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2019 (COVID-19) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.SOEHADI 

PRIJONEGORO SRAGEN 

 

BAB I  

DEFINISI 

 
 

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS- 

CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah 

diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus 

yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat 

seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 

antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak 

napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 

hari.  

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan 

kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi 

Hubei, Cina. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut 

sebagai jenis baru coronavirus. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan 

kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan 

Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) dan 

pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai 

pandemi. Berkaitan dengan kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular, 

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penangulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang 

Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan. Untuk itu dalam 

rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah 

mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus 

(Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah 

dan Upaya Penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan  bahwa 

Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public 

Health Emergency of International Concern (PHEIC). Selain itu meluasnya 

penyebaran COVID-19 ke berbagai negara dengan risiko penyebaran ke 

Indonesia terkait dengan mobilitas penduduk, memerlukan upaya 

penanggulangan terhadap penyakit tersebut. 
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BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Panduan ini membahas tentang Pencegahan dan pengendalian infeksi 

terhadap kasus COVID 19 di RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Panduan ini 

disusun berdasarkan rekomendasi WHO sehubungan dengan adanya kasus 

2019-nCoV di Wuhan, China. Panduan ini diadopsi dari Panduan sementara 

WHO serta telah diperbarui sesuai dengan perkembangan kondisi terkini yang 

juga telah tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan Dan 

Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)  Revisi ke-5 . Pedoman ini 

meliputi beberapa pokok bahasan yaitu: strategi dan indikator penanggulangan, 

surveilans epidemiologi, diagnosis laboratorium, manajemen klinis, pencegahan 

dan pengendalian penularan, komunikasi risiko dan penyediaan sumber daya, 

dan pelayanan kesehatan esensial. 
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BAB III 

TATA LAKSANA 

 

A. Pendahuluan 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus  Disease 2019 (COVID-19). Keputusan Presiden tersebut menetapkan 

COVID-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat (KKM) dan menetapkan KKM COVID-19 di Indonesia yang 

wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Keputusan Bupati Sragen  Nomor 

443.2/177/003/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus 

tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Kabuputaen Sragen serta 

Keputusan gubernur Jawa Tengah Nomor 445/46 Tahun 2020  tanggal 06 

April 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah 

Nomor 445/42 Tahun 2020 Tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan 

Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Kedua di Jawa Tengah. 

COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko sangat 

tinggi. Pengembangan vaksin masih dalam proses, masyarakat dihadapkan 

pada kenyataan untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan 

COVID-19. Oleh karenanya diperlukan Panduan dalam upaya pencegahan 

dan pengendalian COVID-19 untuk memberikan panduan bagi petugas 

kesehatan agar tetap sehat, aman, dan produktif, dan seluruh masyarakat 

mendapatkan pelayanan yang sesuai standar. Panduan pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 disusun berdasarkan rekomendasi WHO yang 

disesuaikan dengan perkembangan pandemi COVID-19, Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang 

Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-

19)  dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. 

 

B. Tujuan Panduan 

1. Tujuan Umum 

Melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di RSUD dr. 

Soehadi Prijonegoro Sragen. 

2. Tujuan Khusus 

a. Memahami strategi dan indikator penanggulangan 

b. Melaksanakan surveilans epidemiologi 

c. Melaksanakan diagnosis laboratorium 

d. Melaksanakan manajemen klinis 

e. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian penularan 

f. Melaksanakan komunikasi risiko  

g. Melaksanakan penyediaan sumber daya 

h. Melaksanakan pelayanan kesehatan esensial 
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C. Gambaran Umum 

1. Epidemiologi  

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular 

yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru. Penyakit ini diawali dengan 

munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, 

China pada akhir Desember 2019 (Li et al, 2020). Berdasarkan hasil 

penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut diduga berhubungan dengan 

Pasar Seafood di Wuhan. Pada tanggal 7 Januari 2020, Pemerintah 

China kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah 

Coronavirus jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 (Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Virus ini berasal dari famili 

yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS. Meskipun berasal 

dari famili yang sama, namun SARS-CoV-2 lebih menular dibandingkan 

dengan SARS-CoV dan MERS-CoV (CDC China, 2020).  

 

2. Etiologi 

Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam family 

coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain  tunggal  positif, 

berkapsul dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada 

Coronavirus yaitu: protein N (nukleokapsid), glikoprotein M (membran), 

glikoprotein spike S (spike), protein E (selubung). Coronavirus tergolong 

ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. Coronavirus ini dapat 

menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Terdapat 4 genus 

yaitu alphacoronavirus, betacoronavirus, gammacoronavirus, dan 

deltacoronavirus. Sebelum adanya COVID- 19, ada 6 jenis coronavirus 

yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E (alphacoronavirus), 

HCoV-OC43 (betacoronavirus), HCoVNL63 (alphacoronavirus) HCoV-

HKU1 (betacoronavirus), SARS- CoV (betacoronavirus), dan MERS-CoV 

(betacoronavirus). 

Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus 

betacoronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa 

pleomorfik, dan berdiameter 60-140 nm. Hasil analisis filogenetik 

menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan 

coronavirus yang menyebabkan wabah SARS pada 2002- 2004 silam, 

yaitu Sarbecovirus. Atas dasar ini, International Committee on Taxonomy 

of Viruses (ICTV) memberikan nama penyebab COVID-19 sebagai SARS-

CoV-2. Belum dipastikan berapa lama virus penyebab COVID-19 bertahan 

di atas permukaan, tetapi perilaku virus ini menyerupai jenis-jenis 

coronavirus lainnya.  

Lamanya coronavirus bertahan mungkin dipengaruhi kondisi-kondisi 

yang berbeda (seperti jenis permukaan, suhu atau kelembapan 

lingkungan). Seperti virus corona lain, SARS-COV-2 sensitif terhadap 

sinar ultraviolet dan panas. 

 

3. Penularan 

Coronavirus merupakan zoonosis (ditularkan antara hewan dan 

manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari 
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kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. 

Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih 

belum diketahui.  

Masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari, dengan range antara 1 

dan 14 hari namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi 

diperoleh di hari-hari pertama penyakit disebabkan oleh konsentrasi virus 

pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung dapat 

menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala 

(presimptomatik) dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Sebuah 

studi Du Z et. al, (2020) melaporkan bahwa 12,6% menunjukkan 

penularan presimptomatik. Penting untuk mengetahui periode 

presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet 

atau kontak dengan benda yang terkontaminasi.  

 

4. Manifestasi Klinis 

Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul 

secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan 

gejala apapun dan tetap merasa sehat. Gejala COVID-19 yang paling 

umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Pasien mungkin 

mengalami rasa nyeri, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, 

sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman atau ruam kulit. 

Data dari negara-negara terdampak awal pandemi, 40% kasus akan 

mengalami penyakit ringan, 40% akan mengalami penyakit sedang 

termasuk pneumonia, 15% kasus akan mengalami penyakit parah, dan 

5% kasus akan mengalami kondisi kritis. Pasien dengan gejala ringan 

dilaporkan sembuh setelah 1 minggu. Pada kasus berat akan mengalami 

Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), sepsis dan syok septik, 

gagal multi-organ, termasuk gagal ginjal atau gagal jantung akut hingga 

berakibat kematian.  

 

 

5. Diagnosis 

WHO merekomendasikan pemeriksaan molekuler untuk seluruh 

pasien yang terduga terinfeksi COVID-19. Metode yang dianjurkan adalah 

metode deteksi molekuler/NAAT (Nucleic Acid Amplification Test) seperti 

pemeriksaan RT-PCR. 

 

6. Tata Laksana 

Hingga saat ini, belum ada vaksin dan obat yang spesifik untuk 

mencegah atau mengobati COVID-19. Pengobatan ditujukan sebagai 

terapi simptomatis dan suportif. Ada beberapa kandidat vaksin dan obat 

tertentu yang masih diteliti melalui uji klinis 
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BAB IV 

STRATEGI PENANGGULANGAN PANDEMI 

 

A. Strategi Penanggulangan Pandemi 

Strategi penanggulangan sesuai dengan transmisi yang terjadi di RSUD dr. 

Soehadi Prijonegoro Sragen, dengan tujuan: 

1. Memperlambat dan menghentikan laju transmisi/penularan, dan 

menunda penyebaran penularan. Upaya yang dilakukan, namun tidak 

terbatas pada: 

a. Pembatasan dan memperketat akses keluar masuk area rumah sakit; 

b. Pembatasan penunggu dan pengunjung rumah sakit; 

c. Rumah sakit sebagai area wajib menggunakan masker; 

d. Skrening bagi semua pengunjung rumah sakit; 

e. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai level pelayanan (resiko 

paparan); 

f. Penerapan Protokol Kesehatan di semua kegiatan Rumah Sakit; 

g. Pelaksanaan deteksi dini (skrening) terhadap semua pasien. 

 

2. Menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama 

kasus kritis. 

a. Rumah sakit berkomitmen melaksanakan pelayanan covid-19 

seoptimal mungkin dan memastikan pelayanan esenssial tetap 

berjalan; 

b. Penerapan skrening/triage Covid-19 di rawat jalan dan Instalasi 

Gawat Darurat; 

c. Menetapkan ruang perawatan khusus covid-19 (Ruang Isolasi/ 

terconfirm, probable maupun suspek) sesuai dengan kasus pasien; 

d. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan covid-19 dilaksanakan 

secara berkelanjutan/simultan. 

 

3. Meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem 

kesehatan. 

Strategi yang komprehensif perlu disusun dalam dokumen Rencana 

Operasi (Renops) Penanggulangan COVID-19 yang melibatkan lintas 

sektor. Renops mencakup (1) Koordinasi, perencanaan dan monitoring; (2) 

komunikasi risiko (3) Surveilans, Tim Gerak Cepat (TGC), Analisis Risiko, 

Penyelidikan Epidemiologi; (4) Laboratorium; (5) Pengendalian Infeksi; (6) 

Manajemen Kasus; (7) Dukungan Operasional dan Logistik; (8) 

Keberlangsungan pelayanan dan sistem esensial dan memperhatikan 

kondisi transmisi di komunitas. 



7 

 

Tabel 4. 1. Tujuan dan Strategi Penanggulangan berdasarkan Tingkat Penularan 
 

 TIDAK ADA KASUS KASUS SPORADIK KASUS KLASTER 

Tingkat 
Penularan 

Tidak terdapat yang terlaporkan Satu atau lebih kasus, kasus bisa 
import maupun lokal tapi belum terbukti 
adanya penularan lokal 

Dominasi penularan lokal yang berkaitan 
dengan rantai penyebaran 

Tujuan 
penanggulangan 

Menghentikan penularan dan 
mencegah penyebaran 

Menghentikan penularan mencegah 
penyebaran 

Menghentikan penularan mencegah 
penyebaran 

Pilar Penanggulangan 

Surveilans 
Epidemiologi dan 
Upaya Penemuan 
Kasus Secara 
Aktif 

1. Penemuan Kasus Secara Aktif 
dan isolasi. 

2. Menyiapkan menghadapi 
lonjakan kebutuhan pelacakan 
kontak 

3. Melaksanakan surveilans di 
fasilitas tertutup dan kelompok 
rentan 

1. Penemuan Kasus Secara Aktif dan 
isolasi, karantina kontak 

2. Melaksanakan pelacakan kontak dan 
monitoring serta karantina kontak 

3. Melaksanakan surveilans di fasilitas 
tertutup dan kelompok rentan 

1. Mengintensifkan Penemuan Kasus dan 
isolasi 

2. Mengintensifkan pelacakan kontak dan 
monitoring serta karantina kontak 

3. Melaksanakan surveilans di fasilitas 
tertutup dan kelompok rentan 

Pemeriksaan 
laboratorium 

Pemeriksaan RT-PCR untuk 
Suspek dan sampling pada 
kasus yang terdeteksi melalui 
surveilans sentinel ILI, SARI, dan 
Pneumonia. 

Pemeriksaan RT-PCR untuk Suspek 
dan sampling pada kasus yang 
terdeteksi melalui surveilans sentinel 
ILI, SARI, dan Pneumonia. 

