Widodo melakukan review
dan penyesuaian kembali.

Masalah data hingga kesulitan mencari target penerima bantuan menjadi
beberapa kendala dari sekian banyak hal yang menghambat kegiatan pemulihan
ekonomi, di samping juga kuatnya silo dalam struktur kelembagaan badan-badan
pemerintahan. Padahal kita tahu, saat ini kita sudah masuk dalam era digital.

Data masyarakat sesungguhnya telah terhimpun sangat luas pada berbagai
platform digital dan berpotensi diolah menjadi big data. Karena itu, pemerintah perlu
berpikir out of the box. Meninggalkan silo-silo untuk dapat saling berkolaborasi agar
program yang ada dapat dĳalankan dengan baik.

Kolaborasi tidak hanya diimplementasikan dengan sesama lembaga pemerintah.
Lebih dari itu, berbagai kementerian/lembaga juga harus mulai terbuka dan
membiasakan diri menggandeng pihak lain, yang dalam hal ini adalah penyedia
platform digital dan digital ekosistem. Bagaimanapun, saat ini data terserak di
berbagai platform digital dan hal itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk
kepentingan bangsa dan negara.

Lakukan Transformasi

Perekonomian pada dasarnya tidak berdiri dalam ruang yang vakum. Ia tidak
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hanya terdiri atas ekonomi makro yang dikendalikan pemerintah saja (melalui
kebĳakan-kebĳakan fiskal dan moneter yang kita bahas di atas), melainkan juga
respons yang saling berinteraksi dari para pelaku usaha.

Dunia usaha tentu perlu melakukan transformasi besar-besaran mengingat
pandemi COVID-19 ini telah mempercepat proses disrupsi yang mengubah landscape
perekonomian. Kita mencatat setidaknya ada lima proses shifting:

1. Shifting dari ruang-waktu ke dunia digital yang tidak terikat ruang dan waktu
2. Shifting dari enterprise economy (ekonomi perkantoran) ke home economy

(ekonomi perumahan)
3. Economic of scale shifting. Ini terkait dengan utilisasi infrastruktur untuk

memperoleh skala ekonomi seperti jumlah orang dalam satu gedung, satu
kendaraan, satu pesawat, satu angkutan (lift) dan seterusnya.

4. Shifting dari yesterday's skill (keterampilan-keterampilan masa lalu) kepada
tomorrow’s skill (keterampilan-keterampilan baru yang dibutuhkan dunia kerja
baru).

5. Business model shifting, dari korporasi yang kita kenal ke platform digital.

Transformasi besar-besaran ini perlu diantisipasi para pembuat kebĳakan karena
akan berdampak luas pada lapangan pekerjaan dan hilangnya pendapatan negara
pada sektor-sektor yang mampu ditelusuri oleh negara kepada kegiatan-kegiatan
ekonomi baru yang tidak kasat mata atau belum dikenal negara.

Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan pola pikir para pelaku usaha berubah
terkait jumlah tenaga yang dapat dipekerjakan, bidang usaha, hari kerja, lokasi usaha,
model bisnis, teknologi yang digunakan dan kolaborasi dengan ekosistem.

V-Shape Recovery

Kendati sudah sangat berpengalaman menangani perekonomian dalam era krisis,
pandemi COVID-19 saat ini benar-benar baru bagi kita semua. Juga baru bagi semua
kepala negara di seluruh dunia. Belum ada best practice atau benchmark yang dapat
digunakan dalam penanganan dampaknya. Sebab, masing-masing negara memiliki
basis kondisi ekonomi dan kesehatan yang berbeda-beda.

Karena itu, proses learning harus menjadi bagian dalam semua fase manajemen
penanganan pandemi. Itulah pentingnya sikap responsif dan adaptif. Dalam bahasa
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manajemen, diperlukan langkah early detection dan early action. Cepat membaca
masalah dan cepat selesaikan, isolasi dan atasi sebelum melebar.

Dalam kondisi seperti ini, belenggu aturan harus dapat dibuat lebih rileks, lebih
fleksibel. Asalkan akuntabilitas dan governance dĳalankan, perubahan-perubahan
aturan tentu dapat dilakukan.

Karena itu, proses pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran juga harus dapat
diakselerasi. Ratusan triliun dana yang disiapkan sebagai bagian dari upaya pemulihan
ekonomi nasional harus segera turun dan berputar sampai jejaring kelompok ekonomi
terbawah. Dana itulah yang menjadi darah dan oksigen yang dibutuhkan organ-organ
perekonomi nasional agar tidak lumpuh.

Tujuannya agar dampak pandemi bisa diminimalkan; ujungnya agar beban rakyat
dan pelaku usaha bisa diringankan. Ini penting agar api optimisme itu tetap menyala.
Tentu bukan optimisme kosong, namun sebagai wujud applied hope. Menurut
Melinda Gates (2020), “Optimism isn’t a belief that things will automatically get better;
it’s a conviction that we can make things better.” Ini berarti kitalah yang harus
mengendalikan optimisme itu menjadi sebuah kebaikan sehingga ketika badai
pandemi mereda, perekonomian kita bisa melesat lagi.

Penurunan grafik pertumbuhan ekonomi memang tidak dapat dihindari. Yang
terpenting adalah penurunan itu harus bisa dĳaga agar tidak jatuh terlalu dalam.
Berikutnya, pertumbuhan ekonomi harus dapat didorong ke atas agar recovery bisa
cepat terwujud. Grafik V-Shape inilah yang sama-sama kita kejar. Jadi turun, berada
di paling bawah, lalu bounced melesat kembali. Bukan u-shape yang lama berada di
bawah.

Beberapa rekomendasi bisa diberikan untuk mencapai goal tersebut (V-Shape
Curve).

Pertama, yang utama, siapkan proyek (atau proyek-proyek) besar untuk membuka
kesempatan kerja. Perbedaan insentif dan bantuan Pemerintah kali ini dengan insentif
di masa-masa krisis yang lalu adalah terkait produktivitas. Dalam krisis-krisis di masa
lalu, insentif diberikan untuk membuat rakyat yang terdampak bisa bekerja, namun
dalam krisis pandemi COVID-19, insentif diberikan agar manusia tidak bekerja dan
diam di rumah. Insentif seperti ini pada akhirnya tidak menghasilkan produktivitas,
tidak menggerakkan kurva bergerak ke atas. Untuk dapat bekerja, dibutuhkan proyek
atau proyek-proyek besar.
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Kedua, perekonomian desa adalah alternatif yang penting. Memudarnya
perekonomian pada sektor perkotaan (jasa) dan manufaktur akibat Covid-19 perlu
diimbangi dengan proyek-proyek baru di lokasi lain, yaitu kawasan pedesaan. Dalam
beberapa tahun belakangan ini program dana desa telah membuat capital stock di
desa mengalami peningkatan. Infrastruktur pedesaan juga telah membaik. Yang
kurang adalah sumber daya manusia berusia muda dan market untuk memasarkan
produk mereka. Dengan mendatangkan teknologi digital dan platform serta
mengembalikan kaum muda ke desa, desa dapat menjadi penggerak ekonomi baru
yang memberikan harapan.

Ketiga, perkuat kolaborasi. Hukum alam menandaskan bahwa manusia adalah
makhluk sosial yang tidak bisa mengisolasi diri dari bangsa-bangsa lain. Pandemi ini
menimbulkan perilaku isolasionisme yang membatasi kerja sama baik antardaerah
maupun antar bangsa. Indonesia tidak dapat mengatasi masalah COVID-19 ini sendiri.
Demikian juga bangsa-bangsa lainnya. Kolaborasi untuk mengembangkan vaksin,
obat, alat-alat kesehatan, teknologi, pendidikan, platform perdagangan, permodalan,
logistic, dan hasil-hasil riset sangat dianjurkan.

Keempat, story tentang masa depan. Peristiwa kesehatan ini memberi pelajaran
berharga bahwa bukan hanya pandemi, melainkan juga hadir infodemi. Infodemi
berupa kabar bohong atau berita yang menyesatkan akan selalu menyertai masyarakat
digital. Pemerintah bisa menggunakan strategi budaya dengan membangun story
baru tentang masa depan. Beberapa bangsa besar yang mengalami kemunduran
memilih sebaliknya. Amerika Serikat dengan konsep MAGA (Make America Great
Again) tengah mendengungkan kebesaran masa lalu pada era pasca-Perang Dunia
Ke-2. Turki mendengungkan kebesaran masa lalunya di abad ke-13—14, Inggris yang
larut dengan Brexit ingin kembali ke kejayaan mereka di abad 18—19. Indonesia
harus membangun story baru tentang kejayaan di masa depan.

Kelima, siapkan tomorrow’s skill. Harus diakui pendidikan Indonesia belum
menyajikan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di masa depan. Kita masih menjadi penyedia
dan pabrik, yesterday’s skill yang perlu segera diperbarui.

Keenam, perkuat usaha-usaha kecil dan menengah dengan teknologi internet dan
antarkan mereka ke dalam dunia digital. Harap diingat 85% perdagangan kelak adalah
melalui internet dan usaha kecil menengah akan menjadi pemain global.

Ketujuh, sederhanakan perizinan yang bertentangan dengan kebutuhan dunia
usaha. Pada masa-masa sulit, Indonesia perlu memberi kesempatan pada pelaku-
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pelaku usaha agar bisa memperluas usahanya menembus pasar global yang ditujukan
pada negara-negara yang sudah lebih dahulu pulih perekonomiannya.
Penyederhanaan peraturan dan perizinan dalam ekspor hasil bumi dan hasil laut serta
hasil kerajinan harus dipercepat.

Kedelapan, dorong para pelaku usaha untuk terus berusaha dengan cara-cara
baru. Disrupsi tidak hanya terjadi kali ini, tetapi terus terjadi sepanjang sejarah yang
bersifat, memudahkan, memurahkan, dan mempercepat. Pandemi ini diikuti oleh
proses disrupsi yang mengubah wajah industri.

Tentu saja ada hal-hal lain yang masih diperlukan, namun saya melihat kedelapan
hal itulah yang menjadi faktor pemicu untuk keluar dari resesi, bila ia tiba.
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Pendahuluan

Aspek sosial budaya adalah hal yang menarik dalam penanganan COVID-19
karena aspek itu dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pandemi COVID-19 dapat
memengaruhi budaya hidup kita sehari hari. Contoh yang mudah ditemukan adalah
sekarang kita harus menjaga jarak dengan orang lain, harus rutin mencuci tangan, dan
memakai masker (Pogrebna & Kharlamov, 2020). Sebaliknya, ternyata budaya yang
kita miliki juga dapat berperan menangani COVID-19 itu sendiri. Di sebagian negara
di dunia COVID-19 menimbulkan budaya baru, yaitu memakai masker dan mencuci
tangan, sementara di beberapa negara yang lain budaya memakai masker dan
mencuci tangan yang sudah dipraktikkan sejak lama ternyata justru sangat bermanfaat
dalam menangani COVID-19 itu sendiri. Hal itu dapat dilihat di Jepang bagaimana
budaya hidup bersih yang telah dĳalankan secara turun-temurun sejak lama mencakup
budaya memakai masker, sangat sedikit bersentuhan, seperti memeluk atau berjabat
tangan, dapat memperlambat kasus COVID 19 di negara itu.

Gambar 1:
Siklus Hubungan Budaya dan COVID-19. Budaya (local wisdom) dapat memperlambat COVID-19;
sebaliknya, COVID 19 dapat mengubah budaya yang sudah ada dan menghasilkan budaya baru.

Memperlambat

Covid-19Budaya

Mengubah

1

2
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Tulisan ini akan membahas lebih kepada bagaimana budaya dapat merespons
COVID-19. Budaya itu dapat berupa budaya yang memang telah ada dalam bentuk
kearifan lokal (local wisdom/indigenous knowledge) dan juga budaya baru atau
respons yang tercipta atau sengaja diciptakan untuk menangani COVID-19 itu.

Kearifan Lokal

Penanganan COVID-19 membuka kesempatan dan partisipasi aktif semua unsur
pemerintah dan juga masyarakat. Berbagai kontribusi dapat disalurkan untuk saling
membantu memperlambat penularan COVID-19. Salah satu kontribusi yang sangat
penting dari masyarakat adalah sumbangsih melalui bentuk kearifan lokal (local
wisdom/indigenous knowledge). Berbagai literatur ilmiah bahkan sudah melaporkan
dan mendiskusikan potensi dan peran kearifan lokal. Hal ini dapat terlihat bagaimana
diseminasi pesan tentang COVID-19 di pedalaman Uluru di Australia disampaikan
melalui lukisan tradisional. Selanjutnya, di India ajaran Ayurveda juga telah
dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani COVID-19. Melihat situasi ini,
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyadari bahkan mendorong peran aktif dan
kontribusi kearifan lokal untuk merumuskan sendiri solusi untuk mengatasi pandemik
ini. Langkah-langkah yang dapat diambil adalah menggunakan pengetahuan, praktik,
dan kearifan lokal untuk mendukung karantina mandiri, penutupan daerah, dan
pencegahan yang diharapkan akan jauh lebih efektif karena menggunakan bahasa
mereka sendiri.

Indonesia adalah negara yang terdiri atas berbagai suku banga sehingga
menjadikan Indonesia sangat kaya akan kearifan lokal. Hal ini juga membuktikan
bahwa kearifan lokal dapat berkontribusi dalam menangani COVID-19. Selama
beberapa bulan terakhir telah banyak praktik kearifan lokal yang berlangsung di
seluruh Nusantara. Praktik kearifan lokal itu juga sangat bervariasi dan sangat relevan
dengan protokol kesehatan dan kebiasaan hidup sehat. Adapun praktik kearifan lokal
itu mencakup mulai dari praktik karantina mandiri sampai membantu tetangga yang
membutuhkan.

Pesan Perserikatan Bangsa-Bangsa

“Kami sangat mendorong negara anggota PBB dan masyarakat
internasional untuk memperhatikan kebutuhan dan memprioritaskan
kearifan lokal dalam menangani COVID-19.”

Ketua PBB untuk Urusan Kearifan Lokal, Anne Nuorgam3
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Kawalu Baduy dan Kasepuhan Ciptagelar

Indonesia memiliki banyak suku bangsa di pelosok daerahnya. Keunikan suku-
suku itu adalah mereka tetap mempertahankan tradisi dan nilai-nilai luhur budayanya.
Bahkan, nilai-nilai itu telah meresap dan terwakilkan dalam cara hidup mereka sehari-
hari. Hal itu dapat dilihat pada Baduy dan Kasepuhan Ciptagelar.

Baduy adalah salah satu suku budaya yang dikenal sangat mempertahankan nilai
budaya dan tradisi. Salah satu budaya itu adalah membatasi kunjungan orang luar
yang dapat ditemui pada Suku Baduy Dalam. Kebiasaan membatasi kontak dengan
orang lain yang sejak lama telah menjadi tradisi terbukti sangat berperan dan
membantu Suku Baduy menghadapi COVID-19. Tradisi membatasi kontak itulah yang
dikalangan Suku Baduy disebut sebagai Tradisi Kawalu.

Kearifan lokal dengan membatasi kontak juga dĳumpai di Kasepuhan Ciptagelar.
Kearifan lokal yang dimaksud itu terdiri atas dua langkah. Pertama masyarakat adat
Kasepuhan Ciptagelar telah memberlakukan semacam lockdown dengan membatasi
kunjungan orang dari luar wilayahnya. Mereka juga membatasi semua akses masuk
bagi pendatang dari luar masyarakat adat ke kawasan mereka. Kedua adalah
kepimimpinan yang ditunjukkan oleh para tetua adat yang disebut Kolot. Bersama
masyarakat, Kolot membicarakan dan memberikan arahan untuk mengantisipasi
COVID-19 ini. Ketiga, yang cukup menarik, adalah terkait dengan pakaian adat
mereka. Masyarakat adat Kasepuhan Ciptagelar memang sudah biasa mengenakan
semacam ikat kepala dalam aktivitas sehari-harinya. Ikat kepala inilah yang kemudian
dapat digunakan sebagai masker penutup hidung atau ketika masker sulit ditemukan.

Gambar 2:
Anggota suku Baduy melaksanakan protokol
kesehatan dengan memakai masker.
(Sumber: Foto Republika)

5, 6
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Besesandingon

Besesandingon adalah bentuk kearifan lokal yang dipraktikan suku Anak Dalam
atau Orang Rimba dalam mengantisipasi penyebaran suatu penyakit. Praktik ini sudah
mereka lakukan secara turun-temurun.

Dalam praktiknya, orang yang diduga sakit atau mengidap penyakit diminta untuk
mengasingkan diri terlebih dahulu. Misalnya, bila ada anggota keluarga suku Anak
Dalam yang baru bepergian atau ke luar hutan dan kampung, diminta untuk tidak
langsung tinggal di rumahnya. Mereka terlebih dahulu tinggal di rumah penampungan
sementara yang disebut sudung. Jarak dari sudung ke kampung suku Anak Dalam 200
meter. Dengan tinggal di sudung dan melakukan karantina mandiri, diharapkan rantai
penularan COVID-19 akan putus. Pendatang diminta tinggal di Sudung minimal satu
minggu sebelum dapat kembali dengan keluarganya. Selama menjalankan adat
Besesandingon, kebutuhan primer seperti makanan akan disediakan oleh anggota
keluarganya.

Merdesa

Salah satu bentuk kearifan lokal berbasis gotong royong yang mengintegrasikan
sistem birokrasi dapat ditemukan di Desa Panggungharjo, Kabupaten Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta. Kearifan lokal yang diberi nama Merdesa ini mengombinasikan
kapasitas birokrasi desa dengan kapasitas sosial masyarakat desa. Dalam praktiknya
telah dibentuk gugus tugas desa pada tanggal 16 Maret 2020 yang beranggotakan
aparat dan masyarakat desa untuk mengantisipasi dampak COVID-19 sebagaimana
kebiasaan lokal yang ada. Gugus tugas desa ini bertugas untuk melaksanakan progam
yang disebut Lapor dan Dukung. Dalam Lapor, Gugus Tugas Merdesa melibatkan
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Gambar 3:
Anggota suku Anak Dalam sedang melakukan

karantina mandiri yang disebut Besesandingon.
(Sumber: Foto NewMandala)
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Cuci Tangan dengan Padasan

Protokol kesehatan utama, yaitu mencuci tangan, ternyata telah menjadi tradisi di
Indonesia sejak lama. Tradisi itu disebut Padasan. Arti dari Padasan adalah kebiasaan
mencuci tangan dan kaki sebelum memasuki rumah. Tentu tak diragukan lagi tradisi
ini sangat selaras dengan protokol pencegahan COVID-19. Padasan itu bentuknya
berupa gentong dari tanah liat berisi air yang disediakan di depan rumah. Dengan
adanya Padasan, kebiasaan baru seperti mencuci tangan menjadi lebih mudah
dilakukan.

Sukarelawan

Sukarelawan adalah salah satu tulang punggung yang juga turut berkontribusi
dalam penanganan COVID 19. Seperti diketahui, kasus positif COVID 19 telah
mencapai puluhan ribu dan tersebar ke berbagai pelosok daerah. Sebagai antisipasi,
dukungan potensi sosial budaya dalam bentuk seperti kearifan lokal dan sukarelawan
sangat dibutuhkan dan penting untuk memperluas penanganan COVID-19. Dalam
perkembangannya telah begitu banyak kesempatan dibuka untuk menjadi
sukarelawan COVID-19 dan begitu juga banyak yang telah mendaftar. Salah satu
institusi yang membuka kesempatan untuk menjadi sukarelawan adalah RSUI. Sampai
saat ini RSUI telah bekerja sama dengan hampir 8.000 sukarelawan.

Gambar 4:
Padasan, tradisi mencuci tangan
dengan air yang ditampung di
gentong di depan rumah.
(Sumber: Foto Liputan6)

Gambar 5:
Mahasiswa Magister Keperawatan Fakultas
Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia
menjadi sukarelawan di RSUI.
(Sumber: Foto Universitas Indonesia)
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Menjadi sukarelawan dengan RSUI memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk mempraktikkan ilmunya yang diperoleh di ruang kuliah sekaligus berkontribusi
nyata bagi penanganan COVID-19. Selain itu, menjadi sularelawan juga menambah
ilmu dan memberikan pengalaman yang justru tidak diperoleh ketika kuliah.

Di RSUI sukarelawan terbagi menjadi sukarelawan medis dan nonmedis.
Sukarelawan medis memiliki latar belakang pendidikan medis, sedangkan yang
memiliki latar belakang nonmedis dapat berkontribusi sebagai relawan umum.
Meskipun demikian, sukarelawan medis dan nonmedis tetap sama-sama wajib
mematuhi protokol kesehatan dan memakai APD lengkap.

Partisipasi publik dalam penanganan COVID-19 sangat luar biasa. Hal ini dapat
terlihat dari jumlah yang mendaftar sebagai sukarelawan. Sampai tanggal 29 April
2020, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mencatat 28.900 orang yang
mendaftar untuk bergabung dengan tim relawan. Jumlah itu mencakup 5.500 relawan
medis dan 23.400 nonmedis.

12

Gambar 6:
Jumlah sukarelawan yang telah terdaftar di Gugus Tugas COVID-19-BNPB dan Pemerintah Daerah.
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Literasi Lokal

Salah satu penentu keberhasilan dalam menangani COVID-19 adalah bagaimana
mengomunikasikan COVID-19 itu sendiri ke masyarakat. Dalam hal komunikasi, paling
tidak ada dua tantangan. Pertama adalah tentang materi COVID-19 dan yang kedua,
yang tidak kalah penting, adalah bahasa atau literasi yang digunakan. Hal itu tentu
dapat menjadi tantangan tersendiri, apalagi di suatu daerah yang memiliki bermacam-
macam bahasa daerah. Salah satu solusi untuk mengomunikasikan materi COVID 19
adalah mengedepankan literasi lokal.

Salah satu pengalaman yang menarik dalam hal literasi lokal dapat dilihat pada
apa yang telah dilakukan oleh Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi). Pengalaman
yang patut dipetik dari Japelidi adalah bagaimana jaringan ini mentransformasikan
materi COVID-19 ke dalam 43 bahasa daerah. Tidak diragukan hal ini berkontribusi
membantu masyarakat untuk mendapat informasi yang benar dan membentengi
mereka dari membanjirnya informasi yang tidak valid.

Gambar 7:
Materi COVID-19 Japelidi yang diterjemahkan ke dalam bahasa daerah agar mudah dimengerti.

Saat ini Japelidi telah memiliki jaringan yang tersebar di 30 kota Indonesia dan
juga mencakup beberapa kota besar, seperti Jakarta, Yogyakarta, Bali, Salatiga,
Semarang, Lamongan, Malang, Bandung, Ponorogo, Depok, Surabaya, Sukabumi,
Blora, Grobogan, Bogor, Banjarmasin, Kulonprogo, Gresik, Tegal, Wonogiri, Cilacap,
Magelang, NTT, Kutai, NTB, Timika, Kabupaten Semarang, Lombok Timur, Lampung,
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Magelang, NTT, Kutai, NTB, Timika, Kabupaten Semarang, Lombok Timur, Lampung,
dan Samarinda. Dalam meningkatkan literasi COVID-19 kepada masyarakat lokal,
Japelidi menggunakan metode luring dan daring. Metode luring menjadi efektif
karena melibatkan komponen masyarakat. Secara luring, diseminasi informasi di
Yogyakarta, Grobogan, dan Blora dilakukan dengan berkolaborasi dengan perangkat
desa dan ibu-ibu. Sementara itu, di Kalimantan Timur Japelidi bekerja sama dengan
para guru. Budaya dalam bentuk kearifan lokal mencakup gotong royong dan saling
peduli turut berperan penting dalam meningkatkan diseminasi literasi lokal.

Pekerja Seni dan Budaya

Indonesia dengan budaya yang sangat beraneka ragam menghasilkan berbagai
produk seni dan budaya. Dari Sabang sampai Merauke kita mengenal berbagai
macam tarian dan pertunjukkan tradisional. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini
pekerja seni, khususnya pekerja seni tradisional, adalah salah satu kelompok
masyarakat yang juga turut merasakan dampak pandemi itu. Para pekerja seni
termasuk mereka yang paling terdampak. Berdsarkan data yang dihimpun dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terdapat 226.586 seniman dan
pekerja kreatif yang terdampak pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia.

Selain menimbulkan dampak pada pekerja seni, COVID-19 juga berdampak pada
penyelengaraan pertunjukan seni. Koalisi Seni Indonesia memperkirakan terdapat 204
acara seni yang ditunda atau dibatalkan karena pandemi. Ratusan acara yang
dibatalkan itu mencakup proses produksi, rilis, dan festival film (24 acara), 107 acara
konser, tur, dan festival musik, 20 acara pameran dan museum seni rupa, 9 acara
pertunjukan tari, 2 acara sastra, serta 42 acara pentas teater, pantomim, wayang,
boneka, dan dongeng.

Gambar 8:
Penari Reog Ponorogo memakai

masker dan menerapkan social
distancing dengan saling

menjaga jarak.
(Sumber: Foto Jatimnow)
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Untuk menjaga kelangsungan kegiatan seni dan budaya tetap berjalan, tentu
perlu dilakukan berbagai strategi. Salah satunya adalah dengan melaksanakan
protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan seni budaya dalam bentuk tari tarian tentu
memiliki risiko penularan. Risiko itu dapat dĳumpai misalnya ketika para penari sedang
melakukan latihan atau bahkan sedang melakukan pementasan. Ketika sedang
melakukan pelatihan di sanggar, misalnya, mereka akan berinteraksi dengan beberapa
penari lainnya. Ketika sedang melakukan pementasan, mereka pun juga terpapar
risiko dari lebih banyak orang, termasuk dari pengunjung. Berdasarkan risiko yang ada
itu, ada pengalaman yang patut dicontoh dari para pekerja seni. Di sanggar seni
Echoda di Kota Tangerang dan juga dalam rangka melaksanakan protokol kesehatan
tatanan baru, pekerja seni diwajibkan memakai masker dan face shield. Kedua APD itu
wajib dikenakan ketika mereka melakukan aktivitas kesenian. Hal serupa juga telah
diterapkan pada pekerja seni di daerah lain. Pertunjukan Reog Ponorogo yang
melibatkan beberapa penari juga mengharuskan pemakaian masker dan face shield
serta menerapkan jaga jarak (social distancing). Dalam pementasan Reog, yang pada
awalnya jarak semua penari sangat dekat, sekarang harus terpisah jauh. Puncak
penerapan protokol kebiasaan baru dapat dĳumpai di TMII. Pada tanggal 20 Juni
2020 bertepatan dengan acara pembukaan TMII dan Sosialisasi Kenormalan Baru
Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terlihat para penari anjungan lengkap memakai
face shield. Penggunaan face shield bagi pekerja seni di TMII dilakukan dalam rangka
mendukung pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat wisata yang sudah dibuka
di Jakarta.

Selain respons di atas, masih banyak lagi respons pekerja seni budaya yang
merupakan hasil kerja sama antara masyarakat dan Pemerintah. Respons itu dalam
bentuk program yang bertujuan untuk membantu para pekerja seni yang terdampak
agar tetap dapat bertahan. Misalnya pada bulan April 2020, Kemendikbud telah
meluncurkan program yang diberi nama Budaya Saya. Tujuan program ini adalah
memastikan bahwa ekosistem kebudayaan terus berjalan. Hal itu diwujudkan dengan
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Gambar 9:
Penari Kecak di Uluwatu
(kiri) dan penari di TMII
(kanan) memakai face
shield.
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menyediakan wadah dan lapangan pekerjaan bagi pekerja seni dan budaya agar
dapat terus berekspresi. Keunikan program ini adalah mengedepankan pertunjukan
seni daring. Pertunjukan yang digelar secara daring itu memungkinkan para pekerja
seni dapat terus berkegiatan.