Pemeriksaan RT-PCR untuk Suspek dan 
sampling pada kasus yang terdeteksi melalui 
surveilans sentinel ILI, SARI, dan 
Pneumonia. 

Manajemen Klinis 1. Mengatur screening dan 
protokol triase pada setiap titik 
akses fasyankes 

2. Mempersiapkan pengobatan 
COVID-19 pada pasien 
terinfeksi 

3. Mengatur sistem rujukan 
COVID-19 di Rumah Sakit 

1. Menyaring dan melakukan triase 
pasien  

2. Perawatan untuk seluruh pasien 
suspek dan konfirmasi berdasarkan 
keparahan penyakit dan kebutuhan 
pelayanan akut 

3. Mempersiapkan rumah sakit 
terhadap lonjakan 

1. Skrining dan melakukan triase pasien 
pada setiap titik akses fasyankes 

2. Perawatan untuk seluruh pasien suspek 
dan konfirmasi berdasarkan keparahan 
penyakit dan kebutuhan pelayanan akut 

3. Mengaktivasi rencana lonjakan fasyankes 
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 TIDAK ADA KASUS KASUS SPORADIK KASUS KLASTER 

4. Mempersiapkan rumah sakit 
terhadap lonjakan kasus 

4. Mempersiapkan komunitas terhadap 
lonjakan 

Pencegahan dan 
Pengendalian 
Infeksi (PPI) 

1. Melatih/ refreshment staf 
mengenai PPI dan pengelolaan 
klinis, khususnya untuk COVID-
19 

2. Melaksanakan strategi PPI 
untuk mencegah penularan di 
fasyankes 

3. Penggunaan APD yang sesuai 
oleh petugas yang merawat 
pasien COVID-19 

4. Mempersiapkan lonjakan 
kebutuhan fasyankes  
termasuk dukungan APD, 
ruangan isolasi, rawat intensif 
dan alat bantu pernafasan di 
RS. 

5. Reviu lonjakan kebutuhan 
fasyankes termasuk alat bantu 
pernapasan, dan persediaan 
APD 

1. Melatih/refreshment staf mengenai 
PPI dan pengelolaan pasien COVID-
19 

2. Melaksanakan strategi PPI untuk 
mencegah penularan di fasyankes 

3. Penggunaan APD yang sesuai oleh 
petugas yang merawat pasien 
COVID-19 

4. Mempersiapkan lonjakan kebutuhan 
fasyankes, termasuk dukungan APD, 
ruangan isolasi, rawat intensif dan 
alat bantu pernafasan di RS serta 
dukungan kesehatan jiwa dan 
psikososial untuk tenaga kesehatan 

5. Reviu lonjakan kebutuhan fasyankes 
termasuk alat bantu pernapasan dan 
persediaan APD 

1. Melatih/refreshment staf mengenai PPI 
dan pengelolaan pasien COVID-19 

2. Melaksanakan strategi PPI untuk 
mencegah penularan di fasyankes 

3. Penggunaan APD yang sesuai oleh 
petugas yang merawat pasien COVID-19 

4. Mempersiapkan lonjakan kebutuhan 
fasyankes, termasuk dukungan APD, 
ruangan isolasi, rawat intensif dan alat 
bantu pernafasan di RS serta dukungan 
kesehatan jiwa dan psikososial untuk 
tenaga kesehatan 

5. Mengadvokasi perawatan di rumah bagi 
kasus  ringan apabila sistem pelayanan 
kesehatan sudah melebihi kapasitas 

Pencegahan 
Penularan di 
Masyarakat 

1. Physical Distancing 
2. Kebersihan tangan 
3. Etika batuk/bersin 
4. Pemakaian masker 
5. Memastikan akses kebersihan 

tangan di area rumah sakit 
6. Tersedia fasilitas cuci tangan 

1. Physical Distancing 
2. Kebersihan tangan 
3. Etika batuk/bersin 
4. Pemakaian masker 
5. Pembatasan Aktivitas luar rumah 
6. Memastikan akses kebersihan 

tangan di area rumah sakit  

1. Physical Distancing 
2. Kebersihan tangan 
3. Etika batuk/bersin 
4. Pemakaian masker 
5. Pembatasan Aktivitas luar rumah 
6. Memastikan akses kebersihan tangan di 

area rumah sakit  
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 TIDAK ADA KASUS KASUS SPORADIK KASUS KLASTER 

dengan air dan sabun. 7. Tersedia fasilitas cuci tangan 
dengan air dan sabun  

7. Tersedia fasilitas cuci tangan dengan air 
dan sabun  

Pelayanan 
Kesehatan 
Esensial 

1. Mempersiapkan atau meninjau 
kapasitas rumah sakit dan 
strategi menghadapi lonjakan 

2. Menetapkan mekanisme untuk 
memantau pelayanan 
kesehatan esensial sedang 
berlangsung 

3. Memulai pelatihan untuk 
meningkatakan kapasitas 
petugas rumah sakit di daerah 
penting (triase, gawat darurat, 
dan lain- lain). 

1. Menerapkan pelayanan sesuai 
kapasitas rumah sakit dan strategi 
menghadapi lonjakan. 

2. Pastikan bahwa pelayanan gawat 
darurat 24 jam tersedia di semua 
level RS. 

3. Melakukan penilaian cepat kapasitas 
cepat. 

1. Memperkuat kapasitas menghadapi 
lonjakan 

2. Menerapkan protokol jalur rujukan 
3. Menjadwalkan pertemuan, batasi 

pengunjung, dan buat alur pasien dan 
petugas untuk memastikan jaga jarak 

4. Menerapkan alat dan sistem informasi 
untuk mendukung konsultasi jarak jauh 

5. Mengkoordinasikan dana tambahan untuk 
memastikan pembayaran gaji tepat waktu, 
lembur, cuti sakit dan insentif 
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B. Indikator Penanggulangan Pandemi di RSUD dr Soehadi Prijonegoro Sragen 

1. Mampu mengatasi lonjakan kasus yang mungkin timbul. 

Ukuran kunci: Jumlah kasus baru yang membutuhkan rawat inap lebih kecil dari 

perkiraan kapasitas maksimum rumah sakit dan tempat tidur ICU (rumah sakit 

dapat mengatasi rawat inap baru dan pemberian pelayanan kesehatan esensial 

lainnya). 

a. Seluruh pasien COVID-19 dapat memperoleh tatalaksana sesuai standar; 

b. Semua pasien bukan COVID-19 yang memiliki kondisi parah memperoleh 

tatalaksana sesuai standar; 

c. Tidak ada peningkatan kematian akibat penyakit selain COVID-19 di rumah 

sakit; 

d. Sistem pelayanan kesehatan dapat mengatasi peningkatan lebih dari 20% 

kasus COVID-19; 

e. Terdapat komite/tim/koordinator PPI rumah sakit dan penanggung jawab 

PPI; 

f. Rumah sakit melakukan skrining terhadap COVID-19; 

g. Rumah sakit memiliki isolasi suspek COVID-19. 

2. Surveilans kesehatan dapat mengidentifikasi sebagian besar kasus dan kontak  

a. Setiap kasus baru dapat diidentifikasi, dilaporkan dan dianalisis kurang dari 

24 jam. 

b. Penemuan kasus baru dilaporkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota 

(notifikasi) sesuai dengan formulir notifikasi penemuan kasus COVID-19; 

c. Perkembangan situasi COVID-19 di rumah sakit dilaporkan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Dinas Kesehatan Provinsi dan 

Kementerian Kesehatan sesuai dengan formulir laporan harian agregat 

(formulir 4) melalui sistem pelaporan harian online sesuai pembahasan pada 

bagian pencatatan pelaporan. Laporan mencakup, jumlah suspek, umlah 

probable, jumlah konfirmasi, jumlah kematian, jumlah kontak erat, jumlah 

kasus rawat RS dan umlah kasus yang diambil spesimen. 

e. Surveilans kematian COVID-19 dilakukan di Rumah Sakit; 

f. Gugus tugas penangganan COVID-19 berfungsi dengan baik di berbagai 

tingkat administrasi; 

g. 90% kasus suspek diisolasi dan dilakukan pengambilan spesimen dalam 

waktu kurang dari 48 jam sejak munculnya gejala; 

h. Lama hasil pemeriksaan Laboratorium keluar sejak spesimen dikirimkan dan 

diterima hasilnya adalah 3 x 24 jam; 

i. >80% kasus baru dapat diidentifikasi kontak eratnya dan mulai dilakukan 

karantina dalam waktu <72 jam setelah kasus baru di konfirmasi; 

j. >80% kontak dari kasus baru dipantau selama 14 hari sejak kontak terakhir; 

k. Menggunakan sistem informasi dan manajemen data tersedia untuk 

mengelola pelacakan kontak dan data terkait lainnya 
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BAB V 

SURVEILANS EPIDEMIOLOGI 

 

A. Tujuan Surveilans 

Tujuan umum kegiatan surveilans antara lain: 

1. Memantau tren penularan COVID-19  

2. Melakukan deteksi cepat. 

3. Memberikan informasi epidemiologi untuk melakukan penilaian risiko  

4. Memberikan informasi epidemiologi sebagai acuan kesiapsiasiagaan dan respon 

penanggulangan. 

5. Melakukan evaluasi terhadap dampak pandemi pada sistem pelayanan 

kesehatan dan sosial. 

 

B. Definisi Operasional 

Definisi operasional kasus COVID-19 yaitu Kasus Suspek, Kasus Probable, 

Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, Pelaku Perjalanan, Discarded, Selesai Isolasi, dan 

Kematian. Untuk Kasus Suspek, Kasus Probable, Kasus Konfirmasi, Kontak Erat, 

istilah yang digunakan pada pedoman sebelumnya adalah Orang Dalam 

Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala 

(OTG). 

1. Kasus Suspek 

Seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut: 

a. 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**. 

b. Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA* dan pada 14 hari terakhir 

sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/ 

probable COVID-19.  

c. Orang dengan ISPA berat/pneumonia berat*** yang membutuhkan perawatan 

di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis 

yang meyakinkan. 
Catatan: 

Istilah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) saat ini dikenal kembali dengan istilah kasus 

suspek.  

* ISPA yaitu demam (≥38oC) atau riwayat demam; dan disertai salah satu 

gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/sesak nafas/sakit 

tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat  

** Negara/wilayah transmisi lokal adalah negara/wilayah yang melaporkan adanya 

kasus konfirmasi yang sumber penularannya berasal dari wilayah yang 

melaporkan kasus tersebut. Negara transmisi lokal merupakan negara yang 

termasuk dalam klasifikasi kasus klaster dan transmisi komunitas, dapat dilihat 

melalui situs https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus2019/situation-reports Wilayah transmisi lokal di Indonesia dapat 

dilihat melalui situs https://infeksiemerging.kemkes.go.id 

*** Definisi ISPA berat/pneumonia berat dan ARDS 

 

2. Kasus Probable 

Kasus suspek dengan ISPA Berat/ARDS***/meninggal dengan gambaran klinis 

yang meyakinkan COVID-19 DAN belum ada hasil pemeriksaan laboratorium 

RT-PCR. 
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3. Kasus Konfirmasi 

Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan 

dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. 

Kasus konfirmasi dibagi menjadi 2: 

a. Kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) 

b. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) 

 

4. Kontak Erat 

Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi 

COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain: 

a. Kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi 

dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. 

b. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi (seperti 

bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain). 

c. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau 

konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. 

d. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian 

risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat 

(penjelasan sebagaimana terlampir). 

Pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala (simptomatik), untuk 

menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum kasus 

timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. 

Pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala (asimptomatik), untuk 

menemukan kontak erat periode kontak dihitung dari 2 hari sebelum dan 14 

hari setelah tanggal pengambilan spesimen kasus konfirmasi. 

 

5. Pelaku Perjalanan 

Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun 

luar negeri pada 14 hari terakhir. 

 

6. Discarded 

Discarded apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: 

a. Seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 

2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu >24 jam. 

b. Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa 

karantina selama 14 hari 

 

7. Selesai Isolasi 

Selesai isolasi apabila memenuhi salah satu kriteria berikut: 

a. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan 

pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri 

sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. 

b. Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak 

dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal 

onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala 

demam dan gangguan pernapasan. 

c. Kasus probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang 

mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif, dengan 

ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan 
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gangguan pernapasan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria selesai isolasi pada kasus 

probable/kasus konfirmasi dapat dilihat dalam Manajemen Klinis. 

 

8. Kematian 

Kematian COVID-19 untuk kepentingan surveilans adalah kasus konfirmasi/ 

probable COVID-19 yang meninggal. 

 

C. Penemuan Kasus 

Kegiatan penemuan kasus dilakukan di rumah sakit untuk mengidentifikasi ada 

atau tidaknya kasus suspek, probable, konfirmasi dan kontak erat dan melakukan 

respon adekuat. Dalam melakukan penemuan kasus tidak terpisahkan dari upaya 

kewaspadaan dini. Sumber informasi yang dapat digunakan untuk melakukan 

pemutakhiran perkembangan informasi terkini melalui: 

 Situs resmi WHO (https://www.who.int/) untuk mengetahui negara terjangkit dan 

wilayah yang sedang terjadi KLB COVID-19. 

 Sumber lain yang terpercaya dari pemerintah 

www.infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.kemkes.go.id, 

www.covid19.go.id dan lain-lain.  

 Sumber media cetak atau elektronik nasional untuk mewaspadai rumor atau 

berita yang berkembang terkait dengan COVID-19 

 

Secara umum, penemuan kasus dilakukan melalui: 

a. Peningkatan kegiatan surveilans ILI (Influenza Like Illness serta Surveilans 

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARI). 

b. Kunjungan pasien ke fasyankes yang memenuhi kriteria kasus. 

c. Hasil penelusuran kontak erat. Kontak dapat terjadi pada keluarga atau rumah 

tangga, petugas kesehatan di lingkungan rumah sakit, ruang kelas, tempat kerja 

dan sebagainya.  

Prinsip dasar upaya penanggulangan COVID-19 bertumpu pada penemuan 

kasus suspek/probable (find), yang dilanjutkan dengan upaya untuk isolasi (isolate) 

dan pemeriksaan laboratorium (test). Ketika hasil test RT-PCR positif dan pasien 

dinyatakan sebagai kasus konfirmasi, maka tindakan selanjutnya adalah pemberian 

terapi sesuai dengan protokol.  
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Gambar 4. 1. Alur Manajemen Kasus Covid-19  

D. Manajemen Kasus  

Isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan 

individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala 

COVID-19 dengan masyarakat luas. Ringkasan upaya dijelaskan pada bagian 

Manajemen Klinis. 

 

1. Manajemen pada Kasus Suspek 

Apabila menemukan kasus Suspek maka dilakukan: 

a. Dilakukan isolasi sesuai dengan kriteria. Isolasi dilakukan sejak seseorang 

dinyatakan sebagai kasus suspek.  

b. Pengambilan spesimen untuk penegakan diagnosis 

Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang 

berkompeten. Pemantauan sejak mulai munculnya gejala. Pemantauan 

terhadap suspek dilakukan berkala selama menunggu hasil pemeriksaan 

laboratorium.  

Langkah pengendalian pasien pada saat menunggu hasil Swab laboratorium 

dirumah sakit: 

1) Bila tanpa gejala pasien isolasi mandiri; 

2) Bila bergejala dilakukan perawatan isolasi dengan ketentuan suspek 

3) Semua kasus dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. 

c. Komunikasi risiko 

Petugas rumah sakit memberikan komunikasi risiko pada kasus termasuk 

kontak eratnya berupa informasi mengenai COVID-19, pencegahan 

penularan, tatalaksana lanjut jika terjadi perburukan, dan lain-lain. 

d. Penyelidikan epidemiologi 

Penyelidikan epidemiologi dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai 

suspek, termasuk dalam mengidentifikasi kontak erat. 

 

2. Manajemen pada Kasus Probable 

Apabila menemukan kasus probable maka dilakukan: 

a. Dilakukan isolasi  

Pemantauan terhadap kasus probable dilakukan berkala selama belum 

dinyatakan selesai isolasi sesuai dengan definisi operasional selesai isolasi.  

b. Apabila kasus probable meninggal, tatalaksana pemulasaraan jenazah 

sesuai protokol pemulasaraan jenazah kasus konfirmasi COVID-19. 

c. Penyelidikan epidemiologi 

Penyelidikan epidemiologi tetap dilakukan terutama untuk mengidentifikasi 

kontak erat. 

d. Komunikasi risiko 

Petugas kesehatan memberikan komunikasi risiko kepada kontak erat kasus 

berupa informasi mengenai COVID-19, pencegahan penularan, pemantauan 

perkembangan gejala, dan lain-lain. 

 

3. Manajemen  pada Kasus Konfirmasi 

Apabila menemukan kasus konfirmasi maka dilakukan: 

a. Dilakukan isolasi sesuai dengan kriteria  

b. Pengambilan spesimen pada kasus dengan gejala berat/kritis untuk follow up 

pemeriksaan RT-PCR dilakukan di rumah sakit. Pada kasus tanpa gejala, 
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gejala ringan, dan gejala sedang tidak perlu dilakukan follow up pemeriksaan 

RT-PCR. 

c. Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium yang 

berkompeten.  

d. Komunikasi risiko 

Petugas rumah sakit memberikan komunikasi risiko pada kasus termasuk 

kontak eratnya berupa informasi mengenai COVID-19, pencegahan 

penularan, tatalaksana lanjut jika terjadi perburukan, dan lain-lain.  

 

4. Manajemen Kesmas pada Kontak Erat 

Apabila menemukan kontak erat maka dilakukan: 

a. Dilakukan karantina sesuai dengan kriteria  

Karantina dilakukan sejak seseorang dinyatakan sebagai kontak erat selama 

14 hari sejak kontak terakhir dengan dengan kasus probable atau konfirmasi 

COVID-19. Karantina dapat dihentikan apabila selama masa karantina tidak 

menunjukkan gejala (discarded). 

b. Pemantauan dilakukan selama masa karantina. Pemantauan terhadap kontak 

erat dilakukan berkala untuk memantau perkembangan gejala. Apabila 

selama masa pemantauan muncul gejala yang memenuhi kriteria suspek 

maka dilakukan tatalaksana sesuai kriteria.  

c. Bagi petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat yang tidak 

menggunakan APD sesuai standar, direkomendasikan untuk segera 

dilakukan pemeriksaan RT-PCR sejak kasus dinyatakan sebagai kasus 

probable atau konfirmasi. 

1) Apabila hasil positif, petugas kesehatan tersebut melakukan isolasi 

mandiri selama 10 hari. Apabila selama masa isolasi, muncul gejala 

dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus konfirmasi simptomatik. 

2) Apabila hasil negatif, petugas kesehatan tersebut tetap melakukan 

karantina mandiri selama 14 hari. Apabila selama masa karantina, muncul 

gejala dilakukan tata laksana sesuai kriteria kasus suspek. 

d. Komunikasi risiko 

Petugas rumah sakit memberikan komunikasi risiko pada kontak erat berupa 

informasi mengenai COVID-19, pencegahan penularan, tatalaksana lanjut 

jika muncul gejala, dan lain-lain. 

e. Penyelidikan epidemiologi 

Penyelidikan epidemiologi dilakukan ketika kontak erat mengalami 

perkembangan gejala sesuai kriteria kasus suspek/konfirmasi. 

 

E. Penyelidikan Epidemiologi 

Setiap kasus suspek, kasus probable dan kasus konfirmasi harus dilakukan 

penyelidikan epidemiologi menggunakan formulir yang tersedia. Hasil penyelidikan 

epidemiologi dapat digunakan untuk memberikan masukan bagi pengambil 

kebijakan dalam rangka penanggulangan atau pemutusan penularan secara lebih 

cepat. 

1. Tujuan Penyelidikan 

Tujuan Penyelidikan epidemiologi dilakukan dengan tujuan mengetahui besar 

kasus dan mencegah penyebaran yang lebih luas. Secara khusus tujuan 

penyelidikan epidemiologi sebagai berikut: 

a. Mengetahui gejala klinis dan virus; 
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b. Mengidentifikasi faktor risiko; 

c. Mengidentifikasi kasus tambahan; 

d. Mengidentifikasi kontak erat 

e. Memberikan rekomendasi upaya penanggulangan 

 

2. Tahapan Penyelidikan Epidemiologi 

Tahapan penyelidikan epidemiologi secara umum meliputi: 

a. Pelaporan segera 

Mengirimkan laporan W1 ke Dinkes Kabupaten/Kota dalam waktu <24 jam, 

kemudian diteruskan oleh Dinkes Kabupaten/Kota ke Provinsi dan PHEOC. 

b. Persiapan penyelidikan 

1) Persiapan formulir penyelidikan sebagaimana terlampir. 

2) Persiapan Tim Penyelidikan 

3) Persiapan logistik (termasuk APD) dan obat-obatan jika diperlukan 

c. Penyelidikan epidemiologi 

1) Identifikasi kasus 

2) Identifikasi faktor risiko 

3) Identifikasi kontak erat 

4) Pengambilan spesimen di rumah sakit rujukan 

5) Penanggulangan awal 

Ketika penyelidikan sedang berlangsung petugas sudah harus memulai 

upaya pengendalian pendahuluan dalam rangka mencegah terjadinya 

penyebaran penyakit yang lebih luas. Upaya tersebut dilakukan terhadap 

dilingkungan rumah sakit, antara lain dengan: 

a) Menjaga kebersihan/higiene tangan, saluran pernapasan. 

b) Sedapat mungkin membatasi kontak  

c) Asupan gizi meningkatkan daya tahan tubuh. 

d) Apabila diperlukan dapat dilakukan tindakan isolasi dan karantina. 

e) Penggunaan APD sesuai resiko pajanan 

d. Pengolahan dan analisis data 

Pengolahan dan analisis data dilakukan sesuai dengan ketentuan. 

 

F. Pelacakan Kontak Erat 

Pelacakan kontak erat yang baik menjadi kunci utama dalam memutus rantai 

transmisi COVID-19.  

Tahapan pelacakan kontak erat terdiri dari 3 komponen utama yaitu 

identifikasi kontak (contact identification), pencatatan detil kontak (contact listing) 

dan tindak lanjut kontak (contact follow up). 

1. Identifikasi Kontak 

Identifikasi kontak sudah dimulai sejak ditemukannya kasus suspek, kasus 

probable dan/kasus konfirmasi COVID-19. Proses identifikasi kontak merupakan 

proses kasus mengingat kembali orang-orang yang pernah  berkontak dengan 

kasus dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah 

kasus timbul gejala 

2. Pendataan Kontak Erat 

Berikut tahap pendataan kontak erat: 

a. Wawancara dapat dilakukan baik wawancara langsung maupun via 

telepon/media komunikasi lainnya. 

b. Sampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan pelacakan kontak 
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c. Catat data-data kontak seperti nama lengkap, usia, alamat lengkap, nomor 

telepon, tanggal kontak terakhir dan sebagainya sesuai dengan formulir 

pemantauan harian. 

 

3. Follow up Kontak Erat (Pemantauan dan Karantina) 

4. Pelacakan kontak pada petugas kesehatan 

a. Petugas kesehatan yang melakukan perawatan langsung kepada pasien 

sebaiknya dilakukan penilaian risiko secara berkala. 

b. Pada petugas kesehatan yang memenuhi kriteria kontak erat 

direkomendasikan untuk: 

1) Direkomendasikan berhenti bekerja sementara  

2) Segera dilakukan pemeriksaan RT-PCR sejak kasus dinyatakan sebagai 

kasus probable atau konfirmasi 

3) Melakukan karantina dan monitoring secara mandiri selama 14 hari 

c. Petugas yang terpapar tetapi tidak memenuhi kriteria kontak erat maka dapat 

terus bekerja. 

Petugas sebaiknya melaporkan secara rutin kondisi pribadinya (ada atau 

tidak gejala, komorbid, kemungkinan paparan dan sebagainya). 

d. Petugas kesehatan yang kemungkinan terpapar COVID-19 dari luar (bukan 

dari fasyankes) tetap harus mengikuti prosedur yang sama. 

5. Alat yang perlu disiapkan ketika akan melakukan pelacakan kontak termasuk 

monitoring. 