Pertunjukan daring sepertinya menjadi salah satu respons untuk mengurangi
dampak COVID-19 kepada para pekerja seni budaya dan mendukung agar mereka
tetap dapat melangsungkan kegiatan. Hal serupa juga telah dilaksanakan di Jawa
Barat. Di provinsi itu, UPTD Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat bekerja sama
dengan Kemendikbud menyelenggarakan secara daring 50 karya tari terbaik.

Rekam Pandemi

Salah satu respons yang unik yang diluncurkan pada bulan Juni 2020 adalah
program yang disebut Rekam Pandemi. Program ini digagas oleh Direktur Jenderal
Kebudayaan Kemendikbud dan bekerja sama dengan Asosiasi Dokumenteris
Nusantara (ADN) dan melibatkan 300 anggota sineas dokumenter di seluruh
Nusantara. Misi ADN adalah menyediakan semacam stimulus dan jaring pengaman
sosial bagi pekerja seni dan budaya yang terdampak, khususnya dokumenteris.
Melalui progam ini juga diharapkan dihasilkan dokumentasi perubahan signifikan
sosial dan budaya masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Dokumentasi itu nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai cara baru yang
lebih tepat dan inspiratif untuk mengedukasi masyarakat. Program ini menargetkan
dihasilkannya 2.400 menit video pendek sampai Juli 2020 yang merekam berbagai
tema terkait pandemik seperti Belajar di Rumah, Usaha Mandiri, Perubahan Perilaku
Keluarga, Gotong Royong, Kreativitas, dan Isu Lingkungan.

Pembelajaran

Berbagai respons di bidang seni budaya yang ada dan sudah terlaksana memang
sudah cukup baik dalam mendukung dan memperkuat para pekerja seni menghadapi
pandemik. Walaupun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian. Salah satunya terkait dengan respons berupa pementasan secara daring.
Terkait hal ini, tentunya perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas (capacity
building) agar para pekerja seni khususnya yang ada di daerah memiliki keterampilan
dalam melakukan pementasan secara daring. Berikut tabel respons dari pemangku
kepentingan seni-budaya dalam menghadapi COVID-19.
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Respons Mitra Output

Pemakaian APD (masker dan
face shield) dan social
distancing

Sanggar tari, pementasaan
Reog Ponorogo, penari
Kecak Uluwatu, dan
anjungan di TMII

Pelaksanaan protokol
kesehatan

Budaya Saya (pementasan
daring) Kemendikbud Keberlangsungan kegiatan

kesenian

Pementasan daring 50 karya
tari terbaik

UPTD Pengelolaan
Kebudayaan Daerah Jawa
Barat dan Kemendikbud

Keberlangsungan kegiatan
kesenian

Program Rekam Pandemi
Situs:
http://rekampandemi.kemdikbud.go.id

Asosiasi Dokumenteris
Nusantara (ADN), Direktur
Jenderal Kebudayaan
Kemendikbud, 300 anggota
ADN di 32 wilayah

Jaring sosial dan stimulus
bagi pekerja seni khususnya
di bidang film dokumentasi

2.400 menit video pendek

Tabel 1:
Respons Bidang Seni Budaya dalam Menghadapi COVID-19.

http://rekampandemi.kemdikbud.go.id
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“Saya mengajak
masyarakat untuk
disiplin mengikuti dan
mematuhi anjuran-
anjuran yang sering kita
sampaikan: gunakan
masker, sering cuci
tangan, jaga jarak yang
aman, dan hindari
kerumunan.”

Presiden Joko Widodo
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Tulang punggung dalam penanganan COVID-19 terletak pada aktivitas yang
mengedepankan sains dan memanfaatkan teknologi. Aktivitas itu berupa kegiatan
riset yang dilaksanakan baik oleh universitas, pemerintah, lembaga, industri, maupun
masyarakat.

Kejadian pandemi COVID-19 sekarang ini bukanlah sekadar pandemi biasa.
Berbeda dengan pandemi sebelumnya, COVID-19 telah membangkitkan kegiatan
riset hampir di seluruh dunia. Berbagai riset telah dilakukan di berbagai bidang yang
terkait dengan COVID-19. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Chahrour et al.
(2020) menggunakan basis data publikasi dari PubMed dan WHO, telah ditemukan
sekitar 564 publikasi yang dianggap memenuhi syarat. Penelitian pencarian publikasi
itupun dilakukan dari Desember 2019 sampai dengan Maret 2020. Dari 564 judul
publikasi itu, 67% (377 judul) dihasilkan dari Cina, diikuti Amerika (34 judul), Jepang
(15 judul), dan Inggris (12 judul).

Riset COVID-19 di Indonesia

Indonesia--salah satu negara di Asia Tenggara yang juga turut merasakan dampak
dari COVID-19--ternyata juga telah melakukan banyak penelitian bahkan telah
menghasilkan publikasi dan inovasi. Kegiatan penelitian dan judul publikasi yang
terkait dengan COVID-19 dihasilkan dari kerja sama yang melibatkan berbagai
universitas, lembaga riset, dan rumah sakit, baik di dalam maupun luar negeri. Semua
topik penelitian itu terdokumentasikan dan tersimpan rapi di sebuah basis data
repositori penyimpanan bernama COVID-19 Indonesian Research Repository. Sistem
ini dikelola di bawah Ristek/BRIN dan dapat diakses pada halaman situs http://
sinta.ristekbrin.go.id/covid/.

Gambar 1:
Menteri Riset dan Teknologi dan
Kepala Badan Riset Inovasi
Nasional Bambang Brodjonegoro
mengumumkan pembentukan
konsorsium riset teknologi untuk
penanganan COVID-19
(Sumber: ANTARA/HO-BNPB/Pri)

1
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Gambar 2:
Tampilan situs COVID-19 Indonesian Research Repository.

Basis data itu lengkap menampilkan judul publikasi, penulis, bahkan sampai judul
artikelnya. Berdasarkan basis data itu, sampai saat ini ada 338 penelitian terkait
COVID-19. Adapun untuk publikasi yang telah dihasilkan diketahui ada sekitar 43 judul
publikasi, baik yang dipublikasikan di jurnal nasional maupun internasional. Basis data
ini juga mendokumentasikan produk produk terkait COVID-19 yang telah berhasil
dikembangkan. Sampai saat ini ada 15 produk telah dihasilkan. Produk itu antara lain,
hand sanitizer, bilik sanitizer, dan face shield.

Pesatnya pertumbuhan riset di Indonesia, meskipun dalam keadaan terkena
pandemi COVID-19, tentunya tidak terlepas dari dukungan pemerintah, terutama dari
pihak Kemenristek/BRI.

Riset akhirnya terpilih sebagai salah satu respons untuk menangani dan
menyediakan solusi bagi pandemi COVID-19 di Indonesia. Puncaknya adalah pada
tanggal 6 April 2020. Pada tanggal itu Menristek/BRIN mengumumkan pembentukan
konsorsium riset teknologi untuk penanganan COVID-19 di Graha BNPB di Jakarta.
Dengan peresmian konsorsium ristek, Menristek menekankan tujuan dan pentingnya
konsorsium.

Konsorsium akan merespons secara cepat pandemi
COVID-19 melalui riset dan inovasi.3
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Konsorsium tersebut beranggotakan lembaga-lembaga penelitian yang ada di
bawah koordinasi Kemenristek, seperti LIPI, BPPT, berbagai perguruan tinggi seluruh
Indonesia, dan Balitbangkes.

Konsorsium tersebut juga melibatkan sektor dunia usaha, khususnya BUMN,
perusahaan swasta, dan perusahaan rintisan (start up) di bidang teknologi kesehatan
yang diajak untuk membantu dalam memproduksi berbagai produk. Konsorsium juga
telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung dan membiayai berbagai aktivitas
riset. Sumber dana riset berasal dari tiga sumber yaitu dana abadi riset dari LPDP,
realokasi dana riset dari LIPI BPPT, dan refocusing dana BOPTN.

Dalam perjalanannya ternyata riset COVID-19 di Indonesia menunjukkan
kemajuan dan hasilnya. Kemajuan riset dapat terlihat dengan dimulainya pembuatan
imunisasi aktif berupa vaksin, yang dikembangkannya terapi plasma darah, dan
dimulainya kolaborsi riset internasional.

Riset Vaksin

Vaksin termasuk imunisasi aktif yang saat ini dianggap sebagai salah satu solusi
menangani COVID-19 untuk jangka panjang. Oleh karena itu, saat ini banyak negara
menitikberatkan riset pada pengembangan vaksin termasuk di Indonesia. Di Indonesia
riset dan pengembangan vaksin dilakukan dengan dua jalur (double track). Hal ini
dilakukan mengingat kebutuhan vaksin dalam jumlah besar dan harus tersedia
secepatnya.

Jalur pertama atau jalur mandiri adalah vaksin yang sepenuhnya diproduksi di
dalam negeri atau yang disebut dengan vaksin Merah Putih. Pengembangan vaksin ini

Refocusing tema riset ke bidang COVID-19 adalah
salah satu strategi di bidang riset.

Double track adalah strategi riset pembuatan vaksin
yang dilaksanakan melalui dua jalur.

4

3

3
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dipimpin oleh LBM Eĳkman, sebuah lembaga penelitian biologi molekuler di bawah
Kemenristek. Tahap selanjutnya vaksin ini akan diuji klinis di Bio Farma untuk kemudian
di bulan Maret 2021 vaksin ini siap diproduksi untuk dipergunakan.

Jalur kedua adalah vaksin yang dikembangkan melalui kolaborasi Bio Farma
dengan CEPI. Sebagai salah satu industri kesehatan, Bio Farma memiliki tiga tahapan
strategi, yakni strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
Strategi bertahap dalam riset dan pengembangan vaksin perlu dilakukan untuk
meminimalisir kegagalan dari tantangan pasti pembuatan vaksin pandemi.
Pengembangan vaksin diperkirakan memakan waktu dua tahun sampai tahun 2022.
Pada tahun 2022 itu nantinya diharapkan Indonesia dapat memproduksi vaksin sendiri.
Bio Farma juga melakukan kolaborasi dengan beberapa mitra lain untuk
mengembangkan inactivated vaccine.

Adapun pihak luar negeri yang berkolaborasi dalam pembuatan vaksin mencakup
Sinovac dan Aztraseneca. Sinovac menggunakan inactivated vaccine dan Aztraseneca
dengan memakai vektor. Vaksin hasil kolaborasi itu sudah melalui uji klinis tahap
ketiga. Saat ini Sinovac sedang melakukan uji klinis dengan UnPad.

Pembelajaran pengembangan vaksin COVID-19:

1. Riset vaksin dilaksanakan melalui strategi double track untuk memenuhi
kebutuhan 300 juta vaksin.

2. Riset, pengembangan, dan produksi vaksin dibutuhkan sesegera mungkin.
3. Kebutuhan biaya yang tak sedikit untuk menemukan vaksin dalam waktu

singkat.
4. Dibutuhkan sistem atau teknologi yang dapat memproduksi vaksin dalam

jumlah banyak dengan cepat.
5. Harus ada transfer teknologi.

5

6
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Riset Suplemen

Suplemen juga menjadi salah satu fokus riset yang dikembangkan bersama
dengan BPOM. Saat ini sedang dilakukan riset suplemen yang memang sudah
tersedia di pasar untuk diseleksi dan diketahui kandidat suplemen yang dapat
digunakan. Adapun metode seleksi suplemen yang dilakukan adalah melalui initial
review dan studi bioinformatika. Suplemen yang terpilih akan diuji klinis bekerja sama
dengan asosiasi dokter paru. Saat ini sudah terplilih dua kandidat suplemen yang
sedang diuji klinis di Wisma Atlet.

Riset APD

APD adalah salah satu instrumen yang sangat dibutuhkan untuk penanganan
COVID-19. Selain kuantitas APD, hal lain yang perlu diperhatikan adalah terkait
dengan kenyamanan APD yang digunakan. Riset yang dikembangkan LIPI adalah
bagaimana membuat APD yang aman dan sekaligus nyaman. Aman sudah tentu
berarti APD tidak dapat ditembus oleh virus, sedangkan nyaman berarti APD terasa
lebih sejuk bagi pemakainya. Bersama LIPI, APD yang nantinya lebih nyaman bagi
pemakainya sedang diteliti dengan menggunakan metode nanoteknologi.

Respons
Jangka

Pendek Menengah Panjang

Waktu Juli - Agustus 2020 Februari 2021 April 2021

Mitra Sinovac Biotech Ltd. Sinovac Biotech Ltd.

CEPI, Kemenristek-
BRIN, LIPI,
Balitbangkes, LBM
Eĳkman, Perguruan
Tinggi BPOM

Kegiatan
Melakukan formulasi
atau filling terhadap
bulk vaksin

Pengembangan
vaksin berbasis
rekombinan subunit

Upscalling, uji
praklinis, dan uji
klinis fase 1

Produksi komersial
dengan izin dari
BPOM

Output Kolaborasi Purwarupa vaksin Produksi massal
vaksin
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Riset Terapi Plasma Darah

Terapi ini berdasarkan antibodi yang terbuat dari darah orang-orang yang telah
pulih dari infeksi COVID-19. Prosedur pelaksanaannya sendiri sebenarnya sama
seperti prosedur transfusi darah. Tim medis akan mengambil plasma darah sebanyak
500 cc dari mantan pengidap COVID-19. Dari masing-masing pendonor plasma,
mereka dapat mendonorkan darah sekaligus untuk dua pengidap positif COVID-19,
serta dapat memberikan ulang selama empat belas hari sekali. Untuk diketahui,
plasma konvalesen adalah plasma darah yang diambil dari pasien yang didiagnosa
COVID-19 dan sudah empat belas hari dinyatakan sembuh dari infeksi COVID-19 yang
ditandai dengan pemeriksaan usap (swab) menggunakan RT-PCR sebanyak dua kali
pemeriksaan dengan hasil negatif.

Gambar 3:
Struktur Kolaborasi Riset Plasma Konvalesen.
(Sumber: Kemenkes Ajak Seluruh RS Uji Plasma Konvalesen)

Setelah plasma darah dari donor diberikan, pemberian kepada resipien yang
merupakan pengidap positif COVID-19 akan berjalan selama kurang lebih empat jam
dan dilakukan secara perlahan. Dalam satu jam pertama, tim medis akan mengawasi
apakah ada efek samping atau tidak. Jika selama satu jam pertama tidak ada efek
samping yang muncul, hal tersebut menandakan bahwa prosedur aman dilakukan.
Berbeda dengan vaksin, terapi plasma darah termasuk dalam imunisasi pasif yang
diberikan kepada pasien dengan gejala berat.

Pengembangan terapi plasma darah ini sendiri merupakan kerja sama PMI dengan
LBM Eĳkman. Kerja sama dan penerapan terapi ini di bawah koordinasi Balitbangkes
dan diawasi BPOM. LBM Eĳkman berperan mempersiapkan UTD yang nantinya akan
dĳadikan sebagai tempat pengambilan plasma darah. Adapun mitra pelaksananya
adalah rumah sakit terpilih atau yang memiliki fasilitas. LBM juga harus menjamin
bahwa badan antibodi yang akan didonorkan akan sesuai dengan syarat minimun. PMI

7, 8
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dalam hal ini menyediakan plasma konvalesen, menentukan jaringan UTD yang
memiliki kapasitas dalam pengambilan plasma, dan memiliki sertifikat CPOB. Sejauh
ini sudah ada 15 UTD yang disiapkan PMI. Melihat potensi terapi ini, sejak tanggal 22
Juni 2020 Balitbangkes mengajak seluruh RS rujukan di Indonesia untuk bergabung
dalam uji klinis Plasma konvalesen sebagai terapi tambahan COVID-19 kegiatan uji
klinis ini yang terbuka.

Di tengah gencarnya pemanfaatan terapi plasma darah, ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan. BPOM menegaskan pentingnya pengawasan dan penjaminan
mutu. Hal ini ditegaskan seiring dengan diterbitkannya “Rekomendasi tentang
Pengawasan Pemanfaatan Plasma Konvalesen dan Imunoglobulin Konsentrat dalam
Terapi COVID-19” dan “Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Pengolahan Plasma
Konvalesen COVID-19 (JukNis)”. Detail mengenai hal ini dapat dilihat di bawah.
Dalam pelaksanaannya kepada pasien ada dua jalur terapi yang dapat dilakukan, yaitu
dengan penelitian, yang dilakukan berdasarkan rumah sakit terdekat, serta otonomi,
yaitu pasien memiliki hak untuk meminta atau menolak terapi yang akan diberikan.

10

Gambar 4:
Kemenkes ajak seluruh rumah sakit
uji plasma konvalesen.

Gambar 5:
Ilustrasi donor plasma darah
dari pendonor yang telah
sembuh dari COVID-19
kepada resipien.
(Sumber: David H. Spach, MD. https://

covid.idea.medicine.uw.edu/)

9
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Kolaborasi Riset

Riset untuk COVID-19 membutuhkan peran serta semua elemen masyarakat.
Untuk mencapai itu, diperlukan kerja sama dan kolaborasi baik antara akademisi,
pemerintah, swasta, dan industri. Dalam riset penanganan COVID-19 sekarang ini,
berbagai kolaborasi telah tumbuh. Bahkan, kolaborasi itu tidak saja melibatkan pihak
dalam negeri, tetapi juga pihak luar negeri.

Danone, sebuah perusahaan internasional yang cukup dikenal di Indonesia
melalui produk makanan dan minumannya di Indonesia, menjadi salah satu pihak
swasta yang bekerja sama dengan LIPI. Isu yang diangkat sebagai tema kerja sama itu
terkait dengan pemenuhan gizi buruk anak, atau yang dikenal dengan istilah stunting,
selama masa pandemi ini. Kerja sama ini didasarkan pada perhatian Danone SN
Indonesia pada status gizi dan kesehatan anak di Indonesia sekaligus juga turut
mendukung upaya pemerintah dalam mengedepankan pendekatan riset, penelitan,
dan teknologi untuk mencegah dan mengatasi stunting. Sebagai tindak lanjut dari
kerja sama yang diluncurkan pada tanggal 9 Juli 2020, Danone dan LIPI akan
berkolaborasi dalam pengembangan beberapa produk. Hasil dari kolaborasi itu
adalah diproduksinya 5.000 produk Probarz dan 4.000 produk Aitamie yang
diproduksi dan didistribusikan untuk mendukung gizi anak yang terdampak pandemi.
Kolaborasi industri, swasta, dan lembaga riset ini berbasis pada konsep triplehelix.

Pembelajaran pengembangan terapi plasma darah:

1. Pelaksanaan terapi plasma darah harus sejalan dengan Undang-Undang
Kesehatan Nomor 3 Tahun 2009 yang mengharuskan semua teknologi
kesehatan yang akan digunakan untuk manusia harus melalui uji klinis terlebih
dahulu.

2. Pengawalan terhadap penjaminan mutu, penjaminan keamanan, dan evaluasi
data hasil uji klinik.

3. Penjaminan mutu UTD yang terlibat dan pengelolaan dan pemanfaatan
plasma konvalesen harus menjamin kualitas mulai dari rekruitmen donor,
pengelolaan hingga pendistribusian kepada pasien.

4. Pelaksanaan uji klinis mengikuti standar mutu, terjamin keamanannya, dan
memperoleh manfaat yang optimal.

11
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Costa Rica adalah salah satu negara yang menjadi mitra pemerintah dalam
menangani COVID-19. Kolaborasi ini berdasarkan pada hubungan bilateral antara
Republik Indonesia dan Costa Rika yang memiliki potensi besar yang dapat
dimanfaatkan di bidang riset dan pengembangan untuk memerangi pandemi yang
sedang berlangsung. Kolaborasi ini dikoordinasikan melalui program Konsorsium
Riset dan Inovasi COVID-19. Dari program ini diharapkan terbuka peluang bagi luar
negeri untuk menjadi mitra strategis mengingat program ini memprioritaskan transfer
teknologi antar-negara untuk mendukung program riset dan inovasi selama masa
pandemi COVID-19.

Adapun lembaga yang menjadi mitra kolaborasi di Costa Rica adalah ICP, sebuah
lembaga riset yang saat ini sedang mengembangkan antiserum COVID-19 dari plasma
darah pasien. Hal itu dilakukan mengingat ICP memiliki pengalaman selama puluhan

Gambar 6:
Kolaborasi LIPI dan Danone untuk
risiet tentang penanggulangan
stunting selama masa pandemi
COVID-19.

Triplehelix adalah kolaborasi yang melibatkan pihak
pemerintah, akademisi atau peneliti, dan pihak
industri termasuk swasta untuk melaksanakan program
bersama yang dapat membawa dampak positif bagi
masyakarat.

Luaran dari kolaborasi triplehelix adalah
pengembangan produk yang berdasarkan pada riset,
penelitian, dan teknologi dari hulu ke hilir.

12
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tahun dalam riset dan pengembangan anti racun ular dan saat ini berupaya berperan
aktif dalam riset terkait COVID-19. Selain itu, ICP juga memiliki infrastruktur dan
peralatan yang memadai terkait penelitian tentang antibodi. Dalam beberapa bulan
terlahir ICP menitikberatkan riset untuk mengembangkan antibodi melalui metode
plasma konvalesen dari pasien COVID-19.

Peningkatan SDM Riset COVID-19

Suatu teknologi dan riset membutuhkan komponen terpenting. Komponen itu
adalah sumber daya manusia. Tanpa SDM yang andal, terampil, dan memliki
pengetahuan yang lengkap, teknologi tidak dapat diterapkan dan kegiatan riset juga
tidak dapat dilaksanakan. Penanganan COVID-19 sendiri pun juga sangat
mengedepakan riset dan pemakaian teknologi. Agar dapat memenuhi hal itu,
peningkatkan kapasitas dan SDM terkait riset dan teknologi berhubungan COVID-19
juga menjadi fokus utama. Bagian berikutnya adalah pembahasan mengenai
peningkatan SDM saintek COVID-19.

Kunci utama penanganan COVID 19 adalah dengan melaksanakan tes, misalnya
tes PCR. Sejak kasus COVID-19 pertama terdeteksi di Indonesia pada awal bulan

13, 14, 15
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Maret 2020, pada akhir bulan Maret 2020 LIPI telah menginisiasi pelatihan SDM agar
terampil dalam melakukan deteksi menggunakan uji PCR. Uji ini sangat penting dalam
mengetahui secara akurat apakah seseorang itu positif atau negatif COVID 19. Selain
itu, uji PCR melibatkan proses ekstraksi RNA yang cukup sulit dan sangat
membutuhkan SDM yang terlatih. Oleh karena itu, pelatihan ini sangat dibutuhkan.

Pelatihan ini diselenggarakan di laboratorium BSL-3 di LIPI dan diikuti sekitar 30-
40 orang peserta. Masyarakat sangat antusias mengikuti pelatihan ini terbukti dengan
jumlah pendaftar yang sudah mencapai 900 orang. Peserta pelatihan ini memang
difokuskan kepada relawan yang berasal dari universitas, laboratorium kesehatan
daerah, rumah sakit, dan BPOM. Pelatihan ini dilaksanakan dari 31 Maret 2020 sampai
dengan 20 Mei 2020 dan diikuti 808 peserta hasil seleksi.

Tantangan dan Solusi Riset COVID-19 di Indonesia

Meskipun Pemerintah sudah membentuk konsorsium riset sebagai bentuk
dukungan dan komitmen terhadap keberlangsungan riset di Indonesia, masih
terdapat beberapa tantangan. Bagian berikutnya adalah pembahasan mengenai
tantangan dan solusi terkait dengan riset COVID 19.

Pertama adalah terkait dengan faktor kecepatan. Dalam menangani COVID-19,
segala sesuatunya berpacu dengan waktu dan berlomba dengan jumlah kasus positif.
Oleh karena itu, kegiatan riset saintek pun juga didorong untuk dilakukan secara cepat
agar hasil yang dapat diketahui dapat dipublikasi secepat mungkin. Pada umumnya
riset vaksin membutuhkan waktu beberapa tahun. Di tengah pandemi ini, riset vaksin
harus dapat dilakukan secepat mungkin dalam waktu satu tahun saja. Solusi untuk ini
adalah para periset harus mampu lebih adaptif dan melaksanakan apa yang disebut
dengan reverse engineering. Dengan melaksanakan hal itu, diharapkan periset dapat
melakukan riset dalam jangka waktu yang jauh lebih singkat daripada biasanya.

Kedua adalah tantangan klasik, yaitu prosedur riset. Pada umumnya riset memang
harus dilakukan dengan sangat teliti dan mengedepankan prosedur dan proses
perĳinan yang sangat baku. Konsekuensi dari penerapan ini adalah akhirnya kembali
lagi riset membutuhkan waktu yang sangat lama. Adapun riset untuk COVID-19 harus
dilakukan dalam waktu yang singkat. Solusi untuk ini adalah dengan diterapkannya
apa yang disebut dengan Emergency Use of Authorization. Artinya dalam masa
darurat saat ini beberapa riset perlu diprioritaskan untuk dipercepat prosedurnya.
Adapun riset yang diprioritaskan misalnya ventilator.
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Ketiga adalah kemandirian. Selama ini penanganan COVID-19 mengacu pada
hasil riset dari luar. Akan tetapi, saat ini penanganan COVID-19 harus diarahkan
mengacu pada hasil riset dalam negeri. Hal ini sudah dibuktikan dengan
dilaksanakannya riset dari pengembangan vaksin, ventilator, sampai suplemen yang
semuanya sudah dilaksanakan secara mandiri oleh periset di dalam negeri.

Reverse Engineering dan Emergency Use of

Authorization adalah strategi untuk memprioritaskan
dan mengakselerasi riset di tengah pandemi COVID-19.
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“Berdampingan
(dengan COVID-
19), bukan berarti
menyerah, akan
tetapi kita harus
beradaptasi.
Bagaimana kita
tetap melakukan
aktivitas, tapi tidak
terpapar COVID-
19.”

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo



425 Ilustrasi425 Bab 7.2 : Bidang Inovasi



426Ilustrasi 426Bab 7.2 : Bidang Inovasi

Bab 7.2
Riset dan Inovasi

Pengalaman dan Praktik Terbaik
Indonesia menangani COVID-19:

Bidang Inovasi

Penulis :
Andrio Adiwibowo, M.Sc.

Narasumber
Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Ph.D

Menristek/Kepala BRIN

Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D
Staf Ahli Menristek Bidang Infrastruktur sekaligus Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19



427 Bab 7.2 : Bidang Inovasi

Pendahuluan

Salah satu solusi menangani COVID 19 adalah melalui inovasi. Menyadari
pentingnya kehadiran inovasi untuk berkontribusi nyata dalam menangani COVID 19,
maka dibentuklah Konsorsium Riset dan Inovasi tentang COVID 19 yang diketuai oleh
Prof. Ali Ghufron Mukti pada tanggal 26 Maret 2020. Kementerian Riset dan
Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) berperan membentuk
konsorsium itu dan menyediakan anggaran 90 miliar Rupiah bersumber dari
Kemenristek/BRIN dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian
Keuangan. 134 penelitian telah didanai dengan alokasi sebesar 60,6 miliar Rupiah
pada tahap pertama. Dari alokasi sebesar itu sudah dihasilkan 55 produk inovasi.
Untuk pendanaan riset tahap kedua, akan dialokasikan 29,4 miliar Rupiah. Konsorsium
yang dikoordinasikan Kemenristek/BRIN itu terdiri atas beberapa unsur dari lembaga
pemerintah, universitas, rumah sakit, swasta-industri, dan juga masyarakat. Adapun
anggota dari konsorsium itu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Pada tanggal 20 Mei 2020 tepat peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-112, 9
produk utama yang menjadi bagian dari 55 produk hasil riset dan inovasi percepatan
penanganan COVID 19 telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo. Produk itu
adalah hasil Konsorsium Riset dan Inovasi tentang COVID 19. Presiden Joko Widodo
sangat bangga terhadap inovasi yang sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan di
saat pandemi COVID 19 ini. Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro juga
menegaskan hasil riset dan inovasi ini adalah produk lokal Bangsa Indonesia dan
masyarakat diharapkan turut mengapresiasi dan mendukung. Dukungan dana,
kemudahan regulasi, sumbangsih ide, kerja sama produksi dalam negeri,
implementasi dan perawatan hasil riset inovasi, dan apresiasi kepada mitra yang telah
terlibat adalah berbagai contoh bentuk apresiasi yang dapat diberikan. Diharapkan
seluruh masyarakat Indonesia, mencakup unsur pemerintah, swasta, BUMN,
akademisi, dan industri ikut mendukung.

Adapun inovasi yang sudah dihasilkan dan dimanfaatkan oleh mitra dan
masyarakat mencakup produk test kit, ventilator, robotika, dan mobile unit. Masing
masing produk itu akan dibahas di bawah ini. Pembahasan mendetail juga mencakup
seperti mitra yang terlibat mengembangkan dan spesifkasi teknis dari setiap inovasi
yang berhasil dikembangkan itu.

1, 2 ,3
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Tabel 1:
Tabel Anggota Konsorsium Riset dan Inovasi tentang COVID 19.

No. Lembaga
pemerintah Universitas

Rumah Sakit dan
Organisasi
Kesehatan

Swasta-industri dan
masyarakat

1
Badan Penerapan
dan Pengkajian
Teknologi

Universitas
Indonesia

Rumah Sakit
Perguruan Tinggi
Negeri

PT Biofarma

2
Lembaga Ilmu
Pengetahuan
Indonesia

Institut Pertanian
Bogor

Ikatan Dokter
Indonesia PT Len

3 Lembaga Biologi
Molekuler Eĳkman

Institut Teknologi
Bandung

Rumah Sakit (RS)
Darurat COVID 19
Wisma Atlet
Kemayoran

PT PINDAD

4 Badan Tenaga
Nuklir Nasional

Institut Teknologi
Sepuluh
November

RS Penyakit
Infeksi Prof. Dr.
Sulianti Saroso
Jakarta

PT Dirgantara
Indonesia

5
Lembaga
Penerbangan dan
Antariksa Nasional

Universitas
Airlangga

RSUP Dr. M.
Djamil Padang PT Indofarma

6 Badan Informasi
Geospasial

Universitas Gadjah
Mada

RSUP Dr. Hasan
Sadikin Bandung Dharma Group

7 Badan Pengawas
Obat dan Makanan

Universitas
Padjadjaran

RSUP Dr. Sardjito
Yogyakarta

Labs 247 (PT Dua
Empat Tujuh)

8
Balai Penelitian
dan
Pengembangan
Kesehatan

Universitas
Brawĳaya

RSUP Dr. Kariadi
Semarang

PT Chroma
International

9 Pemerintah
Daerah

Universitas Sebelas
Maret

RSUD Dr.
Soetomo
Surabaya

Indonesian
Diaspora Network

10 Universitas
Andalas

RSUD Dr. Saiful
Anwar Malang

11 Universitas
Sumatera Utara

RSUD Dr.
Moewardi
Surakarta

12 Universitas Syiah
Kuala

Perhimpunan
Dokter Paru
Indonesia

13 Universitas
Udayana

Makassar
Convalescent
Plasma Research
Team



429 Bab 7.2 : Bidang Inovasi

No. Lembaga
pemerintah Universitas

Rumah Sakit dan
Organisasi
Kesehatan

Swasta-industri dan
masyarakat

14 Universitas
Hasanuddin

15 Universitas Sam
Ratulangi

16 Universitas Trisakti

17 Universitas Telkom

18 Universitas Al-
Azhar Indonesia

19 Institut Teknologi
Kesehatan Jakarta

20
Sekolah Tinggi
Ilmu Kesehatan
Makariwo

Gambar 1:
Peta jalan pengalaman dan praktik baik Indonesia menangani COVID 19 di bidang inovasi.

Maret
Pembentukan Konsorsium Riset dan Inovasi tentang COVID-19

Beberapa inovasi sudah mulai diujicobakan seperti robot AUMR
di Wisma Atlet

Peluncuran sembilan inovasi utama bagian dari 55 produk hasil
penelitian

Penyerahan beberapa inovasi utama kepada pemerintah
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Gambar 2:
Kerangka untuk menghasilkan inovasi dalam menangani COVID 19.
(Sumber: Program konsorsium riset dan inovasi untuk percepatan penanganan COVID 19).

Test Kit

Kunci menangani COVID 19 adalah dengan melakukan tes. Hal itu juga sejalan
dengan bidang prioritas penanganan COVID 19 di Indonesia. Tetapi kendala
utamanya adalah ketersediaan alat tesnya itu sendiri. Selain itu penggunaan test kit
dari luar juga diperkirakan tidak cocok mengingat galur virus yang berbeda dengan
yang ditemukan di Indonesia. Terdorong dengan keadaan ini, maka berbagai pihak
telah berinovasi untuk membuat test kit lokal. Sebagai hasilnya dan berkat kerja sama
berbagai pihak, telah dihasilkan 3 macam test kit berikut ini.

Indonesia TFRIC-19 BioCov-19 CR test kit

Test kit ini dikembangkan bersama oleh BPPT, Task Force Riset dan Inovasi
Teknologi untuk Penanganan COVID 19 (TFRIC19), Startup Nusantics, Gerakan
#IndonesiaPastiBisa, PT Bio Farma, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan
Laboratoriun Mikrobiologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).
Test kit karya anak bangsa ini sudah mendapatkan izin edar dari Kemenkes dan telah
disalurkan ke beberapa rumah sakit dan laboratoriun uji rujukan, termasuk Rumah
Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta dan Balai Laboratorium
Kesehatan Provinsi Jawa Barat.

Bidang prioritas :
1. Pencegahan
2. Skrining, deteksi

dan diagnosis
3. Alat kesehatan dan

pendukung
4. Terapi
5. Sosial humaniora

Kegiatan :
1. Mengoordinasikan riset dan

pengembangan model, purwarupa, dan
inovasi

2. Memfasilitasi sinergi antara beberapa
institusi terkait

3. Mengoordinasikan pendanaan penelitian
sebagai kolaborasi triple helix sesuai aturan
yang berlaku

4. Memfasilitasi pengurusan perĳinan komite
etik, BPOM, Kemenkes dan Rumah Sakit

5. Memfasilitasi publikasi tingkat lokal,
nasional, dan internasional
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Pengalaman penting yang diperoleh dalam pengembangan test kit ini adalah
penggunaan galur virus corona dari RS di Indonesia. Penggunaan galur asli akan
meningkatkan kecocokan test kit ini dengan sampel yang akan diperiksa. Pengalaman
berikutnya adalah terkait dengan pengadaan test kit ini di tengah masyarakat. Untuk
hilirisasi test kit, strategi yang dilakukan adalah dengan distribusi menggandeng unsur
masyarakat seperti Gerakan #IndonesiaPastiBisa. Target produksi PT Bio Farma dan
target distribusi untuk test kit ini adalah 50 ribu/minggu.

Indonesia RDT RI-GHA TFRIC-19 dan Microchip test kit

Berbekal pengalaman sebelumnya dalam mengembangkan test kit dan didorong
oleh kebutuhan mendesak akan kebutuhan test kit yang murah dan mampu
menunjukkan hasil dalam waktu 15 menit (rapid), maka dikembangkan Rapid
Diagnostic Test Kit (RDT). Untuk mengembangkan RDT antibodi, BPPT menggandeng
UGM, Unair, PT Hepatika Mataram, dan Universitas Mataram. RDT yang dibuat adalah
test kit berbasis peptida untuk deteksi Ig/Im. Selain membuat RDT antibodi, BPPT
juga berinovasi mengembangkan RDT antigen dengan mengadopsi microchip. RDT
itu dikembangkan dengan berkolaborasi bersama UGM, ITB, dan UnAir.

6

Gambar 3:
TFRIC-19 BioCov-19 CR test kit.

Gambar 4:
TFRIC-19 RDT RI-GHA (kiri) dan
Microchip test kit (kanan).
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Ventilator

Salah satu alat kesehatan yang sangat penting untuk perawatan pasien COVID 19
adalah ventilator. Kendala utama dalam penyediaan ventilator itu adalah harga dan
juga jumlah pasien yang terus meningkat tajam melebihi ketersediaan ventilator yang
dimiliki setiap rumah sakit. Diperkirakan dibutuhkan sekitar 1000 ventilator jenis
continuous positive airway pressure (CPAP) dan sekitar 668 ventilator jenis ambu bag.
Terkait kondisi itulah pembuatan sendiri ventilator menjadi salah satu agenda utama
dalam penanganan COVID 19. Dalam pembuatan ventilator, proses yang berjalan
adalah melibatkan berbagai pihak di bidang riset dan juga pihak swasta. Proses
pembuatan ventilator dipelopori oleh perekayasa dari universitas dan juga lembaga
penelitian seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Badan
Pengembangan dan Pengkajian Teknologi. Bahkan dalam perkembangannya untuk
pembuatan alat kesehatan dasar seperti dalam kasus ini ventilator juga menggunakan
konsep kerja sama yang disebut dengan pentahelix.

Tujuan akhir dari pembuatan ventilator itu nantinya adalah agar dapat dimanfatkan
oleh masyarakat dan rumah sakit. Agar dapat dimanfaatkan dalam skala besar, maka
purwarupa ventilator yang telah dibuat itu harus diproduksi oleh pihak yang memiliki
kemampuan produksi untuk kemudian diedarkan ke masyarakat. Terkait dengan
produksi ventilator, maka pembuat purwarupa dari kalangan akademisi atau lembaga
riset kemudian menggandeng pihak swasta. Bentuk kerja sama itu mengingat swasta
memiliki sumber daya manusia dan juga kapasitas produksi. Maka dari semua
purwarupa ventilator yang telah berhasil dibuat selalu menggandeng mitra dari
kalangan swasta.

Gambar 5:
Bentuk kerja sama pentahelix dalam pembuatan ventilator.

Pemerintah

Pel
aku

bisn
is

M
as
ya
ra
ka
t

Ilm
uw

an
dan

perekayasa

Penyedia modal
Makro meso mikro



433 Bab 7.2 : Bidang Inovasi

Agak berbeda dengan produk inovasi lainnya, inovasi berupa ventilator
membutuhkan surat izin edar alat kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian
Kesehatan. Maka itu dalam pengembangan ventilator harus memiliki izin sebelum
dapat diproduksi dalam jumlah banyak oleh pihak swasta. Adapun uji yang harus
dilalui agar memperoleh izin edar mencakup uji ketahanan di Balai Pengamanan
Fasilitas Kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan uji klinis. Sebagai
hasilnya sejauh ini 5 ventilator dalam negeri sudah memperoleh Surat Izin Edar Alat
Kesehatan dari Kemenkes. Ventilator hasil inovasi yang berhasil dibuat adalah tipe
continuous positive airway pressure, continuous mandatory ventilation, dan lain lain
seperti ambu bag dan simple and low cost ventilator.

Selain fokus pada menghasilkan produk inovasi berupa high end ventilator,
Indonesia juga mengembangkan ventilator yang lebih terjangkau. Misalnya UGM
yang menggandeng Toyota dan industri lokal dalam membuat berbagai varian
ventilator yang berbiaya terjangkau dan juga jenis ambu bag.

Gambar 6:
Ventilator hasil inovasi Indonesia mencakup BPPT3S-LEN, COVENT-20, dan Vent-I.

Tabel 2:
Pengembangan ventilator di Indonesia.

7, 8 , 9

No. Nama Ventilator Pembuat dan mitra Ijin Target produksi

1
BPPT3S-LEN
ventilator ambu
bag

BPPT dan PT LEN

Izin Edar Alat
Kesehatan
Kemenkes AKD
20403020870

100 unit
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Robotika

Salah satu tantangan terbesar dalam penanganan COVID 19 adalah bagaimana
mencegah penularan antara tenaga kesehatan dengan pasien. Hal itu dapat dilakukan

No. Nama Ventilator Pembuat dan mitra Ijin Target produksi

2

GERLIP HFNC-01
ventilator High
Flow Nasal
Cannula

LIPI dan PT Gerlink
Utama Mandiri

Izin Edar Alat
Kesehatan
Kemenkes AKD
20403020951

5 unit

3

Vent-I Origin Vent-I
ventilator portable
Continuous
Positive Airway
Pressure (CPAP)

Yayasan Pembina Masjid
Salman ITB bersama
UnPad dan ITB.

Website: vent-i.org

Izin Edar Alat
Kesehatan
Kemenkes AKD
20403020696

900 unit, 139
terdistribusi

4

COVENT-20
ventilator
Continuous
Positive Airway
Pressure(CPAP)
dan Continuous
Mandatory
Ventilation (CMV)

UI, RSCM, RSUP
Persahabatan Jakarta,
Politeknik Kesehatan

Mitra produksi:
PT Enesers Mitra Berkah,
PT Graha Teknomedika,
PT PINDAD dan
dikalibrasi oleh beberapa
mitra Perusahaan
Kalibrasi Alkes

Izin Edar Alat
Kesehatan
Kemenkes AKD
20403021003

300 unit

5

DHARCOV-23S
ventilator CMV
dan CPAP berbasis
pneumatic
DHARCOV 23S

BPPT dan PT Dharma
Precission Tools

Izin Edar Alat
Kesehatan
Kemenkes RI
AKD
20403020892.

200 unit

6 BPPT3S-Poly BPPT dan PT Polĳaya Uji sertifikasi

7

Versi fully featured
ventilator (high
end), versi low cost
dan versi ambu
bag conversion.

UGM, Toyota, dan
industri lokal

8
Versi ventilator
simple and low-
cost mechanical

ITS

https://vent-i.org
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antara lain dengan menggunakan APD ataupun tenaga yang dapat menggantikan
tenaga kesehatan agar tidak lansgung kontak dengan pasien. Salah satu solusi untuk
itu adalah dengan menggunakan robot. Sejak kemunculan pandemik COVID 19 bulan
Januari 2020 lalu, negera Cina sudah menggunakan tenaga robot. Ide penggunaan
robot di Cina digaungkan pertama kali pada bulan Februari 2020. Pemanfaaan robot
itu meliputi penyelenggaran komunikasi, pengawasan jarak jauh, sampai dengan
melayani pasien. Penerapan itu dapat mengurangi atau bahkan menghidari kontak
antara tenaga kesehatan dengan pasien dan memutus penularan. Sebagai
kelanjutannya, penggunaan robot di Cina telah meluas di beberapa rumah sakit di
Cina seperti di Guangzhou, Jiangxi, Chengdu, Beĳing, Shanghai dan Tianjin.

Salah satu keuntungan dari penggunaan robot untuk melayani pasien COVID 19
adalah terkait penggunaan APD masker wajah. Seperti diketahui bersama bawah
dalam era pandemik COViD 19 saat ini, masker wajah adalah sarana utama dan
terpenting dalam memutus rantai penularan. Hal itulah yang mengakibatkan
tingginya permintaan masker wajah. Berdasarkan penelitian Tavakoli et al. 2020,
dikemukakan bahwa penggunaan robot diperkirakan dapat berkonstribusi dalam
pengurangan kebutuhan akan masker wajah. Maka hal itu semakin memperjelas
keuntunggan penggunaan robot sebagai tenaga kesehatan.

Menyadari pentingnya memutus rantai penularan, beberapa pihak di Indonesia
sudah mulai berinovasi dengan mengembangkan robot untuk melayani pasien COVID
19. Robot yang dikembangkan pun ternyata mencakup berbagai bidang dari untuk
melakukan disinfektan sampai melayani pasien. Berbagai pihak pun terlibat aktif
dalam pengembangan robot COVID 19 . Pihak yang terlibat mencakup unsur
pemerintah, akedemik, dan perusahaan.

Salah satu strategi menangani COVID 19 adalah dengan memastikan kebersihan
lingkungan. Di satu sisi, COVID 19 diketahui dapat bertahan cukup lama di beberapa
benda di sekitar kita. Artinya benda benda di sekitar kita mengandung COVID 19 dan
kita dapat tertular bila menyentuh benda benda itu. Salah satu cara untuk menangani
COVID 19 di benda benda itu adalah melalui prosedur disinfektan dengan
menggunakan bahan atau alat seperti bahan kimia alkohol atau sinar ultra violet (UV).
Menyadari pentingnya alat disinfektan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan
Telkom University telah mengembangkan robot yang dapat memancarkan sinar UV
dan dikendalikan jarak jauh. Robot ini sangat strategis untuk digunakan di fasilitas
umum termasuk rumah sakit. Keunggulan robot disinfektan yang diberi nama
Autonomous UVC Mobile Robot (AUMR) terletak pada 6 tabung UVC yang terpasang.
Masing masiing tabung itu dapat memancarkan sinar UV dengan frekuensi 200 – 254

12, 13

10, 11
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nanometer (nm). Untuk spesifikasi lengkap teknisnya dapat dilihat pada gambar di
bawah ini.

Robot AUMR pertama kali dipergunakan untuk melakukan sterilisasi di Wisma
Atlet pada tanggal 7 April 2020. Pada pertemuan tanggal 18 April 2020, Gubernur
Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan ketertarikannya untuk menggunakan AUMR di
105 rumah sakit di Jawa Barat. Pada tanggal 2 Juni 2020, Ketua Gugus Tugas
Nasional Doni Monardo melakukan penyerahan AUMR kepada Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indra Parawansa. Diharapkan kehadiran AUMR dapat mempercepat
penanganan AUMR di Provinsi Jawa Timur.

Di bidang pelayanan pasien, RAISA yang merupakan singkatan dari Robot
Medical Assistant ITS-UnAir telah diluncurkan pada tanggal 14 April 2002. Robot
yang merupakan hasil kerjasama dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan
Universitas Airlangga diserahkan kepada Rumah Sakit Universitas Airlangga (RSUA)
untuk dimanfaatkan. Nantinya robot ini akan bertugas dalam hal mengantar makanan,
pakaian, maupun obat-obatan. Dalam sambutannya, Direktur Utama RSUA Prof.
Nasronudin menyatakan kehadiran RAISA diharapkan dapat mengurangi terjadinya
penularan COVID 19 antara tenaga kesehatan dan pasien. Secara teknis, RAISA ini
memiliki tinggi 1.5 m dan mampu membawa barang maksimal 50 kg mengingat robot

Gambar 7:
Spesifikasi teknis Autonomous UVC Mobile Robot (AUMR).

14

15, 16
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ini berfungsi untuk mengantarkan keperluan medis pasien. Sumber tenaga RAISA ini
adalah baterei 0.85 kwh dan mampu bertahan 8-10 jam. Pengoperasian RAISA
berdasarkan pengendali jarak jauh yang dikendalikan oleh operator. Pasien dapat
berinteraksi dengan tenaga kesehatan melalui kamera dan monitor yang terpasang
pada RAISA itu.

Selain itu ITS juga terlibat dalam membuat robot disinfektan berbasis sinar UV.
Juga kembali menggandeng (UnAir) Surabaya, sebuah robot bernama Violeta, yang
diambil dari akronim Ultraviolet ITS-Airlangga, telah berhasil dibuat. Violeta yang
diluncurkan 25 April 2020 bertugas melakukan sterilisasi ruangan juga di RSUA,
Surabaya.

Berikutnya adalah inovasi berupa robot multifungsi yang dibuat oleh Universitas
Negeri Surabaya (Unesa). Robot yang diberi nama Robot Kece ini memiliki beberapa
fungsi sekaligus, yaitu pelayanan pasien, memancarkan ultraviolet, dan penyemprotan
disinfektan. Setelah melewati beberapa penyempurnaan, rencananya Robot Kece
akan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3:
Pengembangan robot COVID-19 di Indonesia.

Gambar 8:
Robot Violeta (kiri) dan Robot Kece
(kanan)

No. Nama Robot Pembuat dan mitra Bidang Pengguna

1
Robot Medical
Assistant ITS-UnAir
(RAISA)

ITS dan UnAir Pelayanan
pasien

RS Universitas
Airlangga Jawa
Timur

2 Violeta ITS dan UnAir
Disinfektan
dengan
ultraviolet

RS Universitas
Airlangga Jawa
Timur

17
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Laboratorium Bergerak BSL-2

COVID 19 memiliki sifat terus menyebar seiring dengan pergerakan manusia.
Pada saat ini, pergerakan manusia sangat cepat dan bisa menyebabkan penularan
COVID 19 sulit dikendalikan. Untuk menandingi pergerakan COVID 19 maka
diperlukan sebuah wahana yang dapat bergerak cepat. Salah satu inovasi Indonesia
adalah dengan dikembangkannya Laboratorium Bergerak Biosafety Level-2 (BSL-2)
dengan nama Mobile Lab BSL-2 oleh BPPT. Laboratorium BSL-2 berupa laboratorium
yang terpasang pada truk kontainer itu sudah memenuhi standar WHO. Laboratorium
yang berfungsi menyediakan tes RT-PCR itu juga sudah terintegrasi dengan aplikasi
Pantau COVID 19 (PC19) dan m BSL2. Mobile Lab BSL-2 itu sendiri merupakan hasil
kerja sama antara perekayasa BPPT dengan IPB, ITB, Unisba, UnDip, dan Biofarma.

Keberadan Mobile Lab BSL-2 yang diluncurkan 17 Juni 2020 dan ditempatkan di
RS Moh. RI Meuraksa bertujuan untuk mendukung tercapainya target 10000 tes
COVID 19 per hari. Penggunaan Mobile Lab BSL-2 itu lebih ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan daerah-daerah terutama di luar Pulau Jawa yang keberadaan laboratorium
BSL-2 sangat sedikit dan biasanya hanya tersedia di ibu kota provinsi. Kedepannya,
Mobile Lab BSL-2 dapat dimanfaatkan untuk sewaktu waktu dikirim ke lokasi yang tiba
tiba mengalami lonjakan kasus COVID 19.

No. Nama Robot Pembuat dan mitra Bidang Pengguna

3
Autonomous UVC
Mobile Robot
(AUMR)

Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia
(LIPI) dan Telkom
University

Disinfektan
dengan
ultraviolet

RS Wisma Atlet
Kemayoran,
Pemerintah
Provinsi Jawa
Timur,
rumah sakit
rujukan COVID-
19 di Jawa
Barat, RS
Hasan Sadikin,
RS Pindad

4 Robot Kece Unesa

Pelayanan
pasien,
memancarkan
ultraviolet, dan
penyemprotan
disinfektan

Pemerintah
Provinsi Jawa
Timur
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Dari AI Sampai Imunomodulator

Selain produk produk inovasi yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi
produk inovasi COVID 19 yang dihasilkan. Produk itu dari kecerdasan buatan (Artificial
Intelligence) sampai imunomodulator. Penggunaan teknologi AI guna penanganan
COVID 19 dilakukan TFRIC 19 melalui Sub-tim Artificial Intelligence. Adapun prinsip
kerjanya yakni berdasarkan data X-Ray dan CT-Scan dari pasien yang positif dan
negatif COVID 19 akan dibangun model AI. Model AI berdasarkan data CT-scan dan
X-ray yang dikumpulkan baik dari luar negeri maupun dalam negeri, secara umum
prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Akuisisi data citra melalui platform data-mining;
2. Anotasi oleh radiolog;
3. Pengembangan model AI melalui supervised training;
4. Validasi oleh radiolog/dokter dan penyempurnaan model;
5. Deployment system di Cloud. Dengan menggunakan sistem berbasis AI ini dalam

menegaskan diagnosis COVID 19 diharapkan dapat menyelesaikannya.

Gambar 9:
Mobile Lab BSL-2.

Gambar 10:
Deteksi GGO menggunakan
CT-Scan berbasis AI.
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Saat ini versi perangkat lunak berbasis AI yang dikembangkan adalah Versi 0.5
yang data CT-scannya bersumber dari IEEE, Cornell University, dan Italia. Prinsip kerja
AI ini adalah memperoleh segmentasi lapang paru dan tampakan radiologis berupa
GGO (Ground Glass Opacity) yang sering dĳumpai pada pasien COVID 19. Melalui
ekstraksi fitur GGO yang mencakup rasio luasan area, posisi, dan banyaknya sebaran
GGO diharapkan diperoleh data untuk diterapkan ke algoritma AI. Data dan algoritma
itu diperlukan untuk mendeteksi COVID 19 dari data CT-scan.

Sistem pendukung pengambilan keputusan berbasis AI untuk deteksi COVID 19
masih terus dikembangkan. Di masa depan, dengan menggunakan data citra dan data
klinis lainnya, AI diharapkan dapat membantu dokter untuk menegaskan diagnosis
COVID 19.

Gambar 11:
Produk Inovasi COVID-19.

Inovasi Informasi

Tidak diragukan lagi informasi merupakan lokomotif dalam penanganan COVID
19. Sistem informasi yang dikembangkan berupa peta real time memuat informasi
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sebaran kasus. Informasi real time itu telah tersedia di tingkat nasional yang dapat
diakses melalui https://covid19.go.id/. Selain itu masing masing provinsi juga telah
mengembangkan portal informasi peta real time serupa seperti :

• https://corona.jakarta.go.id/id,
• https://pikobar.jabarprov.go.id/,
• https://corona.jatengprov.go.id/,
• dan http://infocovid19.jatimprov.go.id/.

Masing masing portal informasi provinsi itu dilengkapi juga dengan informasi khas
provinsi itu misalnya bagaimana protokol kesehatan yang berlaku untuk mengunjungi
tempat wisata.