6. Seluruh kegiatan tatalaksana kontak ini harus dilakukan dengan penuh empati 

kepada kontak erat. 

 

G. Penilaian Risiko 

Berdasarkan informasi dari penyelidikan epidemiologi maka dilakukan penilaian 

risiko cepat meliputi analisis bahaya, paparan/kerentanan dan kapasitas untuk 

melakukan karakteristik risiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Hasil dari 

penilaian risiko ini diharapakan dapat digunakan untuk rekomendasi dan 

rencana operasipenanggulangan kasus COVID-19.  

 

H. Pencatatan, Pelaporan, dan Distribusi Data dan Informasi 

Berdasarkan Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Surveilans Kesehatan, disebutkan bahwa Surveilans Kesehatan adalah kegiatan 

pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi 

tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang 

mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah 

kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan 

tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. Selanjutnya 

disebutkan pula bahwa kegiatan surveilans kesehatan diselenggarakan melalui 

pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, dan  diseminasi sebagai satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang objektif, 

terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah, dan antar kelompok 

masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan. 

Penyelenggaraan surveilans COVID-19 juga dilakukan sesuai amanat 

Permenkes Nomor 45 Tahun 2014 meliputi pencatatan, pelaporan, pengolahan 

data, hingga distribusi data dan informasi berdasarkan kebutuhan nasional dan 

wilayah sebagai bahan pengambilan kebijakan pencegahan dan pengendalian 
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COVID-19. 

 

1. Pencatatan dan Pelaporan 

Pencatatan dan pelaporan kasus terkait COVID-19 harus menjadi alat 

komunikasi efektif antara petugas kesehatan, agar terjadi kesinambungan 

informasi dan upaya pengendalian kasus dapat tercapai. Oleh karena itu sistem 

pencatatan dan pelaporan COVID-19 harus dilaksanakan secara cepat, tepat, 

lengkap dan valid, dengan tetap memperhatikan indikator kinerja surveilans 

yaitu kelengkapan dan ketepatan laporan. Pencatatan dan pelaporan COVID-19 

terbagi menjadi laporan notifikasi kasus, laporan pengiriman dan pemeriksaan 

spesimen laporan penyelidikan epidemiologi, pelacakan dan pemantauan 

kontak, dan laporan harian agregat. 

Aplikasi online yang sudah disiapkan sebagai sistem pencatatan dan pelaporan 

COVID-19 adalah: All Record TC-19 (https://allrecord- tc19.kemkes.go.id), dan 

Sistem Online Pelaporan Harian COVID-19 (https://s.id/laporhariancovid). 

 

a. Laporan Notifikasi Penemuan Kasus 
Kasus baru diterima oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, baik 

dari kunjungan pasien atau hasil penelusuran kontak erat, harus dicatat dan 

dilaporkan dalam formulir notifikasi penemuan kasus COVID-19. 

Variabel yang harus dilengkapi saat mencatat notifikasi penemuan 

kasus adalah: Nama, NIK, Umur, Jenis Kelamin, Alamat Domisili 14 hari 

terakhir (lengkap dengan desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota), 

Nomor kontak seluler yang dapat dihubungi, tanggal onset (muncul gejala), 

gejala terkait COVID-19, Riwayat (kontak/perjalanan/tidak ada), kondisi 

penyerta, status epidemiologi (suspek/probable/konfirmasi), tindakan 

(rujuk/rawat/isolasi mandiri). Variabel alamat domisili diisi dengan alamat 

tempat tinggal dalam 14 hari terakhir. 

 

b. Laporan Pengiriman dan Pemeriksaan Spesimen 

Spesimen yang diambil dan dikirim ke laboratorium pemeriksa spesimen 

harus tercatat dan terlaporkan seluruhnya ke dalam aplikasi online All 

Record TC-19. Variabel yang wajib diperbarui oleh laboratorium melalui All 

Record TC-19 meliputi jenis spesimen, lab pemeriksa, nomor sampel lab, 

tanggal spesimen diterima, tanggal spesimen diperiksa, hasil pemeriksaan, 

dan kesimpulan. 

 

c. Laporan Penyelidikan Epidemiologi (PE) 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan perawatan kasus atau 

pemantauan kasus (isolasi mandiri) diharuskan melengkapi data kasus 

melalui aplikasi All Record TC-19. Bila fasyankes tersebut terdaftar dalam 

aplikasi SIRS-Online, maka harus memastikan kedua aplikasi tersebut sudah 

terisi data yang sama dengan lengkap.  

Variabel data yang wajib dilengkapi dalam pencatatan dan pelaporan di 

fasyankes antara lain: 

a) Informasi klinis, meliputi: Tanggal mulai sakit/onset, gejala/tanda, kondisi 

penyerta atau penyakit komorbid, diagnosis/status kasus COVID-19 

(suspek/probable/ konfirmasi) 

b) Riwayat perawatan, meliputi: tanggal mulai perawatan, tanggal mulai 
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pemantauan (untuk isolasi mandiri), tanggal keluar RS/perbaikan 

klinis/selesai isolasi, dan tanggal meninggal. 

c) Memeriksa kembali data yang sudah diisikan untuk memastikan tidak ada 

variabel yang terlewatkan tidak terisi. 

 

 

d. Laporan Pemantauan Kontak Erat 

Terhadap kontak erat yang sudah ditemukan harus dicatat dan dilaporkan ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen untuk pelacakan kontak. 

  

e. Laporan Harian Agregat 

Laporan harian agregat dilakukan RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen ke 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaporan Harian COVID-19 

(https://s.id/laporhariancovid). Laporan ini merupakan rekapitulasi agregat 

harian dari laporan notifikasipenemuan kasus, laporan terkait spesimen, 

laporan PE, dan laporan pemantauan kontak erat.  

 

2. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang ada di rumah sakit untuk selanjutnya akan diolah secara 

terkomputerisasi. Rumah sakit melakukan analisis digunakan untuk: 

a. Mengetahui perkembangan jumlah kasus suspek/probable/konfirmasi 

menurut satuan waktu (harian dan mingguan) dan menurut wilayahnya. 

b. Mengetahui perkembangan kasus konfirmasi menurut gejala/tanda, 

karakteristik kondisi penyerta/penyakit komorbid lainnya 

c. Mengetahui perbandingan angka kematian kasus konfirmasi dengan angka 

kematian dengan COVID-19 sebagai penyebab kematian. 

d. Mengetahui kapasitas fasyankes dan dapat digunakan untuk menghitung 

perencanaan logistik harian dan mingguan seperti APD, beban perawatan, 

bed occupancy rate (BOR), tenaga kesehatan dan lain-lain. 

e. Melakukan analisis data yang akan menjadi bahan untuk melakukan audit 

kinerja, termasuk penerapan PPI dan SOP tata laksana medis. 
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BAB VI 

DIAGNOSIS LABORATORIUM 

 

Pengambilan dan pemeriksaan spesimen dari pasien yang memenuhi definisi 

kasus suspek COVID-19 merupakan prioritas untuk manajemen klinis/pengendalian 

wabah, harus dilakukan secara cepat. Hasil tes pemeriksaan negatif pada spesimen 

tunggal, terutama jika spesimen berasal dari saluran pernapasan atas, tidak 

menyingkirkan kemungkinan tidak adanya infeksi. Beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan hasil negatif pada pasien yang terinfeksi meliputi: 

1) Kualitas spesimen yang tidak baik, mengandung sedikit material virus 

2) Spesimen yang diambil pada masa akhir infeksi atau masih sangat awal 

3) Spesimen tidak dikelola dan tidak dikirim dengan transportasi yang tepat 

4) Kendala teknis yang dapat menghambat pemeriksaan RT-PCR (seperti mutasi pada 

virus) 

 

A. Jenis Spesimen 

Tabel 6. 1. Jenis Spesimen Pasien COVID-19 

Jenis 
Spesimen 

Bahan 
Pengambilan 

Suhu 
Pengiriman 

Penyimpanan Keterangan 

Usap 
Nasofaring 
dan 
Orofaring 

Swab Dacron 
atau Flocked 
Swab dalam 
Viral 
Transport 
Medium 
(VTM) atau 
saline steril* 

2-8
o

C 
≤12 hari: 2-8°C 
>12 hari: -70°C 
(dry ice) 

Kedua Swab 
harus 
ditempatkan 
di tabung 
yang sama 
untuk 
meningkatkan 
viral load. 

WAJIB 
DIAMBIL 

Sputum Kontainer 
Steril 

2-8
o

C 
≤5 hari: 2-8°C 
>5 hari: –70°C 
(dry ice) 

Pastikan 
Sputum 
berasal dari 
Saluran 
Pernapasan 
bawah 
(BUKAN Liur) 

WAJIB 
DIAMBIL 

Serum (2 
sampel yaitu 
akut dan 
konvalesen) 
UNTUK 
SEROLOGI 

Serum 
separator 
tubes 
(Dewasa 3- 
5 ml whole 
Blood) 

2-8oC ≤5 hari: 2-8 °C 
>5 hari: -70 °C 
(dry ice) 

Pengambilan 2 
sampel: 
Akut minggu 
pertama saat 
sakit 
Konvalesen 2-
3 minggu 
setelahnya 

WAJIB 
DIAMBIL 

 

 

B. Pengambilan Spesimen 

Sebelum kegiatan pengambilan spesimen dilaksanakan, harus memperhatikan 

universal precaution atau kewaspadaan universal untuk mencegah terjadinya 

penularan penyakit dari pasien ke petugas maupun lingkungan sekitar.  

1. Bahan Pengambilan Spesimen 

a. Formulir premintaan swab  

b. Spesimen Saluran Pernapasan (Respiratory Tract) 

c. Spesimen Darah/Serum: 
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d. Bahan Pengepakan/Pengiriman Spesimen: 

2. Tata Cara Pengambilan Spesimen Nasofaring 

a. Persiapkan cryotube yang berisi media transport virus (Hanks BSS + 

Antibiotika), dapat juga digunakan VTM komersil yang siap pakai (pabrikan). 

b. Berikan label yang berisi Nama Pasien dan Kode Nomer Spesimen.  

c. Gunakan swab yang terbuat dari dacron/rayon steril dengan tangkai plastik 

atau jenis Flocked Swab (tangkai lebih lentur). Jangan menggunakan swab 

kapas atau swab yang mengandung Calcium Alginat atau Swab kapas 

dengan tangkai kayu, karena mungkin mengandung substansi yang dapat 

menghambat menginaktifasi virus dan dapat menghambat  proses 

pemeriksaan secara molekuler. 

d. Pastikan tidak ada Obstruksi (hambatan pada lubang hidung). 

e. Masukkan secara perlahan swab ke dalam hidung, pastikan posisi swab 

pada Septum bawah  hidung. 

f. Masukkan swab secara perlahan-lahan ke bagian nasofaring 

g. Swab kemudian dilakukan gerak memutar secara perlahan. Kemudian 

masukkan sesegera mungkin ke dalam cryotube yang berisi VTM. Patahkan 

tangkai plastik dan tutup rapat 

h. Pastikan label kode spesimen sesuai dengan kode yang ada di formulir 

kuesioner yang diisi identitas pasien. 

i. Cryotube kemudian dililit parafilm dan masukkan ke dalam Plastik Klip. Jika 

ada lebih dari 1 pasien, maka Plastik Klip dibedakan/terpisah. 

3. Untuk menghindari kontaminasi silang. 

Tata Cara Pengambilan Spesimen Sputum 

Pasien berkumur terlebih dahulu dengan air, kemudian pasien diminta 

mengeluarkan dahaknya dengan cara batuk yang dalam. Sputum ditampung 

pada wadah steril yang anti bocor. Pengambilan sampel sputum dengan cara 

induksi dapat menimbulkan risiko infeksi tambahan bagi petugas kesehatan. 

4. Tata Cara Pengambilan Spesimen Serum 

Sampel serum berpasangan diperlukan untuk konfirmasi, dengan serum awal 

dikumpulkan di minggu pertama penyakit dan serum yang kedua idealnya 

dikumpulkan 2-3 minggu kemudian. Jika hanya serum tunggal yang dapat 

dikumpulkan, ini harus diambilsetidaknya 14 hari setelah onset gejala untuk 

penentuan kemungkinan kasus. 