Gambar 12:
Portal informasi real time provinsi COVID-19.

https://corona.jakarta.go.id/id
https://pikobar.jabarprov.go.id/
https://corona.jatengprov.go.id/
http://infocovid19.jatimprov.go.id/
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https://tekno.tempo.co/read/1324223/menristek-bentuk-konsorsium-riset-dan-inovasi-penanganan-covid-19/full&view=ok
https://tekno.tempo.co/read/1324223/menristek-bentuk-konsorsium-riset-dan-inovasi-penanganan-covid-19/full&view=ok
https://www.ristekbrin.go.id/kabar/di-hari-kebangkitan-nasional-presiden-jokowi-luncurkan-produk-inovasi-percepatan-penanganan-covid-19/
https://www.ristekbrin.go.id/kabar/di-hari-kebangkitan-nasional-presiden-jokowi-luncurkan-produk-inovasi-percepatan-penanganan-covid-19/
https://www.bppt.go.id/layanan-informasi-publik/3918-bppt-dan-tfric19-hadirkan-inovasi-teknologi-dalam-penanganan-pandemi-covid-19
https://www.bppt.go.id/layanan-informasi-publik/3918-bppt-dan-tfric19-hadirkan-inovasi-teknologi-dalam-penanganan-pandemi-covid-19
https://farmasetika.com/2020/04/27/gunakan-strain-virus-covid-19-indonesia-tes-kit-rt-pcr-buatan-indonesia-lebih-akurat/
https://farmasetika.com/2020/04/27/gunakan-strain-virus-covid-19-indonesia-tes-kit-rt-pcr-buatan-indonesia-lebih-akurat/
https://kesehatan.kontan.co.id/news/berikut-5-ventilator-buatan-putra-putri-indonesia?page=2
https://kesehatan.kontan.co.id/news/berikut-5-ventilator-buatan-putra-putri-indonesia?page=2
https://nasional.okezone.com/read/2020/05/03/337/2208621/menristek-ventilator-pasien-covid-19-produksi-indonesia-sebagian-masih-uji-endurance
https://nasional.okezone.com/read/2020/05/03/337/2208621/menristek-ventilator-pasien-covid-19-produksi-indonesia-sebagian-masih-uji-endurance
https://tekno.tempo.co/read/1357101/itb-target-produksi-900-unit-ventilator-covid-19/full&view=ok
https://tekno.tempo.co/read/1357101/itb-target-produksi-900-unit-ventilator-covid-19/full&view=ok
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/07/business/tech/coronavirus-robots-china-hospitals/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/07/business/tech/coronavirus-robots-china-hospitals/
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/02/07/business/tech/coronavirus-robots-china-hospitals/
https://majalah.tempo.co/read/inovasi/160248/mesin-ultraviolet-otomatis-untuk-membasmi-virus-covid-19
https://majalah.tempo.co/read/inovasi/160248/mesin-ultraviolet-otomatis-untuk-membasmi-virus-covid-19
https://surabaya.liputan6.com/read/4237053/violeta-robot-sterilisasi-covid-19-berbasis-sinar-uv-hasil-kolaborasi-its-bersama-unair
https://surabaya.liputan6.com/read/4237053/violeta-robot-sterilisasi-covid-19-berbasis-sinar-uv-hasil-kolaborasi-its-bersama-unair
http://humas.jabarprov.go.id/rs-rujukan-covid-19-akan-gunakan-robot-disinfektan-ultraviolet-kang-emil-terkesan-inovasi-telkom-university-lipi/3195
http://humas.jabarprov.go.id/rs-rujukan-covid-19-akan-gunakan-robot-disinfektan-ultraviolet-kang-emil-terkesan-inovasi-telkom-university-lipi/3195
http://humas.jabarprov.go.id/rs-rujukan-covid-19-akan-gunakan-robot-disinfektan-ultraviolet-kang-emil-terkesan-inovasi-telkom-university-lipi/3195
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15. RAISA, robot pelayan pasien Covid-19 karya kolaborasi ITS dan Unair. https://
siedoo.com/berita-30072-raisa-robot-pelayan-pasien-covid-19-karya-kolaborasi-
its-dan-unair/.

16. Mengenal Robot RAISA, Alat Canggih untuk Bantu Tenaga Medis Merawat
Pasien Corona. https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-raisa-robot-yang-
akan-bantu-tenaga-medis-merawat-pasien-covid-19.html.

17. https://www.unesa.ac.id/unesa-uji-coba-robot-kece-untuk-bantu-tangani-pasien-
covid-19

https://siedoo.com/berita-30072-raisa-robot-pelayan-pasien-covid-19-karya-kolaborasi-its-dan-unair/
https://siedoo.com/berita-30072-raisa-robot-pelayan-pasien-covid-19-karya-kolaborasi-its-dan-unair/
https://siedoo.com/berita-30072-raisa-robot-pelayan-pasien-covid-19-karya-kolaborasi-its-dan-unair/
https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-raisa-robot-yang-akan-bantu-tenaga-medis-merawat-pasien-covid-19.html
https://www.merdeka.com/jatim/mengenal-raisa-robot-yang-akan-bantu-tenaga-medis-merawat-pasien-covid-19.html
https://www.unesa.ac.id/unesa-uji-coba-robot-kece-untuk-bantu-tangani-pasien-covid-19
https://www.unesa.ac.id/unesa-uji-coba-robot-kece-untuk-bantu-tangani-pasien-covid-19
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“Sebaiknya untuk
sementara waktu
jangan dulu
diberikan tugas
untuk datang ke
kantor. Antara lain
yang menderita
ginjal, hipertensi,
jantung, diabetes,
kanker dan
sebagainya.”

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo
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Rapid Diagnostic Test Microchip

Rapid test non-PCR ini bekerja dengan cara mendeteksi antigen dengan sensor
microchip Surface Plasmon Resonance. Tes cepat ini dapat mendeteksi virus mulai dari
hari kedua infeksi. Dalam sekali pemeriksaan, satu chip bisa memeriksa sekaligus 8
sampel lendir dengan metode swab dari pasien dalam pengawasan (PDP), orang
dalam pemantauan (ODP), dan orang tanpa gejala (OTG).

Tes ini menggunakan metode pengujian kualitatif dan dapat dipasang di point-of-
care atau lokasi pelaksanaan tes diagnostik.

Rapid Diagnostic Test RI-GHA

Rapid Test non-PCR ini bekerja dengan cara mendeteksi antibodi IgG/IgM.
Mengingat proses deteksinya relatif cepat, Rapid Diagnostic Test (RDT) jenis ini bermanfaat
untuk screeningawal, sebelum pasien ditindaklanjuti dengan tes PCR. Alat ini
dikembangkan berdasarkan susunan marka gen khas virus COVID-19 origin orang
Indonesia sehingga hasil yang didapat lebih sensitif dan spesifik.

Rapid Test ini mudah dan praktis untuk digunakan karena tidak memerlukan tenaga
ahli untuk mengoperasikannya. Hasil tes dapat diperoleh dalam 15menit dengan harga
yang terjangkau. Rapid Test ini dapat digunakan untuk melacak COVID-19pada Orang
Tanpa Gejala (OTG), Orang dalam Pengawasan (ODP), Pasien dalam Pengawasan
(PDP), dan orang post-infection.

Status
Mulai produksi awal Agustus 2020.

Institusi
PPT, UGM, ITB, dan Unair.
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Real Time PCR Test Kit BioCov-19

PCR Diagnostic test merupakan tes lanjutan untuk mendeteksi COVID-19yang
biasanya dilakukan setelah hasil rapid test.Tes ini menggunakan metode one-steprRT-PCR
yang didesain berdasarkan analisa bioinformatika sekuens virus yang sampelnya diambil
dari hidung dan tenggorokan.

Selain melakukan deteksi langsung pada DNA virus, metode tes PCR ini
menggunakan isolat RNA yang bersumber dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan
Indonesia sehingga tingkatakurasi hasil tes pada masyarakat Indonesia jauh lebih presisi.
PCR Diagnostic test mampu melakukan tes terhadap 32 sampel dalam 1 jam 30 menit.

Status
• Sudah memiliki izin edar Kemenkes RI

AKD 20303020600(5 Mei 2020)
• Sudah disalurkan ke beberapa RS dan Lab

Uji Rujukan.
• Akhir Mei telah selesai diproduksi 100.000

PCR test kit.

Institusi
BPPT, Nusantics, #IndonesiaPastiBisa, PT Bio
Farma, Kemenkes RI, dan Lab Mikrobiologi
KlinikFKUI.

Status
• Mei 2020:10.000RDT kit didistribusikan ke RS di Yogya,

Surabaya, Semarang, dan Solo.
• Juni 2020:40.000RDT kit distribusikan ke berbagai rumah sakit.
• IzinEdar dalam proses.

Institusi
BPPT, UGM, UNAIR, PT Hepatika Mataram, UNRAM, dan
Kemenkes RI.
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Viral Transport Medium

Viral Transport Medium (VTM) adalah media swab untuk uji PCR. Media swab ini
digunakan sebagai sarana pembawa spesimen lendir-lendir hidung dan tenggorokan
pasien yang akan dilakukan uji swab untuk dikirim ke laboratorium tempat pengujian
lanjut.

Pembuatan VTM ini mengacu pada protokol Centersfor DiseaseControlandPrevention
Amerika.

VTM (Viral Transport Medium)

VTM adalah suatu medium yang digunakan untuk menyimpan sampel swab sebelum
dilakukan ekstraksi.

Status
Produk VTM telah didistribusikan sebanyak 100.000tabung (volume 0,8 µL /tabung) ke
34 Provinsi di Indonesia secara gratis. (update: 9 Juli 2020)

Institusi
Lembaga Biologi Molekuler Eĳkman.

Status
Sudah dalam bentuk prototype.

Institusi
UGM dan PT Swayasa Prakarsa.
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Plasmid Eijkman Control for COVID-19 (pECoC-19)

Plasmid Eĳkman Control for COVID-19 (pECoC-19) adalah kontrol positif universal
untuk deteksi COVID-19secara PCR.

Status
Telah didaftarkan sebagai produk Paten ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum dan Hak AsasiRI Manusia pada tanggal 13 Mei 2020.

Institusi
Lembaga Biologi Molekuler Eĳkman.

Robot RAISA (Perawat Kesehatan)

Robot pelayanan kesehatan atau RAISA yang digunakan untuk membantu dalam
merawat pasien COVID-19sehinggameminimalisir kontak dengan tenaga medis. Robot
RAISA dapat membawa beban 5 kg, melakukan komunikasi dua arah antara petugas
dan pasien karena dilengkapi kamera, mengurangi penularan ke petugas, dan
mengurangi penggunaan APD.

Status
• Prototipe telah ada dan siap dioperasionalkan.
• Sudah digunakan di RS Universitas Airlangga

dan diproduksi.

Institusi
UNAIR dan ITS.
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Robot RAISA TIARA

Robot ini digunakan di ruang perawatan ICU COVID-19(pasien yang masih sadar
dengan kondisi sakit berat). Fungsinya sama dengan RAISA ditambahkan kemampuan
membuka pintu ruang perawatan pasien, mengukur suhu tubuh, mengukur denyut
jantung, dan mengukur saturasi oksigen.

Robot ini dapat mengamati laju tetesan infus dan mengamati produksi urin setiap
saat. Bila produksi urin kurang dari 25 ml per jam, maka dokter segera mengambil
tindakan yang diperlukan. Robot ini dapat melakukan zoomdari jarak 5 km dengan gerak
360 derajat sehingga bisa mengamati pasien setiap saat dan tidak semua dokter perlu
mendekati pasien karena cukup melalui ners station agar menghemat APD.

Robot RAISA BCL

Robot ini digunakan di ruang perawatan ICU COVID-19(pasien dalam kondisi gawat
darurat dan tidak sadar). Kemampuannya sama dengan RAISA TIARA ditambah dengan
kemampuan untuk melakukan pemantauan produk urine dan kondisi pasien secara dekat
dan detail. Dilengkapi dengan sensor 360 derajat sehingga tidak bisa menabrak benda di
sekitarnya.

Robot ini dilengkapi kamera dengan kemampuan melakukan zoom sejauh 5 km,
kemampuan membawa beban hingga 5 kg, memiliki alat pengukur suhu denyut jantung
dan saturasi oksigen, serta dapat melakukan komunikasi dua arah antara petugas dan
pasien karena dilengkapi kamera sehingga mengurangi penularan ke petugas dan
menghemat APD.

Status
Prototipe telah ada dan siap dioperasionalkan.

Institusi
UNAIR dan ITS.
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Robot Dekontaminasi

Robot Dekontaminasi ini digunakan untuk dekontaminasi pada barang habis
pakai dan Alat Pelindung Diri (APD) yang sudah dipakai di ruang perawatan dan
yang akan dibuang ke tempat pembuangan. Robot ini dapat dioperasikan menggunakan
remote control sehingga mengurangi kontak tenaga kesehatan dengan virus yang
menempel pada APD. Robot ini terutama bermanfaat agar mencegah virus yang
menempel pada APD tersebar saat dibuang.

Smart Syringe Pump

Smart SyringePump adalah alat untuk memasukkan obat secara berkala dan otomatis
kedalamtubuhpasien.Alatiniberfungsiuntukmemudahkantenagakesehatanmemberikan
obat secara terjadwal dan meminimalisasi human error. Melalui Smart Syringe Pump,
pengendalian syringepump bisa dilakukan melalui aplikasi mobile.

Status
Prototipe telah ada dan siap dioperasionalkan.

Institusi
UNAIR dan ITS.

Status
Prototipe telah ada dan siap dioperasionalkan.

Institusi
UNAIR dan ITS.
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Autonomous UVC Mobile Robot

Autonomous Ultraviolet C (UVC) Mobile Robot bertugas melakukan desinfeksi dan
sterilisasi pada ruang isolasi pasien positif COVID-19 tanpa campur tangan manusia
secara langsung. Alat ini bekerja secara autonomousyang dapat dikontrol dari jarak jauh
melalui aplikasi mobile untuk mengurangi risiko penularan terhadap tenaga kesehatan.
Sinar UVC ini dapat menonaktifkan virus corona dan efektif dalam membunuh virus
tersebut.

Convalescence Serum

Produk terapi yang berasal dari plasma penyintas COVID-19yang mengandung
antibodi untuk pengobatan pasien COVID-19

Status
Prototipe sudah jadi dan siap dioperasionalkan.

Institusi
UNAIR dan ITS.

Status
• Siap operasional Mei 2020
• Uji coba telah dilakukan di Rumah Sakit Darurat

Wisma Atlet Jakarta,RSHS Bandung,danRSPindad
Bandung.

Institusi
Universitas Telkomdan LIPI.
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Mobile Laboratory BSL-2

Mobile Laboratory adalah fasilitas pemeriksaan COVID-19 dengan konsep “drive
through/drive thru” yang mendekatkan uji laboratorium pada masyarakat. Mobile
Laboratory ini berstandar Biosafety Level (BSL) 2 sehingga dapat melakukan
pemeriksaan Rapid Diagnostic Test berbasis antibodi IgG/IgM dan Test RT-PCR
COVID-19.

Fasilitas ini terutama penting untuk menjangkau daerah-daerah yang belum
mempunyai laboratorium berstandar BSL 2 sebagai syarat untuk melakukan
pemeriksaan COVID-19. Fasilitas ini dilengkapi dengan aplikasi m-BSL2 yang
terintegrasi dengan aplikasi Pantau COVID-19 (PC19) untuk memudahkan registrasi
dan penyampaian hasil secara cepat ke pasien. Direncanakan akan dipinjam-pakaikan
untuk uji diagnostik COVID-19 di RS Darurat Wisma Atlet.

Gambar ilustrasi

Status
• Ijin etik dari Balitbangkes telah keluar untuk uji

klinik. Saat ini rekrutmen donor di FKUI-RSCM-RSP.
• Persetujuan BPOM sedang diurus.
• Clinical Trial telah didaftarkan ke ClnicalTrials.GovPRS

(Protocol Registration and Results System), Protocol
ID No: 3471041S322342020040800002.

Institusi
• RSCM, RSUP Persahabatan, RSPAD GS, RSPI-SS,

RSUP Dr. Wahidin S, RSUP Dr. Soeradji
Tirtonegoro, RSUD Dr. Soetomo, RSUD Dr. Syaiful
Anwar, RSUD Dr. Moerwadi, RS UNAIR dan PMI.

• Kolaborasi Triparti antara Lembaga Eĳkman,
RSPAD dan Biofarma.

Status
Siap operasional 20 Mei 2020.

Institusi
BPPT, ITB, IAIS, APIC, IPB, UNISBA, ABI,
dan Kemenkes RI.
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Emergency Ventilator

Emergency Ventilator merupakan alat bantu pernapasan ringan untuk situasi
gawat darurat pada saat pasien berada di ambulans dan IGD sebelum mendapat
pertolongan ventilator ICU. Ventilator ringan ini menggunakan bag valve mask (BVM)
ventilation yang juga dikenal sebagai ambu bag.

Desain purwarupa Emergency Ventilator telah disesuaikan agar dapat diproduksi
oleh industri nasional dengan menggunakan material dan komponen yang tersedia
di dalam negeri. Alat ini terdiri atas 3 komponen utama: masker bantu pernapasan
mekanik, sistem pernapasan, dan sistem monitoring. Dilengkapi dengan sistem
pengaman dan alarm pengaman. Ada tiga jenis Emergency Ventilator: Ambubag Arm,
Ambubag Cam, dan Pneumatic.

Powered Air Purifying Respirator

Powered Air Purifying Respirator merupakan alat bantu pernapasan yang berguna
untuk memfilter virus dan bakteri. Alat ini terutama berguna sebagai alat pelindung
diri bagi tim medis (dokter, perawat dan tenaga kesehatan) yang menangani pasien
COVID-19agar tidak menghirup virus dan bakteri saat merawat pasien.

Alat ini menggunakan udara yang termurnikan sehinggamembantu tenaga kesehatan
untuk bernapas dengan leluasa.

Status
• Telah melewati uji BPFK.
• Tahap uji klinisdi 4 rumah sakit.
• Telah siap 10 unit Tipe Ambubag Arm dan

10 unit Tipe Ambubag Cam.

Institusi
BPPT, PT Len, PT Poly Jaya, dan PT Dharma.
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Ventilator Vent-I

Ventilator ini merupakan alat bantu pernapasan berbasis Continuous Positive Airway
Pressure (CPAP). Alat ini terutama diperuntukkan bagi pasien yang masih dapat bernapas
sendiri (jika pasien COVID-19, mereka yang memiliki gejala klinis tahap 2) dan bukan
untuk pasien ICU.

Ventilator portable ini dapat digunakan dengan mudah oleh tenaga medis. Vent-I
telah melalui serangkaian proses uji dari Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK)
Kemenkes RI sehingga dinyatakan aman untuk digunakan sebagai ventilator non-invasive
untuk membantu pasien COVID-19.

Status
Prototype sudah selesai, sedang dilakukan uji
di BPFK.

Institusi
Universitas Al-AzharIndonesia

Status
Siap diproduksidengan mitra PT
Dirgantara Indonesia.

Institusi
ITB, Unpad, dan Yayasan Pembina
Masjid Salman ITB.
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Venindo V01

Ventilator ini merupakan alat bantu pernapasan untuk ICU dan berkategori
high performance ventilation. Ventilator ini menggunakan internet of things dan
terkoneksi dengan Wifi untuk memonitor aliran udara, oksigen, dan tekanan.

Venindo V01 dengan layar 15.6” touchscreen sebagai monitor, ventilator ini
juga memiliki alarm visual dan suara untuk mengetahui volume tidal, tekanan,
dan gas secara berkelanjutan. Dilengkapi berbagai pilihan mode ventilasi, mulai
dari CPAP hingga VC-CMV.

Venindo R03

Ventilator ini menggunakan valve bag ventilator conversion atau yang biasa
disebut resusitasi mekanis otomatis. Ventilator ini digunakan dalam situasi gawat
darurat yang membutuhkan penanganan dinamis. Venindo R03 memiliki interface
yang mudah digunakan, portable, cocok dengan berbagai variasi bag valve mask,
serta memiliki aliran udara, tekanan, dan oksigen yang akurat. Ventilator ini dilengkapi
dengan sistem kontrol PEEP dan sistem keamanan tekanan terintegrasi. Venindo
R03 juga memiliki alarm visual dan suara untuk mengetahui volume tidal, tekanan,
dan gas secara berkelanjutan.

Status
Sudah lolosuji BPFK.

Institusi
UGM, ATMI, R3D, PT Stechoq, PT YPTI, PT
Swayasa Prakarsa, GSM, dan RSUP Sardjito.

Gambar ilustrasi
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GLP-HFNC-01 (High Flow Nasal Cannula)

GLP-HFNC-01merupakan produk merupakan produk High Flow Nasal Cannula pertama
yang diproduksioleh produsen Indonesia. Ventilator ini dikembangkan untuk membantu
pernapasan ODP, PDP, maupun pasien positif COVID-19.Produk ini dapat digunakan
oleh anak-anak hingga dewasa dengan berbagai macam ukuran Nasal Cannula.

Status
Sudah lolos uji BPFK.

Institusi
UGM, ATMI, R3D, PT Stechoq, PT YPTI, PT Swayasa
Prakarsa, GSM, dan RSUP Sardjito.

Status
GLP-HFNC-01telah melalui mekanisme uji fungsional
dan uji kehandalan oleh BPFK Kemenkes RI.

Institusi
LIPI dan PT GerlinkUtama Mandiri.

Gambar ilustrasi
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Flocked Swab

Sterilized Nasopharynx Swab Stick (FlockedSwab) merupakan produk pengumpul
spesimen untuk swab test atau PCR (Polymerase Chain Reaction) test. Seperti yang
diketahui swab test adalah standar diagnostik yang direkomendasikan oleh WHO.
Flocked swab ini telah difinalisasi dengan proses clean/sterile packaging sehingga sudah
terjamin keamanannya.

Status
• Telah diproduksi 50.000 unit, diserahkan kepada jaringan dokter FUI 1995 dan

didistribusikan ke RS.
• Target 1 juta unit.

Institusi
• Research Center for Biomedical Engineering (RCBE) Fakultas Teknik Universitas

Indonesia (FTUI).
• Mitra Industri: Dynapack Asia Pte Ltd, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk,

PT Ingress Malindo Ventures, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia,
PT Langgeng Jaya, PT Indachi Prima, dan PT Sri Tita Medika.
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“Dampak dari
kehilangan pekerjaan
ini akan mengurangi
daya beli masyarakat
sehingga tidak mampu
mendapatkan asupan
makanan bergizi yang
dapat menurunkan
imunitas tubuh
sehingga berisiko
terpapar COVID-19.”

Letnan Jenderal TNI Doni Monardo
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Situasi Dunia Usaha

Tidak diragukan lagi pandemi COVID-19 memiliki efek luas pada teknologi,
perjalanan bisnis, ekonomi, dan dunia usaha di seluruh dunia termasuk Indonesia.
Pandemi itu telah merenggut banyak usaha dan kegiatan ekonomi. Selain itu,
pandemi yang biasanya juga diikuti dengan pembatasan pergerakan atau lebih
populer dikenal dengan lockdown turut memperparah keadaan dunia usaha.
Tampaknya sektor swasta dan usaha sangat merasakan dampak pandemi ini. Fakta
yang tidak dapat dihindari adalah pandemi COVID-19 memunculkan efek signifikan
pada negara, ekonomi, dan masyarakat. Meningkatnya ancaman COVID-19
menyebabkan krisis kesehatan masyarakat dan sekaligus menghambat ekonomi
makro secara keseluruhan. Hal itu pada gilirannya memutus rantai pasokan bisnis
(Hasanat et al., 2020).

IMF memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi semua negara di dunia akan
terdampak pandemi COVID-19. Semua pertumbuhan ekonomi baik negara maju
maupun berkembang akan minus. Pertumbuhan global sendiri diproyeksikan minus
4,9% pada tahun 2020. Angka itu 1,9% di bawah perkiraan World Economic Outlook
(WEO) pada bulan April 2020. Pandemi COVID-19 berdampak lebih negatif pada
aktivitas usaha dan perekonomian pada paruh pertama 2020 daripada yang
diperkirakan. Selanjutnya, aktivitas usaha diharapkan pulih sehingga perekonomian
diproyeksikan tumbuh, namun pertumbuhannya bertahap dari perkiraan sebelumnya.
Meskipun pada tahun 2020 bernilai minus, pada tahun 2021 pertumbuhan global
diproyeksikan naik menjadi 5,4%.

Salah satu sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19 adalah sektor
UMKM. Hal itu didukung oleh survei yang dilakukan ILO kepada 571 perusahaan pada
bulan April 2020.

Sebagian besar atau sebanyak 226 pelaku UMKM mengungkapkan menurunnya
permintaan menjadi penyebab berhentinya usaha mereka. Selain itu, pendapatan
52% pelaku UMKM telah berkurang hingga lebih dari 50%. Akibatnya terjadi
pengurangan jumlah pekerja pada 63% UMKM yang disurvei itu dan banyak UMKM
berencana untuk mengurangi pekerjanya.

Temuan yang cukup mengkhawatirkan adalah 70% pelaku
UMKM itu telah berhenti melakukan produksi akibat pandemi
COVID-19.



464Bab 8 : Dukungan, Koordinasi & Kerjasama Geliat Usaha di Tengah Pandemi

Dukungan Kemenkop UKM

Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM, Kemenkop UKM telah
menyiapkan beberapa langkah strategis, seperti yang dikutip dari situsnya. Adapun
langkah strategis itu dimulai dari hulu, yang berupa restrukturisasi kredit, sampai
dengan di hilir, yang berupa digitalisasi UMKM.

Gambar 1:
Fase Pemulihan UMKM oleh Kemenkop UMKM.

Pada fase hulu, inti fase survival yang menjadi fase pertama adalah memastikan
cash flow UKM tetap berjalan. Untuk itu, akan disediakan kredit modal kerja bagi UKM
yang dananya bersumber dari Kredit Usaha Rakyat. Fase berikutnya adalah
mempersiapkan UKM mana saja yang telah siap menjalankan protokol kesehatan.
Adapun fase hilir menghubungkan UKM dengan pembeli. Memang pada masa
pandemi ini salah satu solusinya adalah melalui platform jual beli secara daring.
Namun, pembelajaran yang diperoleh menunjukkan bahwa belum semua UKM
terhubung dengan ekosistem digital.

Survival
Restrukturisasi kredit, penundaan cicilan, subsidi bunga

Identifikasi dan reaktivasi sektor UMKM

Digitalisasi UMKM

Recovery

Strengthen
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Dukungan Kementerian BUMN

Kementerian BUMN berperan aktif dalam mendukung dunia usaha agar tetap
kondusif menghadapi pandemi COVID-19. Langkah cepat Kementerian BUMN pada
bulan Maret 2020 adalah mempersiapkan respons di bidang kesehatan, ekonomi, dan
moneter sekaligus. Beberapa langkah strategis itu meliputi hal-hal berikut ini.

• Mengaktifkan sumber daya BUMN di bidang kesehatan.
• Mengadakan alat kesehatan dengan menggunakan refocusing CSR BUMN.
• Memproduksi massal 4 juta masker.
• Menyiapkan Wisma Atlet menjadi rumah sakit darurat.

Untuk dunia usaha, langkah strategis yang diambil sebagai berikut.

• Menurunkan suku bunga UKM dari bank BUMN.
• Memberikan keringanan pinjaman dari bank BUMN.
• Mengeluarkan obligasi perusahaan BUMN untuk membantu devisa.

Selain itu, Kementerian BUMN juga memetakan portofolio bisnis semua anak usaha
BUMN pada tanggal 5 April 2020. Tindak lanjut pemetaan itu adalah perampingan 51
anak usaha BUMN. Perampingan BUMN itu diharapkan dapat meningkatkan
efektivitas dan efisiensi BUMN agar dapat tetap bertahan di tengah pandemi.

Untuk menunjukkan dukungannya kepada UMKM, Kementerian BUMN telah
memberikan kredit modal kerja bagi UMKM terdampak. Respons ini diluncurkan pada
tanggal 7 Juli 2020. Respons ini nantinya berupa suntikan modal kerja di samping
penjaminan kredit. Pemerintah sendiri telah menganggarkan dukungan pemulihan
ekonomi untuk UMKM sebesar 123,46 triliun rupiah. Dalam pelaksanaannya, UMKM
akan memperoleh penjaminan kredit modal kerja sebesar 5 triliun rupiah. Artinya

Gambar 2:
Pelaku UMKM penerima kredit
modal kerja.
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Pemerintah akan membayar premi penjaminan kredit untuk pinjaman UMKM dengan
nilai pinjaman sampai 10 miliar rupiah.

Fasilitas Kesehatan dan APD

Dunia usaha adalah salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID-19, namun
dunia usaha juga memegang peranan penting dalam pengadaan alat kesehatan dan
APD. Hal itu tidak terlepas dari respons Pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN
yang bekerja sama dengan sektor swasta. Respons Kementerian BUMN terhadap
pandemi COVID-19 dimulai kurang lebih tiga minggu setelah kasus COVID-19
pertama. Pada tanggal 22 Maret 2020 Kementerian BUMN langsung menyiapkan
Wisma Atlet untuk menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Wisma Atlet ini pun segera
beroperasi sejak tanggal 23 Maret 2020. Terkait pengadaan alat kesehatan,
Kementerian BUMN melakukan dua langkah, yaitu melakukan pengadaan dan
menyalurkan sumbangan. Salah satu bantuan yang diterima adalah APD yang
mencakup masker, thermometer shot gun, dan hand sanitizer yang diterima dari
perusahaan Cina, Huadian, pada tanggal 27 Maret 2020. Pada tanggal 8 April 2020
Kementerian BUMN mulai mendatangkan 18 alat tes PCR dari Swiss. RS Pertamina
Jaya yang difungsikan sebagai RS khusus penanganan COVID-19 menjadi penerima
pertama alat PCR. Sementara itu, 17 alat PCR lainnya didistribusikan ke RS BUMN
mencakup Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah lain yang
membutuhkan.

Sebagai tindak lanjut dari alat kesehatan yang diterima oleh Kementerian BUMN
itu adalah penyaluran alat kesehatan tersebut ke RS BUMN. Salah satu bantuan yang
diterima oleh RS BUMN pada tanggal 7 April 2020 adalah bantuan dari Kementerian
Sosial dan donatur. Bantuan itu berupa 20.000 APD yang disalurkan kepada 35 RS
BUMN yang telah menjadi RS rujukan COVID-19.

Gambar 3:
BUMN PT Len

memproduksi ventilator.
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Pengadaan alat kesehatan tidak selamanya bergantung pada pembelian atau
donasi dari pihak luar. Saat ini sudah saatnya untuk fokus pada pengadaan alat
kesehatan dalam negeri. Selain itu, manfaat terbesar dari pemakaian alat kesehatan
dalam negeri adalah dapat membangkitkan kembali dunia usaha yang sebelumnya
terdampak pandemi COVID-19. Untuk itu, pada tanggal 8 Mei 2020 Kementerian
BUMN telah menggulirkan rencana strategis untuk mendorong ketahanan industri
kesehatan Indonesia. Misalnya, bersama dengan Kementerian Pertahanan
mendukung BUMN PT LEN dan PT DI untuk memproduksi ventilator. Selain itu, BUMN
juga turut mengembangkan vaksin COVID-19.

Semangat untuk menggunakan alat kesehatan dalam negeri telah membawa
angin segar, khususnya bagi sektor usaha dan UMKM. Adanya kebutuhan akan alat
kesehatan, misalnya masker dan APD, telah membuat banyak UMKM sekarang terjun
ke dalam bidang pembuatan masker. Sebagai hal yang menggembirakan, terjadi
lonjakan usaha yang memproduksi gown, sarung tangan, masker, ventilator, dan hand
sanitizer.

Gambar 4:
Geliat UMKM memproduksi APD.

Gambar 5:
Linimasa penyediaan APD

dan fasilitas kesehatan
dukungan Kementerian

BUMN dan UMKM.

Peresmian Wisma Atlet RS Darurat

Menerima APD dari perusahaan Huadian

Menerima 20.000 APD dari Kemensos dan
donator untuk RS BUMN

Mendatangkan 18 alat PCR dari Swiss untuk RS
BUMN

Produksi ventilator oleh BUMN PT LEN

Meningkatnya produksi APD dan alat
kesehatan oleh sektor UMKM
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Digital Marketplace

Tidak dapat dimungkiri bahwa kehadiran pandemi pasti berdampak pada
kehidupan ekonomi dan kelangsungan dunia usaha. Perbedaan mungkin terlihat
bagaimana respons dari sektor yang terdampak. Respons itu berbeda-beda
bergantung pada ciri khas pandemi. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi yang
memiliki karakteristik yang unik. Pandemi itu berbeda dari pandemi yang pernah ada
sebelumnya. Pada era pandemi COVID-19 ini sangat tegas dilarang berlangsungnya
kontak dekat dengan cara antarindividu harus menjaga jarak (social distance).
Bagaimana dengan sektor usaha?

Seperti kita ketahui, wujud sektor usaha adalah pasar. Artinya wujud fisik dunia
usaha adalah pertemuan antara pembeli dan penjual. Namun, pada era pandemi
COVID-19 hal itu sangat sulit atau tidak dapat dilaksanakan. Kondisi itulah yang telah
menghasilkan respons unik dari dunia usaha. Respons itu serupa dengan apa yang
terjadi di bidang kesehatan ketika pasien dan tenaga kesehatan tidak dapat bertemu
dan melakukan kontak, lahir telemedicine. Artinya pasien dan tenaga kesehatan
bertemu di dunia maya yang memungkinkan berlangsungnya komunikasi tanpa
bersemuka atau kontak fisik.

Konsep itulah yang kemudian diadopsi di dunia usaha. Ketika pertemuan antara
penjual dan pembeli di dunia nyata harus dihindari, pertemuan itu beralih ke dunia
maya. Dunia yang memungkinkan terjadinya pertemuan dan transaksi jual beli tanpa
kontak fisik itu disebut Digital Marketplace (Donthu dan Gustafsson, 2020). Sebelum
pandemi COVID-19, masyarakat sudah cukup paham berusaha dan berniaga secara
daring. Hal ini terlihat dari meningkatnya penjualan e-commerce sebesar 18%.
Namun, pada era pandemi COVID-19 ini, diharapkan volume e-commerce harus bisa
lebih tinggi daripada sebelumnya.

Gambar 5:
Pasar digital, solusi bisnis

UMKM di tengah pandemi
COVID-19.
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Untuk mendukung dunia usaha terintegrasi dengan marketplace digital, Kemenko
UKM sudah mempersiapkan langkah berikut ini.

• Melakukan adaptasi dan inovasi bisnis dan usaha.
• Menjalin kerja sama dengan market online.
• Membangun kemitraan UMKM dengan platform digital yang sudah ada.
• Meluncurkan program Kakak Asuh (KAU) UMKM sebagai katalis transformasi

digital pelaku UMKM ke online marketplace.

Kementerian BUMN juga turut mendukung UMKM melalui penyediaan pasar
daring. Salah satu wujud nyata adalah peluncuran platform Pasar Digital UMKM atau
yang disingkat PaDi UMKM. Adapun fungsi dari PaDi UMKM mencakup hal-hal
berikut.

• Melakukan pengawasan info penjualan UMKM.
• Mendukung e-commerce dan mengintegrasikan marketplace, B2B Store.
• Menerima data hasil e-procurement BUMN.
• Melakukan pengawasan kontribusi BUMN belanja ke UMKM.
• Melakukan pengawasan penyaluran fasilitas permodalan/pembiayaan UMKM.

PaDi UMKM didukung oleh tiga organ utama, yang masing-masing berfungsi
sebagai pengumpul data, top pilot, dan lembaga pembiayaan.

Gambar 6:
PaDi UMKM, platform digital
niaga UMKM dan BUMN.
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“Pandemi Covid-19
telah menyebar di
215 negara, baik
negara maju,
negara
berkembang,
negara kaya,
miskin, negara
besar, kecil semua
terkena pandemi
Covid.”

Presiden Joko Widodo
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Profil Organisasi

PMI adalah sebuah organisasi nasional yang bergerak di bidang sosial
kemanusiaan. PMI mengacu pada tujuh prinsip dasar gerakan internasional Palang
Merah dan Bulan Sabit Merah, yaitu:

1. kemanusiaan,
2. kesamaan,
3. kesukarelaan,
4. kemandirian,
5. kesatuan,
6. kenetralan , dan
7. kesemestaan.

Seperti dikutip di situsnya, saat ini PMI telah hadir di 34 provinsi dan mempunyai
408 PMI cabang tingkat kota/kabupaten di seluruh Indonesia. PMI tidak memihak
golongan politik, ras, suku, ataupun agama tertentu. Dalam menjalankan misinya di
bidang sosial kemanusiaan, PMI tidak melakukan pembedaan perlakuan terhadap
siapa pun, melainkan mengutamakan yang paling membutuhkan pertolongan segera
demi keselamatan jiwa korban.

Fasilitas Kesehatan dan APD PMI

Masker yang sudah dibagikan adalah masker kain, yang jumlahnya mencapai 2
juta. Sejak Januari 2020 PMI sudah menegaskan bahwa solusi dasar dari pandemi
COVID-19 adalah pemakaian masker. Pada tanggal 5 Februari 2020 dalam pertemuan
PMI dengan wartawan senior sudah diprediksi angka penyebaran COVID-19 akan
meningkat dengan cepat. Dengan demikian, diperlukan kerja sama antara PMI dan
media massa. Bahkan, pada tanggal itu juga PMI membagikan kepada setiap awak

1

Gambar 1:
Palang Merah Indonesia.
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media satu kotak masker untuk persiapan bulan depan. Artinya sejak tanggal 5
Februari PMI sudah mengampanyekan pemakaian masker. PMI juga sudah
menandatangani kontrak dan membeli masker dari dua pabrik di Indonesia, yang
berada di Jakarta dan Surabaya, yang semua produknya dibeli PMI. Hasilnya PMI telah
menginisiasi pemakaian masker kain sebanyak 2 juta.

Masker kain PMI selain diproduksi dari pabrik, juga diproduksi oleh relawan PMI
di daerah. Misalnya PMI Kota Palu, Sulawesi Tengah yang bekerja sama dengan
Bulan Sabit Merah Turki (Turkish Red Crescent) memproduksi masker kain sebanyak
6.000 lembar untuk dibagikan kepada masyarakat sebagai upaya preventif dalam
memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal itu merupakan kepedulian PMI
terhadap masyarakat yang tugas pokoknya membantu pemerintah dalam
menjalankan tugas kemanusiaan, baik saat konflik bersenjata, bencana alam, maupun
bencana nonalam seperti sekarang, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan. Untuk memproduksi masker, Bulan
Sabit Merah Turki menyediakan dua unit mesin jahit dan bahan baku kain. Sampai saat
ini sudah ada ribuan masker yang diproduksi dan didistribusikan ke Posko Gugus
Tugas Penanganan COVID-19, Dinas Kesehatan Kota Palu, yang berada di Lapangan
Vatulemo. Pembuatan masker dikerjakan langsung oleh Korps Sukarelawan (KSR) PMI
Kota Palu secara bergantian setiap harinya dengan jam kerja pukul 08.00–22.00 WITA.

Gambar 2:
KSR PMI membuat masker kain.
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Pemberian masker satu kotak kepada awak media

Pengusaha tekstil memproduksi satu juta masker untuk sumbang
PMI

PMI-Bulan Sabit Merah Turki memproduksi ribuan masker kain
untuk warga Palu

PMI Jakarta membantu APD tenaga medis

PMI menyalurkan APD ke Puskesmas Kota Cilegon

PMI DI Yogyakarta menyalurkan wastafel portable

PMI Sukabumi membangun fasilitas cuci tangan

SIBAT-PMI Banyuwangi memproduksi massal masker kain

PMI Kabupaten Bogor membangun fasilitasi cuci tangan

SIBAT-PMI Kedungmutih donasi masker, thermogun, snitizer

PMI Kota Sukabumi membuat wastafel otomatis

PMI Kalimantan Selatan membangun fasilitas cuci tangan

PMI Sulawesi Selatan menyalurkan ratusan sprayer

PMI Sumatra Utara membagikan masker

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Gambar 3:
Linimasa penyediaan APD dan fasilitas kesehatan PMI

Fasilitas Kesehatan yang disediakan PMI juga bermacam macam. Salah satu
fasilitas itu berupa wastafel portabel untuk cuci tangan, yang ditempatkan di lokasi
strategis, seperti pasar, untuk memutus penularan COVID-19.

Selain masker, APD dan logistik juga telah didistribusikan oleh PMI. Jumlah APD
yang telah didistribusikan juga banyak dan bermacam-macam jenisnya. APD itu
mencakup beberapa jenis, yaitu (a) masker (kain, medis, N95), (b) google, (c) sarung
tangan (karet, medis), (4) boots, (5) sprayer, (6) hazmat, (7) jas hujan, (8) face shield,
sampai ventilator.
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Gambar 4:
Distribusi Logistik PMI

Disinfektan juga merupakan salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan PMI
dalam menangani pandemi COVID-19. Untuk penyemprotan disinfektan dari jalan
besar sampai mancapai pelosok-pelosok daerah, PMI dilengkapi berbagai armada.
Misalnya untuk daerah yang sulit dĳangkau, PMI mengerahkan gun sprayer
perorangan yang dibantu dengan bentor roda tiga. Selain itu, ada power sprayer
dengan mesin terpasang di Grand Max pickup kecil. Adapun gunner dengan mobile
spray beroperasi di 10 kota besar. Untuk penyemprotan disinfektan perorangan, PMI
telah membagikan 10.000 sampai 15.000 sprayer. PMI juga melatih sekolah untuk
mampu mandiri dalam penyemprotan disinfektan. Untuk kegiatan itu, PMI
menyediakan alat dan obat.

Gambar 5:
(Kiri) Sprayer disinfektan PMI perorangan. (Kanan) Power sprayer PMI dengan mesin, terpasang di Grand
Max pickup.
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Disinfektan juga dilakukan PMI dengan menggunakan kendaran berukuran besar
yang disebut dengan gunner. Disinfektan seperti ini efektif untuk menjangkau jalan-
jalan besar. Total penyemprotan disinfektan, baik yang dilakukan oleh sprayer maupun
gunner telah mencapai 86.423 titik di seluruh Indonesia. Artinya, sekitar 40 juta orang
telah menerima manfaat melalui penyemprotan disinfektan PMI ini.

Layanan Psikososial

Salah satu peran PMI adalah menyediakan Layanan Dukungan Psikososial.
Misalnya, dalam penanganan bencana PMI aktif berperan dan mempunyai program-
program yang sangat baik pada setiap penanganan bencana. Namun, pada masa
pandemi COVID-19 penanganannya dirasakan berbeda dengan bencana lain. Jika
bencana lain, seperti gempa bumi dan banjir, penanganannya mudah dalam
menyediakan layanan psikososial di pengungsian. Di pengungsian korban dapat
diajak menyanyi, anak-anak diajak bermain, dan juga disediakan acara-acara yang
menggembirakan, untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka. Namun, pada
masa pandemi COVID-19 saat ini, sulit diadakan kegiatan seperti itu. Mengingat di
samping diminta untuk tenang di kediaman masing-masing, masyarakat juga harus
menjaga jarak. Oleh karena itu, strategi psikososial PMI pada masa COVID-19 harus
berbeda dibandingkan dengan strategi psikososial pada bencana lain. Sampai saat ini
total 24.213 orang telah menerima manfaat Layanan Dukungan Psikososial PMI.

Gambar 6:
Gunner disinfektan untuk menjangkau jalan
jalan besar,

Gambar 7:
Total armada penyemprotan disinfektan PMI
dari sprayer perorangan sampai gunner.
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Riset Terapi Plasma Darah PMI

Plasma darah konvalesen juga menjadi salah satu bidang penanganan COVID-19
yang melibatkan PMI juga ikut terlibat. Dalam hal ini PMI menyediakan plasma
konvalesen dan menentukan jaringan UTD yang memiliki kapasitas dalam
pengambilan plasma dan memiliki sertifikat CPOB. Sejauh ini sudah ada 15 UTD yang
disiapkan PMI. Di bidang riset ini, PMI bekerja sama dengan Balitbangkes, BPOM, dan
LBM Eĳkman. Sejak tanggal 8 Juni 2020 di Surabaya dan tanggal 15 juni 2020 di
Jakarta, PMI mulai melakukan pengambilan plasma konvalesen dari donor penyintas
atau pasien sembuh dari COVID-19 untuk pengobatan pasien positif lainnya. Saat ini
sudah ada dua alat yang disediakan oleh PMI DKI Jakarta khusus untuk melakukan
pengambilan plasma konvalesen pasien sembuh COVID-19. Meskipun aktivitas itu
baru dimulai, sudah ada beberapa pasien yang mendaftar.

Sibat PMI

SIBAT adalah singkatan dari Siaga Bencana Berbasis Masyarakat yang merupakan
relawan dari PMI. SIBAT tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dalam
menangani COVID-19, SIBAT PMI memiliki peran penting dan menjadi garda
terdepan dalam menangani COVID-19, terutama di pelosok terpencil. SIBAT berperan
membagikan APD, menyemprot disinfektan, dan mengedukasi masyarakat terkait
COVID-19.

7, 8

Gambar 9:
Layanan UTD bergerak PMI
untuk donor darah konvalesen

Gambar 10:
SIBAT PMI Jayawĳaya
mengedukasi cuci tangan
memakai sabun

Gambar 8:
Layanan Dukungan Psikososial
PMI
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Gambar 8:
Sebaran Aktivitas SIBAT PMI di Seluruh Indonesia.
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Menjadi seorang relawan bukanlah hal yang mudah, karena relawan hadir berasal
dari seorang yang memiliki tekad dalam hatinya untuk menjadikan dirinya membantu
dan menolong sesama. Relawan berkerja tanpa pamrih dan bahkan menaruhkan
waktu serta tenaganya hanya untuk orang disekililingnya yang membutuhkan
bantuannya. Karena nyatanya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk
orang lain.

Pandemi COVID-19 sudah tidak asing lagi kita dengar, apabila kita melihat
kebelakang. bahwa kasus COVID-19 yang pertama kali muncul di Wuhan, China.
Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di China terus bertambah, hingga pada akhirnya
kasus COVID-19 merambah diseluruh penjuru dunia dan Indonesia termasuk di
dalamnya. Peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih terus berjalan, per
tanggal 14 Agustus 2020 kasus positif sebanyak 135.123, yang sembuh sebanyak
89.618, dan yang meninggal sebanyak 6.021.(1)

Berkaca dari jumlah kasus COVID-19 di Indonesia kian hari makin meningkat,
Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menekankan bahwa perlu
adanya keterlibatan dari banyak pihak dalam melakukan penanganan COVID-19.
Adapun pihak yang terlibat seperti pemerintah, akademisi/para pakar, masyarakat,
sektor usaha, dan media massa. Tetapi disamping itu, pihak tersebut tidak mungkin
berjalan sendiri untuk menghadapi pandemi COVID-19. Walaupun sudah banyak
tenaga medis yang dikerahkan untuk menangani COVID-19 di seluruh fasilitas
kesehatan di Indonesia, dalam hal ini jumlah tenaga medis dianggap masih kurang.
Oleh karena itu, peran relawan hadir untuk ikut serta dalam proses percepatan
penanganan COVID-19 di Indonesia.

Recruitment dan Kriteria Relawan

Andre Rahadian Ketua Ikatan Alumni UI yang ditunjuk oleh satuan tugas COVID-
19 sebagai Ketua Tim Koordinator Relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19
pada pertengahan Maret 2020 dan Andre mengatakan bahwa dalam hal ini
membutuhkan kerjasama dari banyak elemen. Sehingga, pemerintah Indonesia
melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 warga yang memiliki kemampuan,
kepedulian, sukarela dan ikhlas untuk menjadi relawan. Namun terdapat kriteria yang
ditetapkan sebelum menjadi relawan satgas. Satuan Tugas COVID-19 telah membuat
google form yang tertera pada website Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), dapat diakses pada laman https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/main.

https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/main
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Adapun kriteria yang ditetapkan untuk menjadi seorang relawan satgas dibagi
menjadi dua bagian, untuk relawan tenaga medis memang sudah ditentukan sesuai
council/Ikatan Dokter Indonesia (IDI)/Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)(2)

dan untuk relawan non medis harus memiliki kompetensi baik dari segi Soft skill dan
Hard skill yang sudah ditentukan oleh pihak recruiter relawan satgas seperti peduli
terhadap sesama, percaya diri, cerdas, berfikir kritis, pandai dalam berkomunikasi,
networking, paham teknologi serta manajemen, dan bertanggung jawab.

Selain kriteria yang menjadi salah satu keharusan untuk menjadi relawan, relawan
juga harus mengikuti dan mematuhi kode etik yang telah di tetapkan seperti,
diutamakan yang memiliki motivasi tinggi untuk kemanusiaan, independen, dan tidak
memihak, menghargai kebiasaan setempat, dan kapasitas lokal, serta akuntabilitas.(3)

Prinsip kerja menjadi seorang relawan satgas antara lain, cepat dan tepat, prioritas,
koordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabel, kemitraan,
pemberdayaan, non-diskriminasi, tidak menyebarkan agama, kesetaraan gender, dan
menghormati kearifan lokal. (3)

Jumlah Relawan

Data terkait dengan jumlah relawan satgas yang terlibat dapat diakses pada desk
relawan yaitu https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/main. Jumlah relawan
satgas per tanggal 20 Juli 2020 yang belum melalui tahap clean up yaitu sebanyak
31.134 relawan dimana diantaranya 7.376 relawan medis dan tenaga kesehatan
lainnya dan sebanyak 23.758 relawan non tenaga medis (gambar 1). Adapun jumlah
relawan medis yang sudah di clean up sebanyak 5.562 (gambar 2). Setelah melalui
proses clean up, terjadi perubahan pada jumlah relawan. Hal ini terjadi dikarenakan
adanya faktor kesalahan dalam identitas relawan, relawan menghilang tidak ada kabar,
hanya ingin mengisi waktu kosong, dan relawan satgas yang mendaftar menganggap
bahwa akan mendapatkan kompensasinya.(2)

Relawan satgas apabila dilihat dari profesi, perawat masih menjadi dominan yang
menduduki relawan medis paling tinggi dengan sebanyak 2.790 perawat (gambar 3)
dan jumlah relawan non-medis paling banyak adalah logistik dan administrasi umum
(gambar 4). Terdapat relawan yang terlibat dalam membantu terkait psikososial tenaga
kesehatan di wisma atlit. Andre Rahadian mengungkapkan bahwa terdapat relawan
yang burnout, untuk mengatasi hal tersebut sudah bekerjasama dengan HIMPSI untuk
konseling, hal ini terjadi karena beban kerja berlebih diawal saja dalam menangani
COVID-19 di Indonesia.(2) Mengapa dapur umum masih dimasukkan sebagai relawan

https://deskrelawanpb.bnpb.go.id/covid-19/main
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Gambar 2:
Pemetaan Relawan Medis yang
sudah di clean up edisi 20 Juli 2020(3)

Gambar 1:
Pemetaan Relawan Terdaftar yang Belum
di clean up edisi 20 Juli 2020(3)

Gambar 3:
Pemetaan Relawan Medis Terdaftar edisi
20 Juli 2020 dilihat dari Profesi(3)

Gambar 4:
Pemetaan Relawan Non-Medis Terdaftar
edisi 20 Juli 2020 dilihat dari Profesi(3)

satgas non-medis, dikarenakan pada saat recruitment relawan masih berpedoman
kepada pedoman kebencanaan alam. Namun sebenarnya dapur umum tidak begitu
diperlukan (2)

Jumlah relawan yang sudah terlatih sebanyak 5.872 relawan, apabila dilihat dari
segi usia dan provinsi, paling banyak rentang usia 18-30 tahun serta Provinsi Jawa
Barat dan DKI Jakarta yang mendominasi keikutsertaan menjadi relawan. Sehingga
70% relawan satgas berasal dari Pulau Jawa (gambar 5). Relawan satgas juga memiliki
divisi pelatihan, diantaranya relawan berasal dari gugus tugas dan 35 relawan dibagi
menjadi 8 bidang salah satunya pelatihan secara online.(2)
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Peran yang dilakukan Relawan selama Pandemi

Kerelawanan pada saat penanganan COVID-19 berbeda halnya dengan saat
penanggulangan bencana alam. Adapun peran yang banyak dilakukan oleh relawan
satgas adalah mengumpulkan data, mengoleksi data terkait lingkungan,
mempersiapkan data dan protokol kesehatan dengan bekerja sama dengan tim pakar
gugus tugas. Selain itu, peran relawan juga mengcounter berita hoaks terkait COVID-
19 yang beredar sehingga perlu diluruskan agar tidak membuat keresahan para WNI
dan masih banyak juga WNI mempercayai berita hoaks yang beredar.

“Terdapat 137.829 berita hoaks yang berbedar terkait COVID-19. Dan polisi telah
menyelidiki sebanyak 130.680 kasus terkait hoaks tersebut.” ungkap Brigjen (Pol)
Darmawan Sutawĳaya dikutip dari kompas.com (15/06/2020)(4)

Pekerjaan yang dilakukan Koordinator Relawan Satuan Tugas Penanganan
COVID-19

Inti dari pekerjaan yang dilakukan seorang koordinator adalah perekrutan dan
penempatan relawan, pemberian dukungan terhadap fasilitas kesehatan untuk
relawan medis dan non-medis yang menangani COVID-19 seperti, asupan makanan.
Alat Pelindung Diri (APD), dan penyediaan hotel. Selain itu, membantu masyarakat
yang terimbas secara ekonomi. Diawal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
relawan satgas juga membantu mensupport sembako, membayarkan warung
mahasiswa, terdapat 45 warung mahasiswa dan sudah menyalurkan 70 ribu sembako
selama beberapa bulan. Pemberian sembako bertujuan karena ingin mengisi gap
yang belum diberikan dari pemerintah.(2)

“Lagi pandemi seperti ini pendapatan agak berkurang, lumayan bisa menambah

Gambar 5.
Pemetaan Relawan yang Sudah

Terlatih edisi 20 Juli 2020(3)
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pendapatan. Pendapatan menurun selama pandemi. Semenjak ada warung
mahasiswa ini ya lumayan membantu. Harapannya supaya tambah maju, semoga
corona cepat selesai,” ujar Ibu Sholika pemilik Kantin Sari Asih yang merupakan salah
satu pengelola Warung Mahasiswa dikutip dari indonews.id (30/06/2020)(5)

Saat ini, Warung Mahasiswa mengkoordinir 2.000 jumlah mahasiswa penerima
manfaat, selain itu terdapat 14 organisasi mitra kemahasiswaan, dan juga menyalurkan
4.000 jumlah porsi makanan per minggu.(2) Mekanismenya mahasiswa penerima
manfaat membawa voucher, tidak lupa terhadap protokol kesehatan ketika mengantre
makanan serta memakan makanannya, setelah itu diabsensi satu persatu serta
menukarkan voucher makanannya.

Gambar 6:
Relawan membagikan sembako dan APD
ke Jatirangon untuk Pemakaman COVID-
19 khususnya bagi penggali kubur(3)

Gambar 7:
Pemberian dan Pembelian Asupan
Makanan Ikan di Maluku(3)

Gambar 8:
Tim Pendukung Warung Mahasiswa(3)
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Memasuki Tata Kehidupan Baru

Pada saat memasuki tata kehidupan baru, relawan mengedukasi terkait tata
kehidupan baru dan menyebar dilingkungannya. Program ini disebut dengan relawan
lingkungan mandiri yang dimana untuk mengingkatkan lingkungannya mengenai tata
kehidupan baru ini. Letak penyebarannya seperti di pasar, pedagang keliling, maupun
sektor-sektor yang baru dibuka seperti pariwisata.(2)

Kegiatan yang dilakukan oleh relawan ketika di pasar adalah membagikan masker,
face shield, menempelkan spanduk atau poster prosedur tata kehdiupan baru, jaga
jarak, pakai masker dll. Relawan stay di tempat tersebut selama 14 hari untuk
mengedukasi pedagang dan pengunjung pasar. Kegiatan ini baru diselenggarakan di
Tebet dan Pasar Minggu serta pasar kelas besar. Kegiatan cukup massif, hal ini
bekerjasama dengan pemerintah DKI Jakarta dan Pasar Jaya.(2)

Namun dalam hal ini banyak sekali hambatan dan tantangan, dikarenakan
banyaknya pedagang yang mengeluhkan kurang nyaman ketika memakai face shield
dan masker, tetapi ada juga yang mengaku nyaman-nyaman saja. Seperti yang
dikatakan oleh salah satu pedagang di pasar “Ribet dan ngap. Kalau salah satu yang
dipakai boleh nggak?” ujar Bu Yuni dikutip dari tribunnews.com.(23/06/2020).(6)

Namun dengan begitu, relawan tetap memberikan penjelasan terkait mengapa
pentingnya penggunaan face shield dan masker.