Anak-anak dan dewasa: dibutuhkan whole blood (3-5 mL) dan disentrifus untuk 

mendapatkan serum sebanyak 1,5-3 mL. Sedangkan untuk bayi: Minimal 1 ml 

whole blood diperlukan untuk pemeriksaan pasien bayi. Jika memungkinkan, 

mengumpulkan 1 ml serum. 

 

C. Pengepakan Spesimen 

Spesimen dikonfirmasi harus dilakukan tata laksana sebagai UN3373, "Substansi 

Biologis, Kategori B", ketika akan diangkut/ ditransportasikan dengan tujuan 

diagnostik atau investigasi. Semua spesimen harus dikemas untuk mencegah 

kerusakan dan tumpahan. Adapun sistem yang digunakan adalah dengan 

menggunakan tiga lapis (Three Layer Pacakging) sesuai dengan pedoman dari 

WHO dan International Air Transport Association (IATA) 
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Sumber: WHO-Guidance on regulations for the transport of infectious substances 

2019–2020 

Gambar 6. 2. Contoh Pengepakan Tiga Lapis 

Spesimen dari suspek COVID-19, harus disimpan dan dikirim pada suhu yang 

sesuai (lihat Tabel 6.1). Spesimen harus tiba di laboratorium segera setelah 

pengambilan. Penanganan spesimen dengan tepat saat pengiriman adalah hal yang 

sangat penting. Sangat disarankan agar pada saat pengiriman spesimen tersebut 

ditempatkan di dalam cool box dengan Spesimen dari suspek COVID-19, harus 

disimpan dan dikirim pada suhu yang sesuai (lihat Tabel 6.1). Spesimen harus tiba 

di laboratorium segera setelah pengambilan. Penanganan spesimen dengan tepat 

saat pengiriman adalah hal yang sangat penting. Sangat disarankan agar pada saat 

pengiriman spesimen tersebut ditempatkan di dalam cool box dengankondisi suhu 

2-8 oC atau bila diperkirakan lama pengiriman lebih dari tiga hari spesimen dikirim 

dengan menggunakan es kering (dry ice). 

 

D. Pengiriman Spesimen 

Pengiriman spesimen ditujukan ke laboratorium pemeriksa yang telah 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan atau pejabat yang 

ditunjuk. Rumah sakit berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan 

laboratorium pemeriksa. Spesimen segera dikirimkan ke Laboratorium pemeriksa 

paling lama 1x24 jam 

 

E. Pemeriksaan dengan Rapid Test 

Penggunaan Rapid Test tidak digunakan untuk diagnostik. Pada kondisi 

dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR, Rapid Test dapat digunakan 

untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus, seperti pada pelaku 

perjalanan (termasuk kedatangan Pekerja Migran Indonesia, terutama di wilayah 

Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), serta untuk penguatan pelacakan kontak 

seperti di lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan pada 

kelompok- kelompok rentan. 
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BAB VII 

MANAJEMEN KLINIS 

 

Manajemen klinis adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis 

dan tenaga kesehatan untuk menegakkan diagnosis, melaksanakan tata laksana 

pengobatan dan tindakan terhadap pasien COVID-19 sesuai indikasi klinis. 

Adapun ruang lingkup manajemen klinis meliputi: 

a. Pelayanan COVID-19 meliputi triase awal, anamnesis secara komprehensif, mulai 

dari keluhan yang disesuaikan dengan gejala klinis, riwayat penyakit terdahulu dan 

riwayat penyakit penyerta, termasuk latar belakang contact tracing, surveillance di 

daerahnya, pemeriksaan fisik didukung dengan pemeriksaan penunjang yang 

distandarkan sebagai penunjang diagnosis, sampai pasien mendapatkan terapi, 

serta pemulangan dengan kriteria sembuh, atau belum sembuh, sehingga pasien 

dapat melanjutkan isolasi mandiri. 

b. Menjelaskan kriteria pasien masuk rawat inap dan kriteria pasien pulang rawat, pada 

pasien dengan kriteria dan pasien kondisi tertentu (dengan penyakit penyerta, 

dengan co-insidens dan dengan komplikasi. 

 

A. Manajemen Klinis COVID-19 

1. Triage: Deteksi Dini Pasien dalam Pengawasan COVID-19 

Penapisan dan pemisahan pasien yang dicurigai COVID-19 harus dilakukan 

pada kontak pertama pasien baik di IGD dan rawat jalan. Langkah awal dalam 

identifikasi individu yang diduga atau dikonfirmasi COVID-19 adalah dengan 

skrining semua pengunjung pada titik kontak pertama (petugas rumah sakit) 

Skrining dapat menggunakan serangkaian kegiatan seperti pemeriksaan suhu 

tubuh dengan thermal gun, pertanyaan sederhana seperti ada demam atau 

riwayat demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung tersumbat, sesak nafas, 

malaise, sakit kepala, nyeri otot, riwayat kontak erat dengan pasien konfirmasi 

dan atau riwayat perjalanan dalam 14 hari dari negara atau wilayah transmisi 

lokal untuk mendapatkan status awal pasien ada tidaknya gejala COVID- 19. 

Sebaiknya membuat protokol skrining di semua titik akses masuk ke rumah sakit 

dan selama kegiatan pelacakan kontak/contact tracing. 

Deteksi dini manifestasi klinis (tabel 7.1) akan memberikan kesempatan yang 

cukup untuk penerapan tatalaksana dan PPI yang tepat. 

 

2. Anamnesis dan Pemeriksaan Fisik 

a. Anamnesis dilakukan dengan wawancara baik langsung pada pasien (Auto 

anamnese) atau pada orang tua atau sumber lain (Allo anamneses) untuk 

menegakkan diagnosa. 

Tabel 7. 1 Kriteria Gejala Klinis Dan Manifestasi Klinis Yang Berhubungan 

Dengan Infeksi COVID-19 

Kriteria 
Gejala 

Manifestasi 
Klinis 

Penjelasan 

Tanpa Gejala 
(asimptomatik) 

Tidak ada 
gejala klinis 

Pasien tidak menunjukkan gejala apapun. 

Sakit ringan Sakit ringan 
tanpa komplikasi 

Pasien dengan gejala non-spesifik seperti 
demam, batuk, nyeri tenggorokan, hidung 
tersumbat, malaise, sakit kepala, nyeri otot. 



 

24 

 

Kriteria 
Gejala 

Manifestasi 
Klinis 

Penjelasan 

Perlu waspada pada usia lanjut dan 
imunocompromised karena gejala dan tanda 
tidak khas. 

Sakit Sedang Pneumonia 
ringan 

Pasien Remaja atau Dewasa dengan tanda 
klinis pneumonia (demam, batuk, dyspnea, 
napas cepat) dan tidak ada tanda pneumonia 
berat. 
Anak dengan pneumonia ringan mengalami 
batuk atau kesulitan bernapas + napas cepat: 
frekuensi napas: <2 bulan, ≥60x/menit; 2–11 
bulan, ≥50x/menit; 1–5 tahun, ≥40x/menit 
dan tidak ada tanda pneumonia berat. 

Sakit Berat Pneumonia 
berat/ISPA 
berat 

Pasien remaja atau dewasa dengan demam 
atau dalam pengawasan infeksi saluran 
napas, ditambah satu dari: frekuensi napas 

>30 x/menit, distress pernapasan berat, atau 
saturasi oksigen (SpO2) <90% pada udara 
kamar. 

 
Pasien anak dengan batuk atau kesulitan 
bernapas, ditambah setidaknya satu dari 
berikut ini: 
- sianosis sentral atau SpO2 <90%; 

- distres pernapasan berat (seperti 
mendengkur, tarikan dinding dada yang 
berat); 

- tanda pneumonia berat: ketidakmampuan 
menyusui atau minum, letargi atau 
penurunan kesadaran, atau kejang. 

Tanda lain dari pneumonia yaitu: tarikan 
dinding dada, takipnea : 
<2 bulan, ≥60x/menit; 
2–11 bulan, ≥50x/menit; 
1–5 tahun, ≥40x/menit; 
>5 tahun, ≥30x/menit. 
Diagnosis    ini    berdasarkan     klinis;     
pencitraan dada dapat membantu penegakan 
diagnosis dan dapat menyingkirkan 
komplikasi. 

Sakit Kritis Acute 
Respiratory 
Distress 
Syndrome 
(ARDS) 

Onset: baru terjadi atau perburukan dalam 
waktu satu minggu. 
Pencitraan dada (CT scan toraks, atau 
ultrasonografi paru): opasitas bilateral, efusi 
pluera yang tidak dapat dijelaskan 
penyebabnya, kolaps paru, kolaps lobus atau 
nodul. 
Penyebab edema: gagal napas yang bukan 
akibat gagal jantung atau kelebihan cairan. 
Perlu pemeriksaan objektif (seperti 
ekokardiografi) untuk menyingkirkan bahwa 
penyebab edema bukan akibat hidrostatik 
jika tidak ditemukan faktor risiko. 
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Kriteria 
Gejala 

Manifestasi 
Klinis 

Penjelasan 

  KRITERIA ARDS PADA DEWASA: 
- ARDS ringan: 200 mmHg <PaO2/FiO2 ≤ 

300 mmHg (dengan PEEP atau 
continuous positive airway pressure 
(CPAP) ≥5 cmH2O, atau yang tidak 
diventilasi) 

- ARDS sedang: 100 mmHg <PaO2 / FiO2 
≤200 mmHg dengan PEEP ≥5 cmH2O, 
atau yang tidak diventilasi) ARDS berat: 
PaO2 / FiO2 ≤ 100 mmHg dengan PEEP 
≥5 cmH2O, atau yang tidak diventilasi) 

Ketika PaO2 tidak tersedia, SpO2/FiO2 ≤315 
mengindikasikan ARDS (termasuk pasien 
yang tidak diventilasi) 

 KRITERIA ARDS PADA ANAK : 

Usia Eksklusi pasien dengan penyakit paru 
perinatal 

Waktu Dalam 7 hari sejak onset penyakit 

Penyebab edema Gagal napas yang tidak dapat dijelaskan oleh 
gagal jantung atau kelebihan cairan (fluid 
overload) 

Radiologis Infiltrat baru konsisten dengan penyakit paru 
akut 

Oksigenasi Ventilasi mekanis 
non invasive 

Ventilasi mekanis 
invasive 

PARDS Ringan Sedang Berat 

Masker full 
face 
ventilasi bi-
level atau 
CPAP ≥ 

4 ≤ OI ≤8 8 ≤ OI ≤ 16 OI ≥ 16 

 

POPULASI KHUSUS : 

Penyakit 
Jantung 
Sianotik 

Kriteria standar usia, waktu, penyebab edema, dan radiologis 
sama seperti di atas, disertai perburukan oksigenasi akut yang 
tidak dapat dijelaskan oleh penyakit jantung dasar 

Penyakit Paru 
Kronis 

Kriteria standar usia, waktu, dan penyebab edema sama seperti 
diatas, disertai gambaran radiologis konsisten dengan infiltrate 
baru dan perburukan oksigenasi akut dari nilai sebelumnya, 
yang sesuai dengan kriteria oksgenasi di atas 

Disfungsi 
Ventrikel Kiri 

Kriteria standar usia, waktu, dan penyebab edema, dengan 
gambaran radiologis konsisten dengan infiltrate baru dan 
perburukan oksigenasi akut, yang memenuhi kriteria di atas, 
namun tidak dapat dijelaskan oleh disfungsi ventrikel kiri 

Syok Septik Pasien dewasa: hipotensi yang menetap meskipun sudah 
dilakukan resusitasi cairan dan membutuhkan vasopresor untuk 
mempertahankan mean arterial pressure (MAP) ≥65 mmHg dan 
kadar laktat serum> 2 mmol/L. 
Pasien anak: hipotensi (TDS < persentil 5 atau >2 SD di bawah 
normal usia) atau terdapat 2-3 gejala dan tanda berikut: 
perubahan status mental/kesadaran; takikardia atau bradikardia 
(HR <90 x/menit atau >160 x/menit pada bayi dan HR 
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POPULASI KHUSUS : 