Gambar 9:
Relawan Mendistribusikan Face
Shield dan Masker ke Pasar(6)

Gambar 10:
Persiapan Buka Bersama dengan
Pedagang Pasar di Wisma Atlit(3)

Gambar 11:
Relawan Pramuka sedang
mempersiapkan takjil untuk
berbuka puasa bersama(3)
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Program, Peran, dan Kerjasama

Tim relawan satgas juga memiliki struktur dan bidang didalamnya, adapun bidang
tim relawan antara lain, bidang Medis, Non-medis, Pelatihan, Pendukung, Komunitas,
Protokol dan Prosedur, Komunikasi. Adapun bidang yang tidak dimasukkan adalah
perencanaan dan keuangan, dikarenakan tidak memiliki program sehingga sifatnya
mendukung bidang yang lain.(2)

Dalam bidang medis, program dan perannya adalah melakukan perekrutan dan
penempatan, layanan konseling, dan penyebaran APD. Total donasi yang diberikan
oleh BenihBaik.com untuk penyebaran APD dan Andre Rahadian mengatakan yang
selama ini mensupport kegiatan relawan satgas adalah semua berasal dari donatur
dan sudah mencapai > 70 Miliar serta tidak ada anggaran dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN).(2)

Dalam bidang non-medis membuat program pasar tangguh, dan pemberdayaan
tempat dan fasilitas umum. Dimana lima orang relawan ditempatkan sesuai dengan
klasifikasi pasar, untuk kelas A 30 relawan, kelas C 5 relawan atau disesuaikan dengan
luas dan kondisi pasar.(2) Selain itu, menyiapkan perlengkapan untuk program Pasar
Tangguh yang nantinya akan dibagikan kepada pedagang dan pengunjung pasar
serta pemberian edukasi.

Selanjutnya untuk bidang pelatihan, program dan perannya adalah memberikan
dukungan kepelatihan didukung dengan psikolog sebagai konselor dan memotivasi
relawan medis. Selain itu, bidang pelatihan juga bekerjasama dengan pihak luar
seperti Pemuda Pancasila, KNPI, PMI, PMII, Redr Indonesia, Save the Children, dan
JKMC dan LPBI NU. Kerjasama ini sudah melalui MoU terlebih dahulu.(2) Total julah
relawan yang berkontribusi ketika program inisiatif per tanggal 2 Juli 2020 adalah 667
relawan, dengan rinciannya sebagai berikut : 1) Relawan Kawal Protokol Pedagang
Makanan berjumlah 60 relawan, 2) Relawan Goes to Public Service Area berjumlah 432
relawan, dan 3) Relawan Pendamping Dapur Nasi Murah berjumlah 175 relawan.(3)

Untuk bidang tim pendukung bantuan sembako, pada bulan Mei sudah
mengirimkan sembako ke Maluku berjumlah 1.568 paket dan pada bulan Juni di 1)
Maluku berjumlah 2.973 paket, 2) NTT berjumlah 80 paket, dan 3) Papua berjumlah
173 paket.(3) Andre mangeatakan rencana ke depan, terkait dengan peduli rumah
ibadah dan ketahanan pangan dan lambung pangan.(2)
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Gambar 12:
Penyerahan Bantuan kepada

Warga Tenaga Kesehatan yang
Meninggal di Makassar(3)

Gambar 13:
Relawan melaksanakan Program

Pasar Tangguh(7)

Gambar 14:
Relawan sedang pembelian

perlengkapan bahan makanan(3)

Gambar 15:
Relawan sedang koordinasi
dengan pedagang pasar(3)

Gambar 16:
Relawan sedang Melakukan

Pemberian Sembako di Maluku(8)

Gambar 17:
Ketua Tim Koordinator Relawan Berangkat ke
Maluku Utara untuk Bertemu dengan Relawan

disana bersama Kemenkes, Kemenko PMK,
dan Pak Doni Gugus Tugas(3)
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Bidang komunitas memiliki program dan peran yaitu terkait dengan
pemberdayaan masyarakat, pemberian edukasi, pembuatan pos lingkungan,
penyemprotan disinfektan, dan penyaluran sembako yang lebih merata khususnya
yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.(3)

Untuk bidang protokol dan prosedur, terdapat 12-14 protokol kegiatan dan
sekarang sedang proses pembuatan protokol kurban bersama Majelis Ulama
Indonesia (MUI).(2) Peran yang dilakukan bidang protokol dan prosedur adalah Quality
Control/Pemeriksaan Alat Medis, Indikator Pasar Tangguh, Inventorisasi Protokol,
Sosialisasi Protokol, Protokol Pedagang Lingkungan dan Dapur Umum, Menyusun
Protokol Internal dan Berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait.(3)

Gambar 18:
Relawan sedang membagikan sembako(3)

Gambar 19:
Koordinasi terkait Pembagian Sembako (3)

Gambar 20:
Deklarasi Wani Surabaya, Wani Pakai Masker,
Wani Cuci Tangan, dan Wani Jaga Jarak(3)

Gambar 21:
Polisi dan TNI memberikan
bantuan ke Wisma Atlit(3)
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Disamping itu, dari sekian banyaknya program, peran, dan kerjasama yang telah
dilakukan oleh relawan satgas tidak akan berjalan dan menyebar luas di seluruh
Indonesia. Maka satuan tugas memiliki tim komunikasi, media dan publikasi, dimana
untuk penempatan relawan per tanggal 4 Juli 2020, terdapat di Pulau Jawa berjumlah
378 orang relawan yang tersebar di 77 kota/kabupaten di Jawa Barat, Jawa Timur,
Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.(3) Salah satu contoh dari cakupan
medianya adalah youtube.com, kompas.com, tribunnews.com, republika.co.id dll
dapat dilihat dari gambar 22 dan untuk melihat grafik beritanya dapat dilihat di
gambar 23.

Gambar 22:
Cakupan Media yang Bekerjasama(3)

Gambar 23:
Besaran Grafik Berita yang diakses setiap harinya(3)
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Gambar 24:
Diskusi bersama Gugus Tugas diberikan slot
seminggu sekali untuk talkshow(3)

Gambar 25:
Diskusi bersama Pak Jokowi diberikan slot
seminggu sekali untuk talkshow(3)

Banyak sekali pembelajaran yang dapat diambil ketika menjadi relawan satgas,
karena relawan memiliki peranan penting dalam penanganan COVID-19. Oleh karena
itu, untuk membakar semangat ketika relawan dalam menjalankan tugasnya, para tim
relawan satgas memiliki sebuah “tag line”. Adapun tag line yang telah disusun oleh
tim relawan adalah

Kunci menjadi inspirasi (gembira, bersyukur, terlibat).(3)

Jadilah sumber inspirasi dan sumber teladan
Dukung program pemerintah.

Dukung tenaga medis.
Dukung keluarga keluarga terdampak.

Dukung kelompok rentan.
Berdiskusi hal-hal positif dan saling membangun (3)

Tantangan dan hambatan

Andre Rahadian mengungkapkan bahwa tantangan dan hambatan selama
menjadi seorang relawan adalah mengingatkan orang untuk disiplin terkait
menjalankan protokol kesehatan, melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).(2)

Beliau juga mengatakan bahwa peraturan atau payung hukum terkait sanksi yang tidak
pakai masker dll sangat diperlukan, agar masyarakat lebih patuh terhadap protokol
kesehatan.(2)

Pembelajaran yang dapat diambil menurut Andre Rahadian dalam konteks
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pentaheliksnya Pak Doni, untuk mencari 30 ribu relawan tidak susah mencarinya,
banyak pihak maupun organisasi yang mensupport serta memberikan akses terkait
kegiatan kerelawanan ini, lalu pihak donatur juga ikut serta dalam memberikan
bantuan, dan pihak media juga sangat membantu sekali dalam menyebarkan berita
terkait COVID-19.(2)
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“Kunci
keberhasilan
dari
pengendalian
penyebaran
Covid ini
adalah
kedisiplinan
kita.”

Presiden Joko Widodo
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Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah rumah bagi seluruh dokter. IDI tidak hanya
mengurusi persoalan dokter, tetapi juga mengurusi kebĳakan kesehatan yang
merupakan aspek strategis dari suatu ketahanan bangsa. Berkaitan dengan ketahanan
bangsa di bidang kesehatan, menurut WHO, setidaknya ada sepuluh ancaman
kesehatan yang salah satunya adalah wabah global yang saat ini sedang berlangsung
dan sudah terprediksi pada tahun-tahun sebelumnya. WHO bahkan telah melakukan
pemantauan setidaknya pada 153 institusi di 114 negara terkait hal ini.

Inisiasi Awal

Sebagai upaya menyikapi pandemi global, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) segera
merespons dengan membentuk Satgas COVID-19 PB IDI pada bulan Maret 2020,
yang diketuai secara langsung oleh Prof. dr. Zubairi Djoerban, Sp.PD-KHOM. Sikap IDI
tersebut juga diimplementasikan hingga ke seluruh IDI Wilayah dan IDI Cabang
sehingga tiap-tiap komponen IDI tersebut juga membentuk Satgas COVID-19.

Secara progresif Satgas COVID-19 PB IDI melakukan rangkaian kajian dan telaah
serta menghimpun segala informasi yang dibutuhkan guna mendukung munculnya
suatu kebĳakan yang strategis. Hal ini tidak lepas dari upaya kordinasi dengan semua
pemangku kepentingan terkait yang dilakukan secara intens serta tindak lanjut di
lapangan berupa edukasi yang dilakukan secara luas kepada masyarakat.

Dari aspek pelayanan kesehatan, tentu saja dibutuhkan acuan umum bagi sejawat
dokter. IDI mendorong semua komponen di dalamnya, termasuk perhimpunan-
perhimpunan, guna menyusun pedoman penanganan COVID-19. Pedoman itu
kemudian diterbitkan dan disosialisasikan kepada seluruh jajaran IDI dan semua
dokter di Indonesia.

Merespons apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo terkait
target penurunan kurva kasus COVID-19 di Indonesia, Ketua Umum PB IDI
menyampaikan bahwa hal tersebut adalah sebuah isyarat bahwa kita semua tetap
harus bekerja keras, tidak boleh lengah, dan harus cepat mengakhiri dampak pandemi
ini, semakin cepat akan semakin baik. Untuk menindaklanjuti hal ini, IDI mendorong
adanya deteksi cepat dan penanganan dengan melakukan siklus Testing, Tracing,
Isolasi, dan Treatment. Perluasan testing PCR ini perlu didorong untuk ditindaklanjuti
dengan melakukan pembahasan-pembahasan bersama Balitbangkes Kementerian
Kesehatan RI serta pihak-pihak lain yang erat kaitannya dalam peran penanganan ini.
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Kasus Positif Pertama

Kasus positif pertama di Indonesia diumumkan oleh Bapak Presiden Joko
Widodo,

“Dicek dan tadi pagi saya dapat laporan dari Pak Menkes bahwa ibu
ini dan putrinya positif corona,” kata Jokowi tanpa menjelaskan lebih
detail, Senin (2/3/2020)1.

Segera setelah pengumuman Presiden tersebut, IDI beserta Satgas COVID-19 PB
IDI melakukan inisiasi bersama dengan organisasi profesi kesehatan lainnya meliputi
PDGI, IBI, PPNI, dan IAI dalam rangka menggelar rapat koordinasi. Rapat koordinasi
tersebut berhasil menelurkan Pernyataan Bersama Lima Organisasi Profesi yang
mengusulkan pembukaan data pasien positif COVID-19 secara terbatas kepada pihak
yang berkepentingan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan deteksi kasus, contact
tracing, dan melokalisir kasus.

Gerakan Dokter Semesta Melawan COVID-19

Sebagai bentuk dukungan terhadap bangsa dan negara dalam menanggulangi
pandemi, lahirlah Gerakan Dokter Semesta Melawan COVID-19 yang dicetuskan oleh
PB IDI. Gerakan yang dibidani oleh Satgas COVID-19 PB IDI ini menekankan perlunya
mempersiapkan kompetensi dan juga kewenangan seluruh dokter di Indonesia dalam
penanganan kasus COVID-19. Oleh karena itu, semua dokter baik umum maupun
spesialis diwajibkan mengikuti pelatihan penanganan COVID-19. Hal ini dimaksudkan
agar semua dokter memiliki keahlian baik pemeriksaan maupun penanganan sumber
perekrutan IDI. Perekrutan yang dimaksud menjadi salah satu dari tupoksi Satgas
COVID-19 PB IDI yang teknis pelaksanaannya dĳalankan oleh Tim Medical Support
IDI.

Antusiasme dokter di Indonesia yang mendaftar sebagai menjadi salah satu
pengobar semangat dalam meneruskan gerakan ini. Mereka yang ditugaskan sebagai
relawan selain bermodal semangat tentu harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang
mumpuni serta gambaran kepribadian dan etika yang baik. Oleh karena itu,
diperlukan mekanisme rekrutmen yang ketat, termasuk melakukan wawancara satu
per satu. Ratusan calon relawan telah diwawancarai oleh perwakilan Satgas COVID-19
PB IDI yang ditugasi khusus untuk merekrut.
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Tim perekrut dan penugasan yang berlabel Medical Support ini berfungsi
menjalankan tata kelola penugasan relawan dari sumber IDI. Bersama dengan
BPPSDM Kementerian Kesehatan, Tim Medical Support secara berkelanjutan
menugaskan relawan IDI di RS Darurat COVID-19 yang hingga kini penugasan sudah
sampai 16 gelombang dengan kisaran relawan per gelombang sejumlah 20–30 orang.
Adapun IDI juga menugaskan relawan di fasilitas kesehatan lainnya, termasuk RSUD
Dr. Soetomo dan beberapa RSUD di Jakarta.

Melakukan rekrutmen dan penugasan di masa pandemi memang terasa berbeda.
Di samping melakukan seleksi yang cukup ketat terkait dokumen, latar belakang, dan
motivasi, Tim Medical Support selaku perekrut juga perlu meyakinkan calon relawan
yang direkrut, bahkan terkadang hingga perlu meyakinkan keluarganya.

Seiring dengan agenda besar Gerakan Dokter Semesta Melawan COVID-19, Tim
Medical Support IDI turut berkontribusi melalui inisiasi kegiatan ilmiah baik secara
daring maupun tatap muka. Kegiatan yang telah dĳalankan misalnya Induksi Online,
yang merupakan kegiatan daring berkala yang ditujukan untuk memberikan
pembekalan bagi relawan yang akan bertugas di tiap-tiap tujuan. Kegiatan tersebut
menjadi pintu masuk pertama bagi relawan IDI sebelum bertugas sehingga mereka
mendapatkan gambaran awal terkait pelayanan di era pandemi. Penggunaan APD,
baik dalam prinsip maupun terapan, juga dibahas dalam Induksi Online. Tata laksana
penanganan COVID-19 juga menjadi menu wajib para relawan yang ditugaskan oleh
IDI.

Kegiatan yang lain adalah Coaching Class, yang merupakan wadah bagi para
relawan untuk berbagi pengalaman atas apa yang dialaminya dalam pelayanan. Para
ahli dari tiap-tiap disiplin ilmu juga memaparkan pengalamannya dan
mendiskusikannya dengan sejawat lain. Melalui kegiatan ini, relawan juga dapat
memperoleh SKP IDI selain dari jalur pengabdian masyarakat.

Kegiatan selanjutnya adalah Volunteer Session. Dalam kegiatan tersebut sejawat
yang sedang karantina maupun off-duty tetap dapat produktif baik dalam
pembelajaran maupun diskusi melalui forum daring yang menyajikan konten capacity
building di luar bahasan medis. Dari tokoh masyarakat, para ahli bahkan selebriti juga
diundang untuk memberikan pengalaman di bidangnya masing-masing yang dapat
menjadi nilai tambah bagi peserta.
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Kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD)

Pada awal masa pandemi, ketersediaan APD menjadi isu kegentingan yang
menyeluruh di hampir setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Penggunaan APD dengan
level maksimal bukanlah hal yang umum pada masa prapandemi, apalagi di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Akses yang sulit, kelangkaan, dan melambungnya
harga APD menjadi ancaman serius bagi keselamatan kerja tenaga medis.

Kegentingan ini segera direspons oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) melalui upaya
kordinasi dengan organisasi profesi kesehatan (PDGI, IBI, PPNI, dan IAI) dan

Gambar 1:
Induksi Online untuk Pembekalan

Relawan COVID-19

Gambar 2:
Coaching Class yang Merupakan

Program Diklat Relawan

Gambar 3:
Volunteer Session, Program

Sharing Pengalaman
Antarrelawan
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melibatkan Kementerian Kesehatan. Bahkan, sebelum terbentuk Gugus Tugas di
tingkat nasional, IDI juga telah berkoordinasi dengan BNPB terkait isu APD yang
berdampak luas ini.

Melalui website covid19.idionline.org, PB IDI menginisiasi pengumpulan donasi
serta penghimpunan data kebutuhan APD dari fasilitas pelayanan kesehatan di
Indonesia. Mereka yang membutuhkan APD dapat mengajukan permintaan melalui
laman tersebut. IDI dalam hal ini menyampaikan ungkapan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada seluruh donatur yang telah berkontribusi terhadap perjuangan
tenaga medis dalam penanganan pandemi. APD dan bantuan yang diterima
disalurkan ke berbagai titik-titik strategis, seperti Dokter PPDS, IDI Wilayah, dan IDI
Cabang sesuai dengan skala prioritas.

Gugurnya Petugas Kesehatan

Bertambahnya angka kematian petugas kesehatan dari hari ke hari menambah
kekhawatiran di dunia kesehatan. Angka gugurnya petugas kesehatan yang terus
meningkat secara progresif tentu tidak bisa disepelekan. Artinya ada yang perlu
dievaluasi di setiap sendi kebĳakan yang mengatur pelayanan kesehatan dari
perspektif tenaga medis sebagai pelaku utama tenaga strategis bangsa.

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, khususnya dokter dan perawat, yang semakin bertambah. Berdasarkan
data terakhir, 63 rekan sejawat dokter meninggal akibat COVID-19.

Gambar 3:
Penghimpunan Donasi dan
Distribusi APD
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Rasio kematian tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia termasuk
tertinggi dibandingkan di negara lain. Sebesar 2,4 persen kematian tenaga kesehatan
Indonesia karena COVID-19 (89 orang) dibandingkan dengan total kematian
terkonfirmasi COVID-19 per 13 Juli 2020 (3.656 orang) lebih tinggi dibandingkan
Amerika Serikat dengan 0,37% tenaga medis dan tenaga kesehatan meninggal (13
Juli 2020) (Amnesty International, BNPB, Worldometer.info). Oleh karena itu, perlu
dilakukan upaya-upaya untuk melakukan “medical safety and protection” bagi tenaga
medis (dalam hal ini dokter anggota IDI) agar tetap dapat melakukan pelayanan
kesehatan tetapi terlindungi dan terjamin keselamatannya sebagai upaya untuk
meminimalkan risiko tertular virus COVID-19 ini.

IDI segera menyusun dan menerbitkan panduan pencegahan penularan COVID-
19 bagi petugas kesehatan yang meliputi acuan prosedur tentang penggunaan APD.
Penggunaan APD ini meliputi pemasangan (donning) dan pelepasan (doffing).
Betapapun lengkapnya APD dan tingginya kualitas APD tidak akan memberikan
proteksi maksimal jika penggunaannya tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Oleh
karena itu, penting bagi petugas kesehatan untuk betul-betul menguasai hal ini.

Bersama dengan organisasi profesi kesehatan lainnya (PDGI, IBI, PPNI, dan IAI),
IDI menyampaikan pernyataan bahwa semua petugas kesehatan wajib menaati
prosedur operasional baku (POB) penggunaan APD yang standar dan sesuai.
Kemudian bersama organisasi kesehatan ini, IDI juga berkomitmen kuat untuk
membantu menyediakan APD bagi petugas kesehatan. Untuk mengatasi persoalan
dalam POB penggunaan APD, PB IDI menyelenggarakan workshop tentang pelatihan
penggunaan APD yang benar.

Kemudian PB IDI meluncurkan Gerakan Dokter Semesta yang bertujuan untuk
menggerakkan seluruh dokter untuk dapat menangani pasien COVID-19 melalui
pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh dokter paru dan dokter penyakit dalam.
Pelatihan tersebut meliputi pelatihan penggunaan APD, pelatihan penatalaksanaan
terapi pada pasien COVID-19, dan pelatihan pemeriksaan rapid test dan PCR. Ketiga
poin pelatihan tersebut menjadi suatu hal yang penting untuk pengetahuan dokter
dalam penanganan pasien COVID-19 sehingga kesehatan dan keselamatan dokter
dapat terlindungi.

Secara internal organisasi, IDI menerbitkan surat perintah organisasi yang
mengimbau antara lain pembatasan praktik yang bersifat tatap muka, optimalisasi
penggunaan media daring untuk pelayanan kesehatan, dan penerapan POB APD
kepada semua pasien yang ditangani.
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Dalam hal melakukan mengumpulan informasi gugurnya sejawat, IDI membentuk
Tim Audit Kematian Dokter. Selain itu, upaya advokasi juga dilakukan termasuk dalam
hal santunan bagi keluarga dokter yang gugur. Pemerintah memberikan insentif bagi
tenaga medis sebesar Rp5.000.000,00–Rp15.000.000,00 bergantung pada posisi
tenaga kesehatan. Sementara itu, untuk santunan kematian sebesar
Rp300.000.000,002.

Adapun dalam upaya pencegahan, IDI membentuk Tim Mitigasi yang ditugaskan
untuk melakukan upaya-upaya perlindungan, keselamatan, dan upaya meminimalkan
risiko bagi dokter anggota IDI dalam menghadapi virus COVID-19 ini.

Meningkatnya Kasus Positif

Situasi pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran bagi Indonesia, khususnya di
bidang kesehatan. Problematika di bidang kesehatan semakin terlihat jelas di era
pandemi COVID-19 ini. Sejak awal fase pandemi, IDI mendorong pemberlakuan
lockdown dengan skema PSBB. Skema tersebut tentu harus diikuti dengan mekanisme
deteksi kasus yang cepat. Dengan demikian, perlu dilakukan penguatan pada upaya
testing (PCR cepat, luas dan masif), isolasi-treatment, dan contact tracing (membuka
data pasien positif).

Rasio angka kematian COVID-19 sebesar 6,61% (per 31 Mei 2020), sedangkan
kapasitas tes PCR per 1 juta penduduk hanya 743. Persoalan lain yang menjadi
tantangan ialah kekurangan sarana prasarana fasilitas kesehatan dengan minimnya
ketersediaan ICU dan ventilator. Salah satu usulan yang disampaikan oleh IDI adalah
penambahan rumah sakit (RS) penanganan COVID-19, yaitu RS yang dikhususkan
untuk menangani kasus COVID-19 sehingga dapat mengatasi over capacity dan

Gambar 5:
Penyerahan Santunan dari Negara
kepada Tenaga Medis yang Gugur
(Sumber: http://www.idionline.org/berita/penyerahan-

santunan-tenaga-medis-covid-19)

http://www.idionline.org/berita/penyerahan-santunan-tenaga-medis-covid-19
http://www.idionline.org/berita/penyerahan-santunan-tenaga-medis-covid-19
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mengurangi daftar tunggu pasien COVID-19. Salah satu contoh yang dimaksud
adalah RS Darurat Wisma Atlet yang diperuntukkan bagi pasien dengan gejala
menengah ke bawah tingkat keparahannya. Sementara itu, contoh lainnnya adalah RS
Persahabatan dan RS Sulianti Saroso, yang diperuntukkan untuk pasien dengan gejala
berat.

Kenormalan Baru

Pandemi Covid-19 telah mengubah pola rutinitas masyarakat di dunia, misalnya:
masyarakat yang semula bekerja di kantor kini bekerja dari rumah, pelajar yang semula
belajar di sekolah kini belajar dari rumah, bahkan untuk rutinitas ibadah sekalipun
dihimbau untuk dilakukan dari rumah saja. Himbauan untuk tetap berada di dalam
rumah terkecuali jika ada keperluan mendesak merupakan sebagai upaya pencegahan
penularan COVID-19 yang dilakukan oleh seluruh negara.

Setelah beberapa bulan menerapkan himbauan tersebut, tinggal di dalam rumah
dipandang dapat menjadi sebuah persoalan untuk perekonomian negara bahkan
dunia. Sejumlah negara mengkaji kembali kebĳakan dan himbauan untuk tetap berada
di dalam rumah. Dengan beberapa pertimbangan, sejumlah negara tersebut mulai
memberikan kembali ruang untuk mobilitas masyarakat. Sementara itu, belum
ditemukan vaksin atau terapi yang tepat untuk melawan virus SARS-CoV-2 yang
senantiasa berada diantara masyarakat, menginfeksi masyarakat bahkan
menyebabkan kematian yang terus meningkat kasusnya. Untuk itu, sejumlah negara
menerapkan “Kenormalan Baru” atau New Normal sebagai upaya untuk tetap
menjaga keseimbangan perekonomian negara serta tetap menjamin kesehatan dan
keselamatan masyarakatnya.

Persiapan adaptasi kebiasaan baru di kesehatan harus mendahului kesiapan di
masyarakat. Oleh karena itu, perlu juga dilakukan upaya-upaya persiapan di bidang
kesehatan sebagai berikut.
a. Mapping sarana dan parasarana fasilitas kesehatan: rumah sakit, SDM, logistik,

APD dan lain-lain;
b. Pembagian dan pengkhususan (clustering) fasilitas pelayanan kesehatan: RS

khusus COVID-19, RS Rujukan, RS Non-COVID-19, RS Darurat COVID-19/fasilitas
kesehatan khusus (faskessus).

c. (Persiapan sistem baru pelayanan medis menyesuaikan fase-fase pandemik,
seperti fase pandemi, fase pemulihan, fase transisi, fase “adaptasi kebiasaan
baru”, dan fase sustainable (vaksin dan obat ditemukan).
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Langkah dan upaya akselerasi protokol-protokol baru pelayanan kesehatan perlu
disegerakan pembuatannya untuk mendukung upaya-upaya persiapan di atas.

Dalam rangka mendukung implementasi kenormalan baru yang baik, ada
beberapa hal yang harus diperhatikan, khususnya pada aspek pelayanan kesehatan.
Pertama, meminimalisir risiko penularan melalui pembatasan tindakan medis seperti
operasi, pengecekan suhu pengunjung sebelum memasuki fasilitas kesehatan, dan
pengurangan kapasitas jumlah pengunjung dalam suatu ruangan diwaktu yang
bersamaan.

Kedua, saat ditemukan pasien dengan gejala COVID-19, segera lakukan isolasi
pasien. Membentuk triase dengan ventilasi yang baik, pasien dengan status diduga
atau positif COVID-19 ditempatkan pada ruangan yang memiliki pintu tertutup dan
kamar mandi yang digunakan secara pribadi. Pada awal pandemi, hal-hal tersebut sulit
untuk diterapkan di fasilitas kesehatan. Dengan demikian, infeksi silang antarpasien
atau pasien dengan petugas kesehatan tidak dapat dihindari.

Ketiga, memerhatikan aspek kebersihan diri pada petugas kesehatan melalui
perlindungan kebersihan tangan dan penggunaan alat pelindung diri. Jalur masuk
kedalam tubuh atau route of entries dari virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan
COVID-19 antaralain: mulut, hidung, dan mata. Oleh karena itu selain menjaga
kebersihan tangan, petugas kesehatan juga harus memerhatikan kebersihan mulut,
hidung, dan mata. Salah satu upaya tersebut yaitu tidak menyentuh area wajah
dengan tangan yang kotor atau belum dilakukan pembersihan seperti cuci tangan
dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.

Selama berlangsungnya kenormalan baru, penting sekali untuk tetap menjalankan
mekanisme testing berkala, terukur, dan berkesinambungan. Selain itu, sistem deteksi
yang ketat juga harus dĳalankan. IDI mendorong agar segera disusun analisis
kerentanan dan strategi dalam mengatasinya. Dan yang tak kalah penting adalah IDI
bersama-sama dengan pemangku kepentingan terkait turut berkontribusi
mempersiapkan skema kesiapan kapasitas pelayanan kesehatan serta upaya sosialisasi
dan pendisiplinan terkait penerapan protokol kesehatan.

“Zona Hitam” di Timur Jawa

Tingkat penyebaran COVID-19 disetiap wilayah digambarkan oleh warna pada
peta sebaran COVID-19, mulai dari warna hĳau untuk wilayah aman hingga warna
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merah untuk wilayah dengan penyebaran virus tidak terkendali. Jawa Timur diklaim
oleh sejumlah warganet sebagai “Zona Hitam”. Hal tersebut disebabkan oleh
pekatnya warna merah pada peta sebaran COVID-19 di Jawa Timur. Sejumlah
warganet membagikan tangkapan layar peta sebaran COVID-19 tersebut di Twitter
disertai tulisan ajakan untuk berhati-hati. Twitter merupakan salah satu platform media
sosial yang paling banyak digunakan warganet dan sebagai tempat diskusi serta
berbagi informasi. Oleh karena itu, topik “Zona Hitam” di Timur Jawa menjadi
bahasan yang ramai diperbincangkan oleh warganet bahkan sampai ke Pemerintah
Kota Surabaya.

Wakil Koordinator Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19
Surabaya menanggapi bahasan tentang “Zona Hitam” di Timur Jawa. Ia berharap
adanya penjelasan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait perubahan warna pada
peta sebaran COVID-19. Menjadi sebuah pertanyaan hal apa yang melatarbelakangi
pemberian warna hitam untuk Kota Surabaya, mengingat Kota Jakarta memiliki kasus
yang jauh lebih banyak dibanding Surabaya itu sendiri.

Hal itu tentu akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang berlangsung di
lokus tersebut. Tentu saja keselamatan petugas kesehatan menjadi perhatian khusus
bagi IDI di tengah-tengah kondisi ketidakpastian di Timur Jawa ini. Hingga tanggal 4
Agustus 2020, tercatat sebanyak 22 petugas kesehatan yang gugur akibat COVID-193.

Gambar 3:
Kasus Kematian

Dokter Akibat COVID-19
hingga 4 Agustus 2020

(Sumber: https://

databoks.katadata.co.id/

datapublish/2020/08/13/74-dokter-

wafat-menjadi-korban-covid-19-

hingga-agustus-2020#)

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/13/74-dokter-wafat-menjadi-korban-covid-19-hingga-agustus-2020#
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/13/74-dokter-wafat-menjadi-korban-covid-19-hingga-agustus-2020#
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/13/74-dokter-wafat-menjadi-korban-covid-19-hingga-agustus-2020#
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/13/74-dokter-wafat-menjadi-korban-covid-19-hingga-agustus-2020#
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/08/13/74-dokter-wafat-menjadi-korban-covid-19-hingga-agustus-2020#
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Menyikapi hal tersebut, PB IDI mengambil langkah taktis melalui upaya kordinasi
dengan IDI Wilayah Jawa Timur. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pendataan
korban petugas kesehatan. Langkah ini menjadi krusial karena akan diperoleh
gambaran potensi masalah ke depan serta perhitungan kesinambungan pelayanan
kesehatan yang amat bergantung pada kesiapsediaan petugas kesehatan. Oleh
karena itu, PB IDI segera melakukan upaya mitigasi yang dĳalankan dengan saksama
dalam komanto Tim ad hoc yang dibentuk oleh PB IDI.

APD yang masih menjadi problematika di lapangan juga menjadi perhatian IDI,
khususnya dikaitkan dengan masalah keselamatan petugas kesehatan. Mengingat
pentingnya perlindungan dan keselamatan petugas kesehatan di wilayah Jawa Timur,
IDI kembali menggerakkan gerakan donasi APD dan mendistribusikan bantuan APD
yang difokuskan kepada tenaga dokter yang sedang menjalani program pendidikan
residen.

Sebagai pelaku utama tenaga strategis negara di bidang kesehatan, profesi
dokter menjadi SDM kunci dalam penanganan pandemi ini. Oleh karena itu, IDI
senantiasa bersiaga menyiapkan SDM yang kompeten, khususnya dalam merespons
kebutuhan dokter pada masa pandemi seperti ini. Segera setelah diajukannya
permintaan relawan dari RSUD Dr. Soetomo kepada Kementerian Kesehatan, IDI
memperoleh tembusan surat permintaan tersebut. Dalam waktu kurang dari lima hari,
deployment relawan segera dilaksanakan melalui mekanisme yang dikelola oleh Tim
Medical Support IDI dalam naungan SATGAS COVID-19 PB IDI. Sejumlah 25 dokter
relawan ditugaskan ke “zona hitam” tersebut dan ditempatkan di RS dr. Soetomo.
Meskipun diselimuti kekhawatiran, bukan berarti tanpa persiapan matang. Penugasan
tersebut dibantu oleh Kementerian Kesehatan dalam segi keuangan (biaya transpor).

Telemedicine

Sebelum adanya pandemi COVID-19, PB IDI melihat telemedicine sebagai hal
yang sah dan dibenarkan dalam lingkup faskes ke faskes, misalnya dari puskesmas ke
rumah sakit, dari dokter umum ke dokter spesialis, dari bidan ke dokter kandungan.
Sebaliknya, telemedicine yang banyak dianut oleh kebanyakan orang adalah
telemedicine dengan lingkup dari orang awam ke ahli, misalnya dari masyarakat biasa
ke dokter. Hal tersebut menjadi sebuah perdebatan tersendiri. Namun, sejak adanya
kebĳakan pembatasan praktik yang bersifat tatap muka saat masa pandemi COVID-19
ini, PB IDI merupakan yang pertama kali mengusulkan telemedicine dengan
pertimbangan faskes dikhawatirkan menjadi episentrum penularan COVID-19. Usulan
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tersebut langsung dinyatakan oleh Ketua Umum di televisi dan selanjutnya diperkuat
dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan. Catatan khusus untuk usulan penggunaan
telemedicine adalah orang awam diperbolehkan melakukan telekonsultasi dengan
dokter, namun pencatatan rekam medis tetap dicatat di faskes, bukan di aplikasi
telemedicine.

PB IDI mendorong seluruh faskes untuk berinovasi menggunakan telemedicine
dengan catatan pasien yang ditangani merupakan pasien lama yang melakukan
konsultasi rutin dengan dokter di faskes tersebut. Adapun aplikasi-aplikasi serupa
merupakan sebuah sarana yang didukung oleh Kementerian Kesehatan untuk
memberikan edukasi seputar COVID-19, bukan sebagai praktik konvensional tatap
muka.

Terapi Koagulan

Saat ini banyak sekali angka kematian pasien COVID-19 yang disebabkan oleh
sumbatan, atau yang disebut dengan koagulan. Teman-teman sejawat dalam tim
koagulan telah melakukan kajian pemberian aspirin yang memiliki harga sangat
murah, tetapi didapatkan hasil yang sangat efektif pada kasus COVID-19. Hasil kajian
tersebut sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh para peneliti di Rumah Sakit
Mount Sinai di Amerika Serikat.

Para peneliti melaporkan hasil perawatan pasien COVID-19 yang diberikan terapi
koagulan menunjukkan peningkatan kondisi kesehatan yang signifikan dibandingkan
pasien yang tidak diberi terapi koagulan. Oleh karena itu, dicetuskan klaim bahwa
pasien COVID-19 yang diberikan terapi koagulan memiliki peluang hidup yang lebih
besar. Terapi koagulan dapat mencegah emboli paru, stroke, dan serangan jantung
yang merupakan dampak terburuk dari infeksi virus SARS-CoV-2 yang dapat
menyebabkan kematian 4.

Peran IDI dalam Pengembangan Definisi-Definisi Terkait COVID-19 dari WHO
oleh Kementerian Kesehatan

Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19, IDI berkiblat
sepenuhnya pada ketetapan WHO. Ketetapan tersebut diterjemahkan, disesuaikan,
dan diadopsi oleh IDI sehingga dapat menjadi sebuah acuan bagi dokter-dokter yang
berada di lini terdepan. IDI senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan
dalam merumuskan penatalaksanaan dan hal lainnya.



513 Bab 9.3.1 : Peran Organisasi Profesi : IDI

Peranan IDI dalam Telaah Forensik

Hal pertama yang dibuat oleh teman-teman di tim forensik adalah pedoman
penatalaksanaan pemakaman jenazah pasien COVID-19. Berbeda dengan negara-
negara di Eropa, di Indonesia tidak dilakukan penelitian atau otopsi untuk melihat
kondisi organ paru-paru dari jenazah pasien COVID-19. Salah satu faktor tidak
dilakukannya otopsi adalah situasi sosial budaya di masyarakat di mana terdapat
kendala kesediaan dari keluarga untuk dilakukan otopsi pada jenazah. Bahkan, sering
dĳumpai sikap keluarga yang bersih kukuh ingin bertemu dan ikut memakamkan
jenazah.

Kerja Sama IDI dengan Organisasi Profesi Kesehatan Lain dalam Penanggulangan
COVID-19

Kerja sama IDI dengan organisasi lain dalam penanggulangan COVID-19
diadakan melalui Sekretariat Bersama (Sekber). Pada awalnya Sekber ini terdiri dari
lima organisasi profesi, yang kemudian seiring berjalannya waktu Ikatan Ahli
Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) turut bergabung. Partisipasi ahli kesehatan
masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan dan memiliki peranan yang sangat
penting dalam penanggulangan masalah-masalah kesehatan yang terjadi di
masyarakat, dalam hal ini pandemi COVID-19.

Posisi IDI dalam Membangun Tata Kolaboratif

Sejauh ini dalam pertemuan dengan Kementerian Kesehatan, IDI belum
menyentuh ranah penggunaan tata bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat
awam tentang istilah-istilah medis yang digunakan dalam pandemi COVID-19.
Pertemuan-pertemuan dengan Kementerian Kesehatan tersebut biasanya berisi
bahasan seputar terapi, penatalaksanaan, dan pemeriksaan COVID-19.

Penggunaan istilah-istilah medis dan serapan kata asing di masyarakat menjadi
persoalan tersendiri bagi teman-teman ahli kesehatan masyarakat. Persoalan tersebut
adalah adanya celah atau perbedaan pemahaman terhadap informasi dari suatu istilah
medis yang sampai ke masyarakat.

Diharapkan posisi dan peranan IDI setara dengan MUI, yaitu ketika MUI
mengeluarkan suatu ketetapan, ketetapan itu akan ditaati oleh semua orang. Sebagai
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contoh, sebelum Kementerian Kesehatan menetapkan suatu kebĳakan, misalnya
dalam penggunaan istilah-istilah medis, diharapkan IDI dapat menjangkau dan
melibatkan pemangku kepentingan lainnya sehingga dalam penerapan kebĳakan
tersebut tidak terjadi permasalahan yang muncul di lapangan.

Secara keseluruhan, posisi IDI dalam pandemi COVID-19 lebih dominan pada
tahap kuratif dan rehabilitatif. Namun demikian, diharapkan dokter sejawat dapat
memahami upaya promotif dan preventif.

Vaksin COVID-19

Ketua Umum PB IDI sudah melakukan diskusi dengan PT Bio Farma terkait vaksin
COVID-19 Sinovac. Ketua Umum PB IDI mendukung produksi massal vaksin Sinovac
di dalam negeri setelah terdapat kajian empiris dan lainnya. IDI juga bekerja sama
dengan PT Bio Farma dalam melakukan penelitian untuk vaksin tersebut.

Hingga bulan Juli, proses pembuatan vaksin untuk COVID-19 sudah berada pada
uji klinis tahapan ketiga dan membutuhkan waktu 6 bulan lagi untuk uji terakhir
sebelum dapat diproduksi massal. Presiden Joko Widodo membuat target produksi
vaksin sebanyak 345 juta vaksin pada bulan Januari hingga April 2021. Banyaknya
jumlah target vaksin tersebut disebabkan pemberian vaksin pada satu orang tidak
cukup hanya sekali. Berdasarkan Presiden Joko Widodo, kelompok pemberian vaksin
yang menjadi prioritas segera setelah produksi vaksin dilakukan adalah tenaga
kesehatan, kelompok rentan, dan zona merah5.

Penggunaan Obat Dalam Keadaan Darurat

Hingga saat ini COVID-19 belum memiliki obat. Namun, dalam perawatan
digunakan obat-obatan seperti Hydroxychloroquine dan Azithromycin. Penggunaan
obat-obatan tersebut dalam keadaan darurat harus memiliki izin dari Badan POM.
Perlu digarisbawahi bahwa tidak ada terapi yang pasti terkait dengan COVID-19.
Sejauh ini terapi-terapi yang dilakukan merupakan upaya dalam pencarian perawatan
yang tepat untuk menangani pasien COVID-19, tak terkecuali terapi jamu atau obat
herbal seperti jahe merah.

Pada 12 Mei 2020 di Kantor PB IDI Menteng, PT Bintang Toedjoe Simon Jonatan
memberikan bantuan 1 juta produk Bejo Jahe Merah untuk petugas kesehatan
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sebagai bentuk dukungan untuk kesehatan petugas kesehatan. Pertemuan tersebut
dihadiri oleh Kepala Badan POM dan Ketua PB IDI. Kepala Badan POM mendorong
masyarakat untuk mengonsumsi jahe merah. Jahe merah mengandung zat aktif
gingerol dan zingiberene yang membantu memelihara daya tahan tubuh6.

Gambar 7:
Penyerahan Bantuan 1 Juta Produk Bejo
Jahe Merah untuk Petugas Kesehatan
(Sumber: http://metroterkini.com/news/detail/46960/

regional/nondaerah/bintang-toedjoe-sumbang-1-juta-

bejo-sujamer-ke-garda-terdepan)

http://metroterkini.com/news/detail/46960/regional/nondaerah/bintang-toedjoe-sumbang-1-juta-bejo-sujamer-ke-garda-terdepan
http://metroterkini.com/news/detail/46960/regional/nondaerah/bintang-toedjoe-sumbang-1-juta-bejo-sujamer-ke-garda-terdepan
http://metroterkini.com/news/detail/46960/regional/nondaerah/bintang-toedjoe-sumbang-1-juta-bejo-sujamer-ke-garda-terdepan
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https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/08/173100823/pengobatan-corona--obat-pengencer-darah-bisa-selamatkan-pasien-covid-19?page=all
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http://metroterkini.com/news/detail/46960/regional/nondaerah/bintang-toedjoe-sumbang-1-juta-bejo-sujamer-ke-garda-terdepan
http://metroterkini.com/news/detail/46960/regional/nondaerah/bintang-toedjoe-sumbang-1-juta-bejo-sujamer-ke-garda-terdepan
https://www.solopos.com/kabar-baik-vaksin-covid-19-bikinan-sinovac-untuk-indonesia-ditargetkan-produksi-januari-april-2021-1070597
https://www.solopos.com/kabar-baik-vaksin-covid-19-bikinan-sinovac-untuk-indonesia-ditargetkan-produksi-januari-april-2021-1070597


517 Ilustrasi517 Bab 9.3.2 : Peran Organisasi Profesi : PAKKI



518Ilustrasi 518Bab 9.3.2 : Peran Organisasi Profesi : PAKKI

Penulis:
Dr. Robiana Modjo, S.K.M., M.Kes.

Narasumber:
Dr. Robiana Modjo, S.K.M., M.Kes.

Kontributor:
Hendra, S.K.M., M.K.K.K

Ali Syahrul, S.K.M., M.K.K.K
Fetrina Lestari, S.K.M.

M. Fakhrudin Noor, S.K.M., M.KM
Nitha Welong, S.K.M., MARS

Muh. Amin Mubarok, S.K.M., M.K.K.K.
Wahyu Damayanti, S.K.M., M.Kes

Eli Sutiawati, A.Md.Far, S.Mn.
Jimmy Tiarlina S, S.K.M., M.K.K.K.
Stevan Sunarno, S.K.M., M.K.K.K.
Kurniawan M. Arif, S.K.M., M.Kes.

Sri Rahayu, S.K.M., M.IP

Bab 9.3.2
PMI, Relawan, dan
Organisasi Profesi

Peran Organisasi Profesi:

PAKKI



519 Bab 9.3.2 : Peran Organisasi Profesi : PAKKI

Pembimbing Kesehatan Kerja

Berdasarkan Permenpan RB No. 13 tahun 2013 tentang Pengusulan, Penetapan,
dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Fungsional (JF)
didefinisikan sebagai sekelompok Jabatan yang memiliki tugas dan fungsi terkait
dengan pelayanan fungsional berdasarkan keterampilan dan keahlian tertentu.

Pembimbing Kesehatan Kerja merupakan PNS (atau Pegawai Negeri Sipil) yang
memili hak, tugas, tanggung jawab dan wewenang penuh dari pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan kegiatan atau upaya kesehatan kerja. Dalam memberi
bimbingan kesehatan kepada pekerja di tempat kerja terdapat beberapa upaya
yang dapat dilakukan diantaranya: Fase Persiapan, Fase Pelaksanaan, Fase Monitoring
serta Fase Evaluasi.Upaya dalam bidang kesehatan kerja merupakan tindakan yang
dilakukan untuk melindungi para pekerja untuk bisa hidup sehat dan terbebas dari
masalah kesehatan dan juga dampak negatif pekerjaan yang terdiri dari:
pencegahan penyakit, peningkatan derajat kesehatan, pertolongan pertama pada
penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan akibat kerja, dan pengendalian faktor risiko,
serta pemulihan kesehatan kerja.1

Jabatan pembimbing kesehatan kerja terdiri dari beberapa jenjang yaitu
Pembimbing Kesehatan Kerja Pertama, Pembimbing Kesehatan Kerja Muda, dan
Pembimbing Kesehatan Kerja Madya.

Berdasarkan Permenpan RB No. 13 tahun 2013 tentang Pengusulan, Penetapan,
dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Organisasi Profesi adalah
organisasi yang diakui dan ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk pengembangan
profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi JF. Pejabat
Fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi JF. Pembentukan organisasi
profesi JF difasilitasi oleh Instansi Pembina.

Adapun tugas dari Organisasi Profesi adalah Memberikan advokasi; Menyusun
kode etik dan kode perilaku profesi; dan Memeriksa dan memberikan rekomendasi
atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
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Pembimbing Kesehatan Kerja di Masa dan Pasca Pandemi COVID-19

Pada saat pandemi Covid-19, tugas utama dari pembimbing kesehatan kerja
adalah mengintegrasikan kesiapsiagaan darurat dan Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (SMK3). Berdasarkan pendekatan SMK3, beberapa hal yang
harus diperhatikan diantaranya Melakukan tindakan pencegahan dan perlindungan
secaraefisien dan koheren; Menetapkan kebĳakan terkait; Membuat komitmen; Minilai
tingkat bahaya dan risiko yang terdapat di tempat kerja dengan mempertimbangkan
semua elemen terkait; dan Memastikan terlibatnya semua pihak termasuk manajemen
dan pekerja dalam setiap proses yang sesuai tanggungjawabnya masing-masing.2

Dalam menetapkan program pencegahan dan pengendalian risiko di tempat kerja
harus mencakup hal-hal berikut yaitu: Prosedur yang jelas tentang kesiapsiagaan
darurat, Membuat rencana pelbagai skenario respon, meliputi wabah atau pandemi.

Selain itu, harus ditetapkan juga prosedur kesiapsiagaan darurat yang
bekerjasama dengan pihak eksternal dan badan lain sesuai keperluan.3 Hal tersebut
bertujuan untuk memberikan pertolongan awal ataubantuan medis dasar,
pemadaman kebakaran serta evakuasi ke tempat yang lebih amat; memastikan
informasi yang dibutuhkan, koordinasi dan komunikasi internal tersedia untuk
memberi pelindungan kepada semua orang jika dalam keadaan darurat; memberikan
pelatihan dan informasi kepada semua pekerja di semua tingkatan meliputi training
rutin dalam prosedur tanggapan, kesiapsiagaan serta pencegahan darurat; kemudian
untuk memberikan informasi dan berkomunikasi dengan pihak yang berwenang atau
otoritas kompeten yang berkaitan dengan pelayanan tanggap darurat.

Untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid-19 ini, terdapat hubungan
yang saling terkait antara Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Kesehatan
Masyarakat. Diperlukan sistem kesehatan yang kuat untuk memberikan perlindungan
kesehatan kepada pekerja dan memastikan layanan kesehatan. Adanya pandemi dan
epidemi membuat layanan kesehatan memiliki tekanan dan tanggung jawab yang
lebih karena tenaga kerja yang dialihkan untuk merespon keadaan darurat sehingga
pelayanan kesehatan dasar dan reguler terabaikan Pelayanan kesehatan masyarakat
turut berperan dalam tahap pencegahan dan memberikan tindakan pengurangan
dampak bencana untuk populasi secara umum, serta bagi pekerja yang berada pada
sector informal umumnya berada di luar jangkauan layanan K3.4

Informasi dan Edukasi adalah hal yang sangat krusial pada masa pandemi ini.
Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat antara lain upaya pencegahan dan
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pengendalian covid -19 melalui upaya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat,
upaya peningkatan kesehatan jiwa psikososial, imunitas, dan informasi lain misalnya
tentang gejala, cara mencegah infeksi, status dan informasi terkini terkait wabah;
alasan isolasi dan karantina, jika mememungkinkan memberikan perlindungan
pekerjaan serta bantuan finansial dan lain-lain.

Masing-masing pihak sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing
dapat berbagai informasi yang terkoordinasi seperti:

Pemilik tanggung jawab dan tetap dalam perannya masing-masing:
Memastikan tanggapan nasional terkait epidemi dan pandemi dapat terkoordinasi
dengan baik butuh adanya pedoman untuk memberikan rekomendasi dan saran
mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi, manajemen klinis, kebĳakan
layanan kesehatan masyarakat, sarana penegakan hukum, perundang-undangan,
perlindungan sosial serta tahap-tahap keselamatan dan kesehatan kerja

Manajemen dan Pengusaha: Informasi terkait dengan cara penerapan kebĳakan,
pedoman, peraturan undang-undang yang relevan dengan perusahaan/organisasi
mereka serta pertanggung jawaban mereka mengenai rekomendasi keselamatan
dan kesehatan kerja di tempat kerja.

Pekerja: Informasi mengenai prosedur atau cara dapat mencegah dan membasmi
infeksi, informasi penggunaan praktis untuk peralatan serta pertanggung jawaban
mereka dalam menuruti rekomendasi keselamatan dan kesehatan kerja yang
praktis.

Salah satu hal yang krusial untuk diperhatikan oleh Pengusaha di tengah
pandemic Covid-19 adalah terkait keberlangsungan usaha. Untuk itu, rencana
keberlangsungan usaha harus disusun dengan sangat cermat. Kemudian rencana yang
disediakan pun harus praktis untuk meminimalisir pajanan kepada pekerja ketika di
tempat kerja meliputi memperbaiki organisasi kerja untuk mengurangi kontak antar
manusia, pelayanan medis serta promosi higienitas.6 Rencana kerberlangsungan
usaha dapat memberi bantuan dalam identidikasi risiko yang mungkin dapat
mempengaruhi organisasi/perusahaan dalam keadaan krisis dan penyusunan strategi
bermanfaat dalam meminimalisir dampaknya.7

Berdasarkan dengan pedoman yang bersifat nasional/lokal dari pemerintah,
rencana keberlangsungan usaha meliputi jadwal kerja, kerja dengan sistem jarak jauh,
saran/rekomendasi jarak sosial, tindakan meminimalkan paparan, pengurangan
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pekerja, serta operasi perampingan. Rencana ini juga dapat meliputi kemungkinan
konsekuensi kesehaan sosial dan mental terhadap tenaga kerja yang mungkin dapat
muncul akibat adanya epidemi.

Rencana keberlansungan usaha perlu adanya komunikasi dengan semua tenaga
kerja, pemasok dan kontraktor. Semua orang perlu sadar hal-hal yang mesti dilakukan
dan yang tidak mesti dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah disusun, termasuk
tanggung jawab dan tugas mereka. 8,9

KMK 328/2020 membahas mengenai Implementasi protokol kesehatan Covid-19
di Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan adanya usaha pada
era pandemi Covid -19.

Bagi Tempat kerja

Mengatur mengenai hal-hal yang perlu disiapkan dan dilaksanakan di tempat
kerja pasca PSBB diantaranya Manajemen/Tim Covid 19 update info Covid-19, semua
pekerja wajib pakai masker dari/ke rumah & di tempat kerja, larangan masuk kerja bagi
pekerja/tamu dengan salah satu gejala Covid-19, jika pekerja Isolasi mandiri HAK NYA
TETAP BERJALAN, menyediakan ruang observasi bagi pekerja yg mengalami gejala,
penerapan health and safety di lingkungan kerja, rekayasa engineering, menerapkan
physical distancing, pemasangan pembatas bagi pekerja pelayanan pelanggan,
skrining suhu tubuh di setiap titik masuk, mengatur jumlah pekerja/shift kerja yang
masuk bekerja, pengaturan jarak antrian pada pintu masuk, pengaturan mobilisasi
pada gedung bertingkat, penggunaan lift dan tangga, jika memungkinkan
penyediaan transportasi khusus pekerja, memantau kesehatan semua pekerja secara
proaktif; self assessment risiko sebelum memulai kerja, pemantauan pekerja selama
bekerja, pekerja mampu self monitoring, pekerja dari perjalanan dinas ke daerah
terjangkit wajib karantina mandiri selama 14 hari.10

Bagi Pekerja

1. Selalu terapkan GERMAS melalui PHBS mulai perjalanan berangkat dari rumah,
selama berada di tempat kerja hingga perjanan pulang dari tempat kerja.

2. Tingkatkan daya tahan tubuh; aktivitas fisik, konsumsi makanan seimbang, istirahat
cukup, jemur di pagi hari

3. Yang memiliki penyakit degeneratif agar lebih diperhatikan
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Pembimbing Kesehatan Kerja di Era Covid-19 – Adaptasi Kebiasaan Baru

1. Pemastian Tenaga Kesehatan
Pemastian tenaga kesehatan selalu menerapkan protokol kesehatan disemua
bidang pekerjaannya, seperti di fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya
puskesmas, rumah sakit dan klini, di kantor kesehatan pelabuhan, serta di balai
teknik kesehatan lingkungan. Hal yang perlu dipastikan untuk tenaga kesehatan
diantaranya pemberian edukasi tentang kewaspadaan standar, pelaksanaan
surveillance, tracking sumber paparan, tracing, pemenuhan gizi dan APD.
Sedangkan untuk tenaga non kesehatan, hal yang perlu diperhatikan diantaranya
program K3, dan advokasi kesediaan APD.

2. Pemastian Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana yang harus dipastikan diantaranya ketersediaan ruang
isolasi, ketersediaan APAR, ketersediaan palet dan labelling bahan kimia, renovasi
ruang kerja, dan juga zonasi.

Gambar 1:
Memberikan pendalaman materi
mengenai Biosafety Biosecuroty di
laboratorium sebelum petugas lab
bekerja di ruang BSL2 11

Gambar 2:
Memberikan safety briefing kepada
Satpam, Cleanin Service dan petugas
penerima sampel mengenai cara
belerja yang aman agar terhindar dari
kontaminasi Covid 19 11
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3. Pemastian Lingkungan
Aspek lingkungan yang perlu diperhatikan diantaranya disinfektasi permukaan
ruangan, ketersediaan unit isolasi dan juga keamanan limbah Covid-19.