<70x/menit atau >150 x/menit pada anak); waktu pengisian 
kembali kapiler yang memanjang (>2 detik) atau vasodilatasi 
hangat dengan bounding pulse; takipnea; mottled skin atau 
ruam petekie atau purpura; peningkatan laktat; oliguria; 
hipertermia atau hipotermia.` 

 

3. Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai dengan manifestasi klinis 

4. Komplikasi 

a. Komplikasi akibat penggunaan ventilasi mekanik invasif (IMV) yang lama 

b. ventilator-associated pneumonia (VAP) 

c. tromboemboli vena 

d. catheter-related bloodstream 

e. stres ulcer dan pendarahan saluran pencernaan 

f. kelemahan akibat perawatan di ICU 

g. komplikasi lainnya selama perawatan pasien 

5. Komorbid 

a. Diabetes Mellitus 

b. Penyakit terkait Geriatri 

c. Penyakit terkait Autoimun 

d. Penyakit Ginjal 

e. ST Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) 

f. Non-ST-segment Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI) 

g. Hipertensi 

h. Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) 

i. Tuberculosis 

j. Penyakit kronis lain yang diperberat oleh kondisi penyakit COVID-19 

 

B. Definisi Status Klinis Pasien COVID-19 

Definisi status klinis pasien COVID-19, dibagi menjadi 3 kriteria yaitu: 

a. Pasien Suspek 

b. Pasien Konfirmasi 

c. Pasien Probable 

 

C. Pemeriksaan Laboratorium RT-PCR 

Tabel 7. 2 Jadwal Pengambilan Swab Untuk Pemeriksaan RT-PCR 

 

HARI KE - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (sesuai klinis) 

X X     X   X 

Keterangan : 
 Pengambilan swab di hari ke-1 dan 2 untuk penegakan diagnosis 

 Bila terjadi perbaikan klinis, maka untuk follow-up pasien dengan gejala 

berat/kritis, dilakukan pengambilan swab 1 kali yaitu pada hari ke-7 untuk menilai 

kesembuhan 
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D. Terapi dan Penatalaksanaan Klinis Pasien COVID-19 

 

1. Tatalaksana Klinis Pasien terkonfirmasi COVID-19 Tanpa Gejala, Sakit Ringan 

Atau Sakit Sedang 

a. Pasien terkonfirmasi tanpa gejala 

Pada prinsipnya pasien terkonfirmasi COVID-19 yang tanpa gejala tidak 

memerlukan rawat inap di Rumah Sakit, tetapi pasien harus menjalani isolasi 

selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. 

b. Pasien terkonfirmasi sakit ringan 

Pada prinsipnya tatalaksana pasien terkonfirmasi COVID-19 yang mengalami 

sakit ringan sama dengan pasien terkonfirmasi yang tanpa gejala. pasien 

harus menjalani isolasi minimal selama 10 hari sejak muncul gejala ditambah 

3 hari bebas gejala demam dan gangguan pernafasan.  

 

2. Tatalaksana Pasien Terkonfirmasi COVID-19 yang Sakit Berat 

a. Terapi Suportif Dini dan Pemantauan 

Pemberian terapi suplementasi oksigen segera pada pasien ISPA berat dan 

pasien yang mengalami distress pernapasan, hipoksemia, atau syok. 

1) Terapi oksigen dimulai dengan pemberian 5 L/menit dengan nasal kanul 

dan titrasi untuk mencapai target SpO2 ≥90% pada anak dan orang 

dewasa, serta SpO2 ≥ 92% - 95% pada pasien hamil. 

2) Pada anak dengan tanda kegawatdaruratan (obstruksi napas atau apneu, 

distres pernapasan berat, sianosis sentral, syok, koma, atau kejang) harus 

diberikan terapi oksigen selama resusitasi untuk mencapai target SpO2 ≥ 

94%; 

3) Semua pasien dengan ISPA berat dipantau menggunakan pulse oksimetri 

dan sistem oksigen harus berfungsi dengan baik, dan semua  alat-alat  

untuk menghantarkan oksigen (nasal kanul, sungkup muka sederhana, 

sungkup dengan kantong reservoir) harus digunakan sekali pakai. 

b. Terapkan kewaspadaan kontak/universal precoution saat melakukan 

tindakan. 

c. Pahami pasien yang memiliki komorbid untuk menyesuaikan pengobatan dan 

penilaian prognosisnya. 

d. Melakukan manajemen cairan secara konservatif pada pasien dengan ISPA 

berat tanpa syok.  

 

3. Tatalaksana Pasien Terkonfirmasi COVID-19 Pada Kondisi Tertentu 

a. Pemberian antibiotik empirik berdasarkan kemungkinan etiologi pada kasus 

yang dicurigai mengalami sepsis (termasuk dalam pengawasan COVID-19) 

yang diberikan secepatnya dalam waktu 1 jam setelah dilakukan asesmen. 

Tatalaksana pada pasien hamil, dilakukan terapi suportif dan sesuai dengan 

kondisi kehamilannya. Pelayanan persalinan dan terminasi kehamilan perlu 

mempertimbangkan beberapa faktor seperti usia kehamilan, kondisi ibu dan 

janin.  

b. Jangan memberikan kortikosteroid sistemik secara rutin untuk pengobatan 

pneumonia karena virus atau ARDS di luar uji klinis kecuali terdapat alasan 

lain. 

c. Perawatan pada Pasien Terkonfirmasi COVID-19 yang berusia lanjut 

1) Perawatan pasien terkonfirmasi COVID-19 berusia lanjut memerlukan 
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pendekatan multidisipliner. 

2) Perubahan fisiologis terkait umur akan menurunkan fungsi intrinsik pasien 

seperti malnutrisi, penurunan fungsi kognitif dan gejala depresi.  

d. Perawatan pada Pasien COVID-19 anak 

Terapi definitif untuk COVID-19 masih belum diketahui, tidak ada obat yang 

efikasi dan keamanannya terbukti. Pemberian antivirus maupun 

hidroksiklorokuin harus mempertimbangkan derajat beratnya penyakit, 

komorbid dan persetujuan orang tua. Perawatan isolasi pada pasien  balita 

dan anak yang belum mandiri dilakukan sesuai dengan standar. 

 

4. Tatalaksana Pasien Terkonfirmasi COVID-19 yang Sakit Kritis 

a. Manajemen Gagal Napas Hipoksemi dan ARDS 

1) Mengenali gagal napas hipoksemi ketika pasien dengan distress 

pernapasan mengalami kegagalan terapi oksigen standar 

Pasien dapat mengalami peningkatan kerja pernapasan atau hipoksemi 

walaupun telah diberikan oksigen melalui sungkup tutup muka dengan 

kantong reservoir (10 sampai 15 L/menit, aliran minimal yang dibutuhkan 

untuk mengembangkan kantong; FiO2 antara 0,60 dan 0,95). Gagal 

napas hipoksemi pada ARDS terjadi akibat ketidaksesuaian ventilasi-

perfusi atau pirau/pintasan dan biasanya membutuhkan ventilasi mekanik. 

2) Oksigen nasal aliran tinggi (High-Flow Nasal Oxygen/HFNO) atau ventilasi 

non invasif (NIV), hanya pada pasien gagal napas hipoksemi tertentu, dan 

pasien tersebut harus dipantau ketat untuk menilai terjadi perburukan 

klinis. 

3) Ventilasi mekanik menggunakan volume tidal yang rendah (4-8 ml/kg 

prediksi berat badan, Predicted Body Weight/PBW) dan tekanan inspirasi 

rendah (tekanan plateau <30 cmH2O). 

4) Pada pasien ARDS berat, lakukan ventilasi dengan prone position > 12 

jam per hari 

5) Menerapkan ventilasi dengan prone position sangat dianjurkan untuk 

pasien dewasa dan anak dengan ARDS berat tetapi membutuhkan 

sumber daya manusia dan keahlian yang cukup. Manajemen cairan 

konservatif untuk pasien ARDS tanpa hipoperfusi jaringan 

6) Pada pasien dengan ARDS sedang atau berat disarankan menggunakan 

PEEP lebih tinggi dibandingkan PEEP rendah Titrasi PEEP diperlukan 

dengan mempertimbangkan manfaat (mengurangi atelektrauma dan 

meningkatkan rekrutmen alveolar) dan risiko (tekanan berlebih pada akhir 

inspirasi yang menyebabkan cedera parenkim paru dan resistensi 

vaskuler pulmoner yang lebih tinggi). 

7) Pada pasien ARDS sedang-berat (td2/FiO2 <150) tidak dianjurkan secara 

rutin menggunakan obat pelumpuh otot. 

b. Hindari terputusnya hubungan ventilasi mekanik dengan pasien karena dapat 

mengakibatkan hilangnya PEEP dan atelektasis. Gunakan sistem closed 

suction kateter dan klem endotrakeal tube ketika terputusnya hubungan 

ventilasi mekanik dan pasien (misalnya, ketika pemindahan ke ventilasi 

mekanik yang portabel) Manajemen Syok Septik 

1) Kenali tanda syok septik 

a) Pasien dewasa: hipotensi yang menetap meskipun sudah dilakukan 

resusitasi cairan dan membutuhkan vasopresor untuk 
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mempertahankan MAP ≥65 mmHg dan kadar laktat serum> 2 mmol/L. 

b) Pasien anak: hipotensi (Tekanan Darah Sistolik (TDS) < persentil 5 

atau >2 standar deviasi (SD) di bawah normal usia) atau terdapat 2-3 

gejala dan tanda berikut: perubahan status mental/kesadaran; 

takikardia atau bradikardia (HR <90 x/menit atau >160 x/menit pada 

bayi dan HR <70x/menit atau >150 x/menit pada anak); waktu 

pengisian kembali kapiler yang memanjang (>2 detik) atau vasodilatasi 

hangat dengan bounding pulse; takipnea; mottled skin atau ruam 

petekie atau purpura; peningkatan laktat; oliguria; hipertermia atau 

hipotermia. 

2) Resusitasi syok septik pada dewasa: berikan cairan kristaloid isotonik 30 

ml/kg. 

3) Resusitasi syok septik pada anak-anak: pada awal berikan bolus cepat 20 

ml/kg kemudian tingkatkan hingga 40-60 ml/kg dalam 1 jam pertama. 

4) Jangan gunakan kristaloid hipotonik, kanji, atau gelatin untuk resusitasi. 

5) Resusitasi cairan dapat mengakibatkan kelebihan cairan dan gagal napas. 

Jika tidak ada respon terhadap pemberian cairan dan muncul tanda-tanda 

kelebihan cairan (seperti distensi vena jugularis, ronki basah halus pada 

auskultasi paru, gambaran edema paru pada foto toraks, atau 

hepatomegali pada anak-anak) maka kurangi atau hentikanpemberian 

cairan. 

6) Vasopresor diberikan ketika syok tetap berlangsung meskipun sudah 

diberikan resusitasi cairan yang cukup. Pada orang dewasa target awal 

tekanan darah adalah MAP ≥65 mmHg dan pada anak disesuaikan 

dengan usia. 

7) Pertimbangkan pemberian obat inotrop (seperti dobutamine) jika perfusi 

tetap buruk dan terjadi disfungsi jantung meskipun tekanan darah sudah 

mencapai target MAP dengan resusitasi cairan dan vasopresor. 

 

Pasien dengan dengan status Suspek atau Probabel yang di curigai 

sebagai COVID-19 dengan kriteria sakit ringan, sakit sedang, sakit 

berat atau kondisi kritis ditatalaksana seperti terkonfirmasi COVID-19 

sampai terbukti bukan COVID-19. 