4. Pemastian Masyarakat
Pemastian Masyarakat selalu menjalankan protokol kesehatan di tempat ibadah
dan Fasilitas umum, diantaranya kegiatan masyarakat di pasar, di area trasportasi
publik seperti terminal, bandara (KKP), masyarakat pekerja informal UMKM
terdampak Covid-19 dan penyelenggaraan pesta adat dan kebudayaan ditengah
pandemi.

Gambar 3:
Rambu, akses dan area terbatas untuk
zona layanan covid19 11

Gambar 4:
Induction pada para pekerja proyek
pembangunan ruang isolasi terkait K3
dan Covid1911

Gambar 5:
Membantu menyiapkan karantina pasien
Covid 19 untuk kota Banjarbaru11

Gambar 6:
Pemantauan Pembangunan Ruang Isolasi
Tekanan Negatif11
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PAKKI sebagai Organisasi Profesi

Dasar hukum terbentuknya PAKKI sebagai organisasi profesi diantaranya:
landasan hukum pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang – Undang
No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 43 (Sertifikat Profesi) dan 44
(Sertifikat Kompetensi), Permenpan No. 13 Tahun 2013, Undang – Undang No. 36
Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, SK Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang
Kompetensi, Keputusan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-
0020098.AH.01.07.TAHUN 2016 5

Tujuan PAKKI
1. Menghimpun, membina, mengembangkan dan mengamalkan iptek di bidang

kesehatan kerja dalam mencapai kesehatan kerja yang optimal dan
produktivitas kerja yang tinggi

2. Meningkatkan pelayanan Ahli Kesehatan Kerja serta mutu pendidikan dalam
menaikkan derajat kesehatan kerja

3. Mengembangkan prestasi dan karir bagi para tenaga ahli kesehatan kerja
yang sama tujuanny dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga Ahli
Kesehatan Kerja

4. Memberikan fasilitas dan perlindungan anggota terkait hal-hal yang berkaitan
dengan hukum

5. Meningkatkan dan mempeluas hubungan kerjasama dengan institusi,
organisasi, lemabaga baik dari dalam maupun luar negeri.

Tujuan pokok PAKKI
1. PAKKI, berfungsi dalam memfasilitasi registrasi lisensi Surat Tanda Registrasi

(STR) dan memberikan sertifikasi kepada para tenaga ahli kesehatan kerja. Hal
ini PAKKI bersama pemerintah yang berperan sebagai regulator.

2. PAKKI berfungsi sebagai fasilitator dalam merespons terkait dengan
peningkatan kesejahteraan; serta memfasilitasi dalam pengembangan karir,
pelaksanaan hak hukum, dan sistem penghargaan

3. PAKKI berfungsi sebagai:
• Pemberi pelayanan Ahli Kesehatan Kerja;
• Penata keahlian dengan fungsi menata organisasi;
• Pemberi fasilitass pendidikan dan pelatihan;
• Pengembangan kerjasama dan hubungan masyarakat dengan berbagai

pihak
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Peran PAKKI di Era Pandemi Covid -19

PAKKI sebagai organisasi profesi memiliki beberapa peran, yakni Komunikasi,
Kolaborasi dan Fasilitasi Registrasi serta Advokasi. Dalam komunikasi, PAKKI
melakukan edukasi serta sosialisasi ke masyarakat, tenaga kesehatan, dan lain-lain.
Sosialisasi dan edukasi terutama tentang protokol kesehatan, managemen risiko
keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, serta adaptasi kebiasaan baru.
Selanjutnya PAKKI berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian
Dalam Negeri, organisasi profesi lain serta instansi/perguruan tinggi, dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut berupa kerjasama kegiatan, mengadakan seminar nasional, ebinar
series, kuliah umum dan lain-lain. Dalam mewujudkan peran PAKKI dari segi fasilitasi
registrasi dan advokasi, PAKKI tetap mengeluarkan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi
pejabat fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja yang membutuhkannya, maupun
anggota yang bukan ASN. Wujud nyata edukasi/sosialisasi di era pandemik dan
adaptasi kebiasaan baru di tempat kerja nampak dalam beberapa webinar yang
diselenggarakan sendiri oleh PAKKI pusat dan daerah, maupun yang bekerjasama
dengan institusi lain (kementerian, perguruan tinggi, organsisasi profesi, dan lain-lain).
Berikut lampiran poster-poster webinar PAKKI:

Gambar 7:
Webinar PAKKI
PENGDA SUMSEL

Gambar 8:
Poster Seminar Online
“Pekerja Wanita Hamil di
Masa Covid -19 Amankah?”

Gambar 9:
Poster Seminar Online
“Peluncuran dan Bedah Buku
Desa Tangguh Bencana Lawan
Covid -19”
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Gambar 10:
Webinar Nasional K3 “Implementasi
Manajemen Risiko K3 dalam Adaptasi
Kebiasaan Baru”

Gambar 11:
Webinar Nasional “Implementasi
Pencegahan & Pengendalian Covid -19
pada Adaptasi Kebiasaan Baru di
Perkantoran”

Gambar 12:
Webinar P2KB KTKI-PAKKI “Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Era Adaptasi Kehidupan Baru Masa
Pandemi Covid -19”
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Gambar 13:
Poster Halal Bihalal
PAKKI dan Webinar

Gambar 14:
Poster Webinar

Gambar 15:
Poster Webinar Nasional

Gambar 15:
Logo Perhimpunan Ahli

Kesehatan Kerja Indonesia12
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“Keselamatan
masyarakat tetap harus
menjadi prioritas.
Kebutuhan kita sudah
pasti berubah untuk
mengatasi risiko wabah
ini. Itu keniscayaan,
itulah yang oleh banyak
orang disebut sebagai
new normal atau
tatanan kehidupan
baru.”

Presiden Joko Widodo
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Selayang Pandang tentang IAKMI

IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia) atau IPHA (Indonesia Public
Health Association) berdiri pada tanggal 22 Februari 1971. Sejak Januari 1987 IAKMI
telah menjadi anggota dari World Federation of Public Health Association (WFHA).
IAKMI merupakan suatu organisasi profesi yang bersifat independen dan
multidisipliner untuk kepentingan kesehatan masyararakat. IAKMI tidak terbatas pada
lulusan strata 1-3 kesehatan masyarakat, tetapi juga anggota masyarakat dengan
berbagai kekuatan IAKMI sebagai rainbow coalition organization atau umbrella
organization dalam berkontribusi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
Indonesia. Dalam perjalannnya, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM
No.AHU-113.AH.01.07 Tahun 2013, IAKMI resmi menjadi badan hukum pada tanggal
18 Juni 2013.

Selain keanggotaan individu, terdapat keanggotaan Lembaga IAKMI, seperti
Perkumpulan Promotor & Pendidikan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI),
Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja
Indonesia (PAKKI), Ikatan Ahli Gizi Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAGKMI). Pada
tahun 2012 bersama Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia
(AIPTKMI) menghasilkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Kesehatan
Masyarakat. Setelah resmi menjadi organisasi profesi kesmas anggota Majelis Tenaga
Kesehatan Indonesia (MTKI) tahun 2014, IAKMI telah memiliki pedoman Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) dan CPD Portofolio re-registrasi
STR online. Pada tahun 2017, Bersama BPPSDM Kesehatan Menyusun Standar Profesi
Kesehatan Masyarakat. Dalam pembangunan kesehatan bangsa, IAKMI aktif menjadi
mitra strategis berbagai Kementerian/Lembaga Pemerintah/Swasta/Mitra
Internasional. Adapun visi dari IAKMI adalah “Menuju Profesionalisme bertaraf
Global”. Misi dari IAKMI adalah:

1. Menjaga nilai-nilai budi luhur dalam mengamalkan etika profesi;
2. Meningkatkan kapasitas dan kepentingan anggota;
3. Menata pengelolaan organisasi di pusat dan daerah;
4. Melaksanakan kemitraan yang luas dan berdaya guna;
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidang kesehatan masyarakat;

Gambar 1:
Logo IAKMI2
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6. Berupaya meningkatan derajat kesehatan tanpa memandang perbedaan sosial,
agama, suku bangsa dan batas wilayah;

7. Mengembangkan kemitraan strategis dengan pemerintah dalam upaya mencapai
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Adapun ketua umum yang pernah menjabat dari tahun 1971 sampai saat ini yang
sedang aktif adalah sebagai berikut:1

Mengapa IAKMI butuh bergerak dalam menghadapi pandemi?

Pada prinsipnya Kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni dengan prinsip dasar
untuk menjamin setiap individu di dalam masyarakat yang memadai dapat
memelihara kesehatan, serta mengelola setiap manfaat yang memungkinkan setiap
warga negara memenuhi hak-haknya dalam kesehatan dan berumur panjang.
Kesehatan masyarakat dapat dikatakan sebagai salah satu pondasi pembentuk
kesejahteraan.

No Nama Ketua Umum Tahun

1 Dr. Widodo Talogo, MPH 1971 – 1976

2 Dr. Does Sampoerno, MPH 1981 – 1983

3 Dr. Does Sampoerno, MPH 1983 – 1986

4 Dr. Alex Papilaya, DTPH 1986 – 1989

5 Dr. Alex Papilaya, DTPH 1989 – 1992

6 Dr. Alex Papilaya, DTPH 1992 – 1995

7 Dr. Acobat Gani, MPH, Dr.PH 1995 – 2004

8 Dr. Kemal N. Siregar, SKM, MA, Phd 2004 – 2007

9 Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD 2007 – 2010

10 Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD 2010 – 2013

11 Dr. Adang Bachtiar, MPH, ScD 2013 – 2016

12 Dr. Ridwan Mochtar Thaha, M.Sc 2016 – 2019

13 Dr. Ede Surya Darmawan, SKM., MDM 2019 - Sekarang

Tabel 1:
Ketua Umum IAKMI



535 Bab 9.3.3 : Peran Organisasi Profesi : IAKMI

MIRACLE (Manager, Innovator, Researcher, Apprentice, Communitarian, Leader
and Education) merupakan konsep atau suatu proses yang dapat dilakukan untuk
mencapai upaya mengorganisir masyarakat. Adapun sasaran atau hasil sementara
dapat mencakup:

Lingkungan hidup yang sanitair
1. Penanggulangan penyakit
2. Pendidikan kesehatan tentang prinsip hygiene (kebersihan) perseorangan
3. Pengorganisasian tenaga kesehatan (dulu hanya ada medical and nursing

untuk diagnosis dini dan pengobatan penyakit)
4. Pengembangan mesin sosial (interaksi dinamis masyarakat)

Sementara, tujuan akhir dari kesehatan masyarakat yaitu dalam rangka mewujudkan:
1. Pencegahan penyakit.
2. Peningkatan harapan hidup.
3. Peningkatan nilai kesehatan fisik dan mental, dan
4. Efisiensi.

Gambar 2:
Kesehatan masyarakat sebagai pondasi pembentuk kesejahteraan1
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Menurut Leavell & Clark (1953), kesehatan masyarakat befokus kepada preventif
(prevention) yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat.

Dalam pengembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat, pondasi dan pilar dalam
keilmuan ini tidak terlepas dari ilmu epidemiologi, biostatistik & kependudukan,
administrasi dan kebĳakan kesehatan, Pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku,
kesehatan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, gizi kesehatan masyarakat
dan kesehatan reproduksi.

Gambar 3:
Fokus Kesehatan Masyarakat1

Gambar 4:
Pondasi dan pilar Kompetensi dalam Keilmuan Kesehatan Masyarakat1
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Kompetensi Kesehatan Masyarakat di Indonesia (IAKMI-AIPTKMI 2012)

1. Kemampuan untuk melakukan kajian dan analisis (Analysis and Assessment)
2. Kemampuan untuk mengembangkan kebĳakan dan perancanaan program

kesehatan (Policy development and program planning)
3. Kemampuan untuk melakukan komunikasi (communication skill)
4. Kemampuan untuk memahami budaya local (cultural competency/local wisdom)
5. Kemampuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat (Community dimension

of practice)
6. Memahami dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat (Basic public health sciences)
7. Kemampuan untuk merencanakan dan mengelola sumber dana (Financial

planning and management)
8. Kemampuan untuk memimpin dan berfikiri sistem (Leadership and systems

thinking/total system)

Kiprah IAKMI dalam Penanganan COVID-19 & Pembinaan Tenaga Kesehatan
Masyarakat

IAKMI memiliki peranan penting dan menjadi bagian dari solusi kesehatan
masyarakat. Salah satu esensi kehadiran organisasi profesi ini diharapkan dapat
berkontribusi untuk kebermanfaatan anggota, organisasi dan bangsa Indonesia.

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal maret 2020 menimbulkan
berbagai perubahan di berbagai aspek kehidupan, tentunya sangat berpengaruh
terhadap aspek kesehatan masyarakat. Dalam hal ini tenaga kesehatan masyarakat
berperan penting dalam penanganan COVID-19 di setiap level intervensi, terutama

Gambar 2:
Esensi Kehadiran Organisasi Profesi1
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kepada level masyarakat untuk melakukan promosi kesehatan dan edukasi masyarakat
dalam melawan COVID-19, penyelidikan kasus dan investigasi wabah (contact tracing
& tracking), serta pendampingan dalam melakukan pengembangan dan
pemberdayaan masyakarakat. Salah satu peranan penting yang signifikat dari
kesehatan masayarakat adalah kemampuannya dalam memahami pola-pola promotif
dan preventif terkait COVID-19 kepada masyarakat.3

Dalam merespon situasi COVID-19, berikut beberapa peran yang dilakukan oleh
IAKMI.

1. Upaya Advokasi dan Pembentukan Aliansi

IAKMI aktif berkoordinasi dengan pemerintah dan mitra lainnya termasuk
organisasi profesi dalam penanggulangan COVID-19. Beberapa Kementerian/
Lembaga yang mana IAKMI selalu berkoordinasi dan memberikan masukan
adalah dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT),
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kantor Staf Presiden (KSP), dan
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK). Dengan Kemenko PMK, beberapa Pengurus Pusat IAKMI
termasuk ke dalam Tim Penyusun Permodelan COVID-19. Bentuk kerja sama
pembuatan buku atau pedoman dilakukan dengan Kemenkes dan Kemendagri
yakni Buku Pedoman Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Masa Pandemi
COVID-19 serta Buku Desa Tangguh Bencana. Kemudian dengan Kemenko PMK
menyelenggarakan acara seminar dan focus group discussion dengan output
rumusan kebĳakan, strategi, dan upaya dalam optimalisasi tenaga kesmas
menangani COVID-19. Audiensi mengenai kebĳakan COVID-19 lainnya juga
dilakukan dengan K/L lainnya seperti Kemendes PDTT dan KSP. IAKMI juga
menyampaikan konsep penguatan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) kepada
Bappenas dan LIPI agar SKN ke depan dapat lebih responsif terhadap berbagai
penyakit infeksi baru dan berbagai masalah kesehatan yang mungkin muncul pada
masa yang akan datang.

IAKMI bersama dengan organisasi kesehatan lainnya juga telah menggagas
pembentukan Koalisi Masyarakat Profesi dan Asosisasi Kesehatan (KoMPAK)
sebagai upaya interprofessional collaboration dalam percepatan penanggulangan
COVID-19. KoMPAK dipimpin oleh Sekjen yang berasal dari IAKMI. Saat ini
sebanyak 14 organisasi profesi kesehatan telah bergabung. Aliansi ini aktif
melakukan rapat koordinasi rutin dan melakukan advokasi secara aktif kepada
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pemerintah maupun legislatif. Beberapa produk seperti pers rilis juga telah
dihasilkan oleh aliansi ini.

2. Upaya Edukasi dan Kerelawanan

Melalui IAKMI Cyber Academy Network (I-CAN), IAKMI telah melaksanakan
beberapa kegiatan webinar dan pelatihan relawan yang mengangkat isu COVID-
19. Lingkup peserta kegiatan mencakup: anggota, professional dan praktisi
Kesmas dan kesehatan, institusi perguruan tinggi, pengurus daerah IAKMI,
mahasiswa, Anggota PMR hingga masyarakat umum. Sejak April 2020 hingga
Agustus, webinar dilakukan secara rutin dengan beberapa kegiatan per
minggunya. Banyak sekali mitra yang menawarkan diri untuk kerja sama dengan
IAKMI dalam upaya pencerdasan publik melalui webinar ini. Jenis kelembagaan
dari mitra juga beraneka ragam dari pemerintah hingga Lembaga swadaya
masyarakat (LSM)

Pelatihan dan Training of Trainer (ToT) Relawan COVID-19 IAKMI juga telah
dilaksanakan beberapa kali. Pelatihan tersebut kemudian direplikasi di daerah
sehingga terbentuk jaring-jaring relawan COVID-19 IAKMI pada level daerah.
Pengurus Daerah (Pengda) yang telah melakukan inisiatif replikasi relawan
misalnya IAKMI Nusa Tenggara Timur (NTT) dan IAKMI Sulawesi Utara. Oleh
Pengurus Daerah masing-masing dengan bekersama dengan pemerintah daerah
para relawan ini kemudian mendapatkan tugas untuk melakukan berbagai
kegiatan pananganan COVID-19 seperti edukasi warga dan contact tracing serta
manajemen data.

Gambar 6:
Rapat Koordinasi
penanganan COVID-193

Gambar 7:
Advokasi dan Aliansi IAKMI1

Gambar 8:
Advokasi dan Aliansi
Bersama Menteri
Kesehatan1
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Gambar 9:
Pelatihan Relawan IAKMI1

Gambar 11:
Kegiatan Webinar Bersama Kita
Lawan COVID-191

Gambar 12:
Pelatihan Tenaga Kesehatan Masyarakat:
Manajemen Penanganan COVID-19
berbasis Komunitas5

Gambar 10:
Pelatihan Relawan IAKMI di
Pengurus Daerah1
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Gambar 13:
Contact tracing – IAKMI
Sulawesi Utara1

Gambar 14:
Edukasi Warga – IAKMI
Sulawesi Utara1

Gambar 15:
Edukasi Kampung Sehat –
IAKMI NTB1

Gambar 16:
Pengukuran suhu tubuh di
Pasar – IAKMI Jawa Barat1

Gambar 17:
Promosi Kesehatan – IAKMI
Jawa Barat1

Gambar 19:
Aksi Sosial Pengurus Daerah
IAKMI Sulawesi Tenggara1

Gambar 20:
Gerakan cuci tangan pakai sabun (edukasi online)
Pengurus Daerah Kalimantan Selatan1

Gambar 18:
Promosi dan edukasi
kesehatan melalui Radio –
IAKMI Bali1
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3. Pengembangan Konsep Penanggulan COVID-19

Semenjak awal terjadinya kasus COVID-19 di Indonesia telah mengingatkan
berbagai pihak dan pemerintah tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat
dan menumbuhkan Community Base Fighting Initiative (CFBI) terhadap COVID-
19. Pentingnya hal ini karena kerangka manajemen penyakit dan masalah
kesehatan apalagi pandemi, maka masyarakatlah yang menjadi garda terdepan
dalam menghadapi dan melawan penyakit menular serta masalah kesehatan
lainnya. Masyarakatlah yang 24 jam 7 hari seminggu terus-menerus terpapar
dengan ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Masyarakat harus
diberikan kemampuan untuk memutus rantai penularan COVID- 19 dengan cara
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), Diam di Rumah, Physical
Distancing, Memakai Masker. Masyarakat Tahu, Waspada, Mau & Mampu
Mencegah penularan COVID-19. Oleh karena itu maka masyarakat harus
didukung oleh para petugas kesehatan masyarakat di Puskesmas. Para petugas
kesehatan masyarakat harus bekerja bersama masyarakat sehingga berbagai
masalah kesehatan termasuk ancaman penularan COVID-19 dan berbagai
implikasinya dapat dihadapi dengan sewajarnya. Apabila ada yang terpaksa
terkena infeksi virus corona, maka diharapkan Puskesmas dan masyarakat mampu
menangani sesuai dengan tingkatan gejala yang dihadapi. Apabila gejala
penyakit meningkat maka diharapkan dapa dapat melakukan rujukan ke rumah
sakit yang tersedia dan merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia yang
mampu melayani secara efektif dan terlindungi sehingga tidak ada petugas
kesehatan dan petugas lainnya yang bekerja di rumah sakit akan tertular virus
corona. Itu semua kemudian didukung oleh birokrasi dan pemerintah yang tentu
saja diharapkan dapat membuat kebĳakan dan program yang jelas, tegas dan
sinkron sehingga penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan secara cepat dan
efektif.

Gambar 21:
Konsep
penanggulangan
COVID-191
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Untuk menguatkan konsep community-based fighting inisiative (CBFI) dengan
dimotori oleh Ketua Pengurus Daerah IAKMI DKI Jakarta, IAKMI kemudian
mengembangkan protokol intervensi penanganan COVID-19 yang diberi nama
Perang Akar Rumput COVID-19 (PARC-19). Gagasan PARC-9 diadvokasikan ke
pemerintah dan juga disosialisasikan dalam bentuk pelatihan kepada para relawan
IAKMI di seluruh Indonesia.

Memperhatikan perkembangan kasus COVID-19 dari bulan Februari hingga
Mei yang terus meningkat dan potensi terjadinya peningkatan kasus yang berlipat
pada saat terjadinya mobilitas penduduk yang tinggi karena mudik/pulang
kampung serta arus balik Lebaran tahun 2020, IAKMI memandang perlunya upaya
penerapan manajemen pandemi covid secara lebih komprehensif dari tingkat
nasional hingga ke tingkat akar rumput. Hal ini juga merespon adanya seruan
berdamai dengan COVID-19 dan pengenalan “new normal” yang bisa salah tafsir
dan berpotensi meningkatan penularan kasus COVID-19. Oleh karena itu IAKMI
menyampaikan konsep penanganan COVID-19 yang lebih lengkap yang
kemudian dibeirkan nama Empat Sehat Lima Sempurna Indonesia Lawan COVID-
19 (4S 5S ILC). Gambaran manajemen pandemic Empat Sehat Lima Sempurna
Indonesia Lawan COVID-19 sebagai berikut:

Gambar 22:
Perang Akar Rumput COVID-19 (PARC-19)1
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Prinsip dari Manajemen Pandemi Empat Sehat Lima Sempurna Indonesia Lawan
COVID-19 adalah bahwa:
1. Sehatkan Individu dan Keluarga: Upaya penanganan COVID-19 harus

sampai kepada perubahan perilaku individu dan keluarga agar mampu
menerapkan norma sehat baru yang lebih bersih, lebih sehat, lebih taat
aturan terhadap protokol kesehatan sehingga dapat aman dari ancaman
COVID-19 dan tetap produktif. Individu dan keluarga juga diharapkan
memberikan respon yang tepat ketika ada anggota masyarakat yang terkena
covid dengan memberikan bantuan sosial (gotong royong) sesuai
kemampuan sehinga dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang
tangguh terhadap COVID-19.

2. Sehatkan Manajemen Puskesmas: Puskesmas pada saat covid menghadapi
tantangan setidaknya 2 hal yaitu bagaimana menangani COVID-19 dan
bagaimana menjalankan program kesehatan masyarakat di tengah ancaman
penulran virus corona. Tantangan ini harus dĳawab oleh manajemen
puskesmas dalam bentuk menjalankan protokol kesehatan dengan lebih
benar temasuk penerapan Program Pengurangan dan Pencegahan Infesksi
(PPI). Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar diharapkan
dapat memberikan contoh bagaimana menerapkan, membersamai dan
memberdayakan masyarakat dalam menerapkan norma sehat baru. Untuk
menguatakan manajemen puskesmas agar mampu menangani covid
khususnya dalam membersamai dan memberdayakan masyarakat, maka jika
diperlukan, Puskesmas dapat dibantu oleh relawan yang berasal dari tenaga
kesehatan masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya.

Gambar 23:
Empat Sehat Lima Sempurna Indonesia Lawan COVID-19
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3. Sehatkan Pemerintah Daerah agar Mampu Melaksanakan Manajemen
Pandemi COVID-19 dalam Prevention, Detection, dan Response:
penanggulangan COVID-19 menuntut pemerintah untuk meningkatkan
kemampuannya agar mampu menjalankan tahapan manajemen pandemic
dengan efektif. Pemerintah Daerah dengan seluruh perangkatnya yaitu Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan
seluruh instansi serta Lembaga yang ada di tingkat kabupaten kota
diharapkan mampu menangani COVID-19 secara lengkap baik pada tahapan
preventif, penemuan kasus termasuk uji (testing), dan pengobatan penderita
yang positf COVID-19 secara paripurna hingga pemulasaran jenazah jika
diperlukan dalam rangka mencegah penularan lebih lanjut. Penanganan juga
meliputi aspek non kesehatan seperti penanganan masalah sosial dan
ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh pandemic COVID-19.

4. Sehat Epdimiologis sebagai dasar pembuatan kebijakan (Evidence Base
Policy): keputusan pemerintah daerah untuk menguatkan dan melonggarkan
pembatasan sosial dan pembuatan kebĳakan lainnya terkait penanganan
COVID-19 diharapkan dibuat berdasarkan pertimbangan akademik berbasis
data utamanya data epidemiologis perkembangan kasus COVID-19 di
masing-masing daerah. Dengan mempertmbangkan data epidemiologis ini
maka setiap kabupaten kota diharapkan menjadikan pertimbangan kesehatan
sebagai dasar dalam membuat keputusan baik pada situasi normal apalagi
dalam situasi pandemic COVID-19.

5. Health by and For All: pada akhirnya upaya membangun kesehatan termasuk
menangani COVID-19 akan memberikan manfaat bagi semua orang dan
semua sektor. Oleh karena itu diharapkan seluruh sektor, seluruh komponen
di setiap daerah dapat bekerja sama untuk bahu membahu dalam
menerapkan protokol kesehatan masyarakat dan menangani COVID-19.
Dengan demikian beban penanganan covid tidak memberatkan satu pihat
dan upaya penanganan COVID-19 dapat lebih efektif.

Gambar 24:
Pernyataan Sikap IAKMI
dalam Melawan COVID-191
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4. Upaya Edukasi Publik melalui Media Massa

Upaya edukasi public dilakukan IAKMI melalui media massa baik cetak
maupun elektronik. Hal itu dilakukan secara kontinu hampir setiap hari selama
beberapa bulan ini. Tokoh-tokoh IAKMI seperti Ketua IAKMI (Ede Surya
Darmawan), Ketua Satgas COVID-19 IAKMI (Budi Haryato), (Juru Bicara Tim
Satgas COVID-19 IAKMI sekaligus Dewan Pakar IAKMI Jakarta (Hermawan
Saputra), Ketua Terpilih IAKMI (Dedi Supratman), Sekjen IAKMI (Husein Habsyi),
Majelis Pakar IAKMI (Agustin Kusumayati), Wakil Sekjen IAKMI (Dewi Nur Aisyah)
dan beberapa lainnya, secara konsisten telah terlibat dalam mengedukasi publik
melalui televisi juga media cetak nasional.

Gambar 25:
Seruan Nasional IAKMI 4
Sehat 5 Sempurna Lawan
COVID-194

Gambar 26 & 27:
Komunikasi Publik melalui Media Televisi1
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“Kepada
masyarakat,
kepada umat,
untuk ikut
mematuhi seruan-
seruan Pemerintah
ini, supaya
masyarakat itu bisa
memahami bahwa
bahaya corona ini
kalau kita tidak bisa
menjaga jarak.”

Wakil Presiden Ma’ruf Amin



“Bangkitnya rasa
kemanusiaan,
persaudaraan, dan
persatuan dari segala
penjuru adalah sebuah
kekuatan mahabesar
yang menambah
keyakinan saya bahwa
musibah ini insyaallah
akan mampu kita atasi
bersama-sama.”

Presiden Joko Widodo