 

E. Pencegahan Komplikasi 

Terapkan tindakan berikut untuk mencegah komplikasi pada pasien dengan gejala 

berat/kritis terdapat pada tabel 7.3 dibawah 

Tabel 7. 3 Pencegahan Kompikasi 

Antisipasi Dampak Tindakan 

Mengurangi lamanya hari 

penggunaan ventilasi mekanik 

invasif (IMV) 

- Protokol penyapihan meliputi penilaian 

harian kesiapan untuk bernapas 

spontan 

- Lakukan pemberian sedasi berkala 

atau kontinyu yang minimal, titrasi 

untuk mencapai target khusus 

(walaupun begitu sedasi ringan 

merupakan kontraindikasi) atau 

dengan interupsi harian dari pemberian 

infus sedasi kontinyu 
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Antisipasi Dampak Tindakan 

Mengurangi terjadinya ventilator-

associated pneumonia (VAP) 

- Intubasi oral adalah lebih baik daripada 

intubasi nasal pada remaja dan 

dewasa 

- Pertahankan pasien dalam posisi 

semirecumbent (naikkan posisi kepala 

pasien sehingga membentuk sudut 30-

450) 

- Gunakan sistem closed suctioning, 

kuras dan buang kondensat dalam pipa 

secara periodik 

- Setiap pasien menggunakan sirkuit 

ventilator yang baru; pergantian sirkuit 

dilakukan hanya jika kotor atau rusak 

- Ganti alat heat moisture exchanger 

(HME) jika tidak berfungsi, ketika kotor 

atau setiap 5-7 hari 

Mengurangi terjadinya 

tromboemboli vena 

 

- Gunakan obat profilaksis (low 

molecular-weight heparin, bila tersedia 

atau heparin 5000 unit subkutan dua 

kali sehari) pada pasien remaja dan 

dewasa bila tidak ada kontraindikasi. 

- Bila terdapat kontraindikasi, gunakan 

perangkat profilaksis mekanik seperti 

intermiten pneumatic compression 

device. 

Mengurangi terjadinya infeksi 

terkait catheterrelated bloodstream 

Gunakan checklist sederhana pada 

pemasangan kateter IV sebagai pengingat 

untuk setiap langkah yang diperlukan agar 

pemasangan tetap steril dan adanya 

pengingat setiap harinya untuk melepas 

kateter jika tidak diperlukan 

Mengurangi terjadinya ulkus 

karena tekanan 

Posisi pasien miring ke kiri-kanan 

bergantian setiap dua jam 

Mengurangi terjadinya stres ulcer 

dan pendarahan saluran 

pencernaan 

- Berikan nutrisi enteral dini (dalam 

waktu 24-48 jam pertama) 

- Berikan histamin-2 receptor blocker 

atau proton-pump inhibitors. Faktor 

risiko yang perlu diperhatikan untuk 

terjadinya perdarahan saluran 

pencernaan termasuk pemakaian 

ventilasi mekanik ≥48 jam, koagulopati, 

terapi sulih ginjal, penyakit hati, 

komorbid ganda, dan skor gagal organ 

yang tinggi 

Mengurangi terjadinya kelemahan 

akibat perawatan di ICU 

Mobilisasi dini apabila aman untuk 

dilakukan. 
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F. Pengobatan Spesifik Anti-COVID-19 

Sampai saat ini belum ada pengobatan spesifik anti-COVID-19 yang 

direkomendasikan untuk pasien konfirmasi COVID-19. 

 

G. Evaluasi Akhir Status Klinis Pasien COVID-19 

1. Selesai Isolasi 

Kriteria pasien konfirmasi yang dinyatakan selesai isolasi, sebagai berikut: 

a. Kasus konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) 

Pasien konfirmasi asimptomatik tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-

PCR. Dinyatakan selesai isolasi apabila sudah menjalani isolasi mandiri 

selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. 

b. Kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang 

Pasien konfirmasi dengan gejala ringan dan gejala sedang tidak dilakukan 

pemeriksaan follow up RT-PCR. Dinyatakan selesai isolasi harus dihitung 10 

hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi 

menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. 

c. Kasus konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang dirawat di rumah sakit 

1) Kasus konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang dirawat di rumah sakit 

dinyatakan selesai isolasi apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan 

follow up RT-PCR 1 kali negatif ditambah minimal 3 hari tidak lagi 

menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. 

2) Dalam hal pemeriksaan follow up RT-PCR tidak dapat dilakukan, maka 

pasien kasus konfirmasi dengan gejala berat/kritis yang dirawat di 

rumah sakit yang sudahmenjalani isolasi selama 10 hari sejak onset 

dengan ditambah minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala demam 

dan gangguan pernapasan, dinyatakan selesai isolasi, dan dapat 

dialihrawat non isolasi atau dipulangkan 

2. Alih Rawat Non Isolasi 

Proses alih rawat ke ruangan non isolasi diperuntukkan untuk  pasien yang 

sudah memenuhi kriteria selesai isolasi tetapi masih memerlukan perawatan 

lanjutan untuk kondisi tertentu yang terkait dengan komorbid, co-insiden, dan 

komplikasi. Proses alih rawat diputuskan berdasarkan hasil assessmen klinis 

yang dilakukan oleh DPJP sesuai standar pelayanan dan/atau standar prosedur 

operasional.  

3. Sembuh 

Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala 

berat/kritis dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi 

dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan, berdasarkan penilaian 

dokter atau oleh DPJP.  

4. Pemulangan Pasien 

Pasien dapat dipulangkan dari perawatan di rumah sakit, bila memenuhi kriteria 

selesai isolasi dan memenuhi kriteria klinis sebagai berikut: 

a) Hasil assesmen klinis menyeluruh termasuk diantaranya gambaran radiologis 

menunjukkan perbaikan, pemeriksaan darah menunjukan perbaikan, yang 

dilakukan oleh DPJP menyatakan pasien diperbolehkan untuk pulang. 

b) Tidak ada tindakan/perawatan yang dibutuhkan oleh pasien baik terkait sakit 

COVID-19 ataupun masalah kesehatan lain yang dialami pasien. 

DPJP perlu mempertimbangkan waktu kunjungan kembali pasien dalam rangka 

masa pemulihan. 
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5. Pindah ke RS Rujukan 

Pindah ke RS Rujukan apabila pasien memerlukan rujukan ke RS lain dengan 

alasan yang terkait dengan tatalaksana COVID-19. Pelaporan hasil akhir status 

pasien selesai isolasi, sembuh, meninggal, dilaporkan ke dinas kesehatan 

kabupaten/kota setempat oleh RS pertama yang merawat. 

6. Meninggal 

a) Meninggal di rumah sakit selama perawatan COVID-19 pasien konfirmasi 

atau probable maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana COVID-

19. 

b) Meninggal di luar rumah sakit/Death on Arrival (DOA) 

Bila pasien memiliki riwayat kontak erat dengan orang/pasien terkonfirmasi 

COVID-19 maka pemulasaraan jenazah diberlakukan tatalaksana COVID-19. 

Ketentuan mengenai terapi dan penatalaksanaan klinis pasien COVID-19 

serta evaluasi akhir di atas berlaku juga untuk pasien dengan status kasus 

probable. 
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BAB VIII 
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENULARAN COVID 19 

 
A. Pencegahan dan Pengendalian 

Mengingat cara penularannya berdasarkan droplet infection dari individu ke individu, 

maka penularan dapat terjadi baik di rumah,  perjalanan,  tempat kerja, tempat 

ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana terdapat orang berinteraksi 

sosial.  

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 

yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut dan mata, untuk itu pencegahan 

penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan beberapa tindakan,seperti: 

a. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air 

mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptik berbasis 

alkohol (handsanitizer) minimal 20 – 30 detik. Hindari menyentuh mata, hidung 

dan mulut dengan tangan yang tidak bersih. 

b. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan 

mulut  

c. Menjaga jarak minimal 1 meter  

d. Membatasi diri terhadap interaksi / kontak dengan orang lain yang tidak diketahui 

status kesehatannya. 

e. Saat tiba di rumah setelah bepergian, segera mandi dan berganti pakaian 

sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah. 

f. Meningkatkan daya tahan  tubuh  dengan  menerapkan  pola  hidup bersih dan 

sehat (PHBS)  

g. Mengelola penyakit penyerta/komorbid agar tetap terkontrol 

h. Mengelola kesehatan jiwa dan psikososial 

i. Kondisi kesehatan jiwa dan kondisi optimal dari  psikososial  dapat tingkatkan 

melalui: 

1) Emosi positif:  

2) Pikiran positif:  

3) Hubungan sosial yang positif: 

j. Apabila sakit menerapkan etika batuk dan bersin. Jika berlanjut segera 

berkonsultasi dengan dokter/tenaga kesehatan. 

k. Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan 

dalam setiap aktivitas. 

l. Upaya pencegahan (prevent) 

1) Kegiatan promosi kesehatan (promote) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi 

2) Kegiatan perlindungan (protect) antara lain dilakukan melalui penyediaan 

sarana cuci tangan, penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan 

orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, 

disinfeksi terhadap permukaan dan lain sebagainya.  

 

B. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit 

1. Prinsip Pencegahan dan Pengendalian Faktor Risiko COVID-19  

Untuk meminimalkan risiko terjadinya pajanan virus SARS-CoV-2 kepada 

petugas kesehatan dan non kesehatan, pasien dan pengunjung di fasilitas 

pelayanan kesehatan, perlu diperhatikan prinsip pencegahan dan pengendalian 

risiko penularan sebagai berikut: 

a. Menerapkan kewaspadaan isolasi untuk semua pasien 
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b. Menerapkan pengendalian administrasi 

c. Melakukan pendidikan dan pelatihan 

 

2. Strategi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi  

Strategi PPI untuk mencegah atau memutuskan rantai penularan infeksi COVID-

19 di fasilitas pelayanan kesehatan dapat dicapai dengan penerapan prinsip 

pencegahan dan pengendalian risiko penularan COVID-19. 

a. Penerapan Kewaspadaan Isolasi 

Kewaspadaan isolasi terdiri dari kewaspadaan standar dan kewaspadaan 

transmisi.  

1) Kewaspadaan standar terdiri dari :  

a) Kebersihan Tangan/HandHygiene 

(1) Kebersihan tangan dilakukan pada kondisi dibawah ini 

sesuai 5 moment WHO: 

(a) Sebelum menyentuh pasien 

(b) Sebelum melakukan tindakan aseptik 

(c) Setelah kontak atau terpapar dengan cairan tubuh 

(d) Setelah menyentuh pasien 

(e) Setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien 

(2) Selain itu, kebersihan tangan juga dilakukan pada saat: 

(a) Melepas sarung tangan steril 

(b) Melepas APD 

(c) Setelah kontak dengan permukaan benda mati dan objek 

termasuk peralatan medis 

(d) Setelah melepaskan sarung tangan steril. 

(e) Sebelum menangani obat-obatan atau menyiapkan makanan 

(3) Kebersihan tangan dilakukan sebagai berikut: 

(a) Kebersihan tangan dengan sabun dan air mengalir apabila 

terlihat kotor atau terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh 

lainnya atau setelah menggunakan toilet 

(b) Penggunaan handrub berbasis alkohol dipilih untuk antiseptik 

tangan rutin pada semua situasi 

(4) Cara melakukan Kebersihan tangan: 

(a) Kebersihan tangan dengan alkohol handrub selama 20-30 detik 

bila tangan tidak tampak kotor  

(b) Kebersihan tangan dengan mencuci tangandi air mengalir pakai 

sabun selama 40-60 detik bila tangan tampak kotor 

b) Alat Pelindung Diri (APD) 

APD dipakai untuk melindungi petugas  atau  pasien  dari paparan 

darah, cairan tubuh sekresi maupun ekskresi yang terdiri dari sarung 

tangan, masker bedah atau masker N95, gaun, apron, pelindung mata  

(goggles), faceshield (pelindung wajah, pelindung/ penutup kepala dan 

pelindung kaki. 

(1) Penggunaan Alat Pelindung diri memerlukan 4 unsur yang harus 

dipatuhi: 

(a) Tetapkan indikasi penggunaan APD mempertimbangkan risiko 

terpapar dan dinamika transmisi: 

- Transmisi penularan COVID-19 ini adalah droplet dan  
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kontak:  Gaun,  sarung tangan, masker bedah, penutup 

kepala, pelindung mata (goggles), sepatu pelindung 

- Transmisi airborne bisa terjadi pada tindakan yang memicu 

terjadinya aerosol: Gaun, sarung tangan, masker N95, 

penutup kepala, goggles, face shield, sepatu pelindung 

(b) Cara“memakai”dengan benar 

(c) Cara“melepas”dengan benar 

(d) Cara mengumpulkan (disposal) yang tepat setelah dipakai 

(2) Hal – hal yang harus dilakukan pada penggunaan APD: 

(a) Melepaskan semua aksesoris ditangan seperti cincin, gelang 

dan jam tangan 

(b) Menggunakan baju kerja/scrub suit sebelum memakai APD 

(c) Melakukan kebersihan tangan sebelum dan setelah memakai 

APD 

(d) Menggunakan sarung tangan saat melakukan perawatan 

kepada pasien Melepaskan sarung tangan setelah selesai 

melakukan perawatan di dekat pasien dan lakukan kebersihan 

tangan 

(e) Memakai APD di anteroom atau ruang  khusus. APD dilepas di 

area kotor segera setelah meninggalkan ruang perawatan 

(f) Menggunakan masker N95 pada saat melakukan tindakan yang 

menimbulkan aerosol 

(g) Mengganti googles atau faceshield pada saat sudah kabur/kotor 

(h) Mandi setelah melepaskan APD dan mengganti dengan baju 

bersih 

(3) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada penggunaan APD 

(a) Menyentuh mata, hidung dan mulut saat menggunakan APD 

(b) Menyentuh bagian depan masker 

(c) Mengalungkan masker dileher 

(d) Menggantung APD di ruangan kemudian mengunakan kembali 

(e) Menggunakan APD/gwon/baju kerja keluar dari area  perawatan 

(f) Membuang APD dilantai 

(g) Menggunakan sarung tangan berlapis saat bertugas apabila 

tidak dibutuhkan 

(h) Menggunakan sarung tangan terus menerus tanpa indikasi 

(i) Menggunakan sarung tangan saat menulis, memegang rekam 

medik pasien, memegang handle pintu, memegang HP. 

c) Kebersihan Pernafasan 

(1) Perhatikan etika batuk atau bersin 

(2) Gunakan masker kain/masker bedah apabila mengalami ganguan 

system pernafasan. 

(3) Apabila tidak ada masker, maka tutup mulut dan hidung 

menggunakan tissue/menggunakan lengan atas bagian dalam saat 

batuk atau bersin. Tissue segera buang ke tempat sampah tertutup 

(4) lakukan kebersihan tangan setelah kontak dengan sekret 

pernafasan 

(5) Pisahkan penderita dengan infeksi pernafasan idealnya > 1 meter 

di ruang tunggu  
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d) Kebersihan Lingkungan 

(1) Lakukan prosedur pembersihan dan desinfeksi seara rutin sekitar 

lingkungan dengan cara mengelap seluruh permukaan lingkungan 

ruangan dan pengepelan lantai ruangan dengan menggunakan 

cairan detergen kemudian bersihkan dengan air bersih selanjutnya 

menggunakan klorin ±0,5%. Dalam luas penampang yang kecil 

selain surface menggunakan clorin, juga bisa menggunakan 

alkohol 70 %. Cairan pembersih harus diganti setelah digunakan di 

area  perawatan pasien COVID-19. 

(2) Aplikasi desinfektan ke permukaan lingkungan secara rutin di 

dalam ruangan dengan penyemprotan atau fogging tidak 

direkomendasikan,  namun demikian bila diperlukan dengan sangat 

maka digunakan dengan memperhatikan keamanan dan 

keselamatan area sekitar 

 

e) Penanganan Linen 

(1) Semua linen di ruang perawatan COVID-19 dianggap infeksius 

yang dibagi menjadi dua yaitu linen kotor tidak ternoda darah atau 

cairan tubuh dan linen ternoda darah atau cairan tubuh. 

(2) Pisahkan linen kotor ternoda darah dan cairan tubuh dengan linen 

kotor tanpa noda darah dan cairan tubuh, masukan kewadah 

infeksius yang tertutup. Semua linen harus dikemas dalam plastik 

infeksius  

(3) Ganti linen setiap satu atau dua hari atau jika kotor dan sesuai 

dengan kebijakan  

(4) Linen harus ditangani dan diproses khusus untuk mencegah kontak 

langsung dengan kulit dan membaran mukosa petugas, 

mengkontaminasi pakaian petugas dan lingkungan 

(5) Gunakan APD yang sesuai dengan risiko saat menangani linen 

infeksius 

(6) Tempatkan linen bersih pada lemari tertutup, dan tidak bercampur 

dengan peralatan lainnya 

 

f) Tatalaksana Limbah 

(1) Limbah pasien COVID-19 dianggap sebagai limbah infeksius dan 

penatalaksanaan sama seperti limbah infeksiuslainya 

(2) Segera buang limbah yang dihasilkan, ke tempat pembuangan 

limbah sesuai kebijakan dan SOP 

(3) Pertahankan tempat limbah tidak lebih mencapai 3/4 penuh sudah 

dibuang 

(4) Pertahankan kebersihan kontainer sampah senantiasa bersih 

Pengelolaan limbah medis dapat mengacu pada Pedoman 

Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Darurat dan 

Puskesmas yang Menangani COVID-19 yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan 

Tahun 2020, dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
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g) Desinfeksi Peralatan Perawatan Pasien Berdasarkan Jenisnya 

(1) Peralatan kritikal 

Peralatan kritikal adalah peralatan yang masuk kedalam pembuluh 

darah dan jaringan steril, risiko infeksnya tinggi, maka peralatan ini 

harus dilakukan pemrosesan sterilisasi, contohnya instrument 

bedah, intravena kateter vena, kateter jantung, jarum suntik, 

dialyser. 

(2) Peralatan semi kritikal 

Peralatan semi kritikal adalah peralatan yang  masuk kedalam 

membrane mukosa, risiko infeksinya sedang, maka alat ini harus 

melalui disinfeksi tingkat tinggi (DTT) contoh alatnya ETT, 

spekulum telinga, hidung, vagina, mulut, spatel  danlain-lain. 

(3) Peralatan non kritikal 

Peralatan non kritikal adalah peralatan yang hanya menyentuh 

sekitar permukaan  tubuh, risiko infeksinya kecil bahkan tidak ada, 

namun demikian peralatan ini melalui pemrosesan dekontaminasi 

pembersihan setelah dipakai oleh pasien, jika terkontaminasi 

darah, caian tubuh sekresi dan ekskresi harus di lakukan 

pemrosesan disinfeksi tingkat rendah dengan larutan klorin ± 0,5%, 

alkohol 70% dan air dan deterjen sesuai indikasi. 

h) Praktik Menyuntik yang Aman 

(1) Menggunakan jarum suntik sekali pakai 

(2) Segera buang jarum suntik yang sudah dipakai ke tempat benda 

tajam tahan tusuk dan tahan air 

(3) Obat suntikan kalau sudah dilarutkan harus segera diberikan 

 

2) Kewaspadaan Transmisi 

Kewaspadaan transmisi dapat dibagi menjadi tiga yaitu: droplet, kontak, 

dan airborne. Penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi antara lain: 

a) Melakukan triase dengan melakukan penyaringan dipintu masuk ruang 

penerimaan pasien baru. 

b) Pemisahan antara pasien dengan gangguan sistem pernapasan dan 

tidak dengan gangguan sistem pernapasan 

(1) Pasien dengan gangguan sistem pernapasan dipisahkan dan 

usahakan agar alur gerak pasien dan staf tetap satu arah. Petugas 

kesehatan yang melakukan pemeriksaan menggunakan APD 

standar (gaun, masker bedah, pelindung mata/wajah dengan 

kacamata atau faceshield, dan sarung tangan). 

(2) Pasien bukan dengan gangguan pernapasan boleh langsung 

masuk ke ruang tunggu pasien poliklinik umum, pasien dan 

petugas cukup menggunakan masker bedah. 

c) Memberi penanda khusus untuk mengatur jarak minimal 1 meter di 

lokasi-lokasi antrian pasien/pengunjung. 

d) Membuat penghalang fisik (barrier) antara petugas dan pengunjung. 

Pembatas. 

e) Mengatur penempatan posisi meja konsultasi, tempat tidur periksa dan 

kursi pasien dengan tenaga kesehatan, dan lain - lain yang mencegah 
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aliran udara dari pasien ke pemeriksa/petugas. 

f) Menempatkan kasus suspek atau terkonfirmasi positif di ruang Isolasi: 

(1) Pasien COVID-19 dengan menggunakan ruangan tersendiri jika 

memungkinkan atau melakukan kohorting dengan memberi jarak 

tempat tidur minimal 1 meter - 1.8 meter dengan ventilasi yang 

baik. Apabila menggunakan ventilasi natural, ventilasi yang 

adekuat sebesar 60 L/s perpasien. 

(2) Ruangan tidak harus tekanan negatif kecuali pasien dengan 

penyakit penyerta yang lain/ komorbid dan kondisi menurun 

dengan pemasangan alat dan tindakan yang berisiko menghasilkan 

aerosol dan menimbulkan airborne, maka wajib ditempatkan di 

ruang isolasi dengan tekanan negatif.  

g) Petugas kesehatan yang memberikan perawatan untuk pasien 

sebaiknya ditetapkan untuk mengurangi transmisi 

 

b. Pengendalian Administratif 

1) Memastikan penerapan jaga jarak minimal 1 meter dapat diterapkan di 

semua area rumah sakit. 

2) Melakukan pelarangan pengunjung dan penunggu pada pasien dewasa 

kasus suspek, kasus probable atau terkonfirmasi positif COVID-19. bila 

sangat terpaksa, penunggu pasien satu orang dengan kriteria usia tidak 

lebih dari 45 tahun, sehat, dan tidak bergantian. 

3) Mengorganisir logistik APD agar persediaan digunakan dengan benar. 

4) Membuat kebijakan tentang kesehatan dan perlindungan petugas 

kesehatan seperti: 

a) Petugas kesehatan dalam keadaan sehat, apabila sakit tidak boleh 

bekerja. 

b) Pengaturan waktu kerja maksimal 40 jam seminggu dengan waktu 

kerja harian 7-8 jam dan tidak melebihi 12 jam. 

c) Memantau aspek kesehatan pekerja dengan penekanan pada 

surveilans ISPA pada petugas kesehatan. 

d) Pemantauan kesehatan pada petugas kesehatan secara berkala 

sesuai indikasi medis. 

e) Melakukan penilaian kelaikan kerja untuk petugas dengan komorbid 

dan kondisi khusus sebelum ditugaskan memberikan pelayanan 

pasien COVID-19. 

f) Melakukan penilaian kembali bekerja (return to work) pada pasca 

sakit. 

g) Memastikan adanya jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja 

bagi petugas di fasyankes. 

h) Melakukan penentuan Penyakit Akibat Kerja (PAK) pada petugas yang 

terkena COVID-19 akibat kerja (sesuai dengan Keputusan Menteri 

Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/327/2020 tentang Penetapan 

COVID-19 Akibat Kerja sebagai Penyakit Akibat Kerja yang Spesifik 

pada Pekerjaan Tertentu). 

 

c. Pendidikan dan Pelatihan 

1) Berikan pendidikan pelatihan kepada seluruh staf rumah sakit tentang 

COVID-19 dengan materi: 



 

39 

 

a) Segitiga epidemiologi 

b) Rantai Infeksi 

c) Konsep Infeksi 

d) Program PPI 

e) Kewaspadaan Isolasi (Kewaspadaan standar dan kewaspadaan 

berdasarkan transmisi) 

f) Konsep COVID-19 

g) Alat pelindung diri 

h) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 

i) Pengelolaan limbah 

2) Berikan sosialisasi kepada masyarakat tentang COVID-19 

a) Rantai Infeksi 

b) Kewaspadaan Standar 

c) Kewaspadaan berdasarkan transmisi 

d) Konsep COVID-19 

 

3. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Pemulasaraan Jenazah Jenazah 

pasien dengan COVID-19 perlu dikelola dengan etis dan layak sesuai dengan 

agama, nilai, norma dan budaya. Prinsip utama dalam memberikan pelayanan ini 

adalah seluruh petugas wajib menjalankan kewaspadaan standar dan didukung 

dengan sarana prasarana yang memadai. 

Kriteria jenazah pasien: 

 Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab. 

 Jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus 

probable/ konfirmasiCOVID-19. 

 Jenazah dari luar rumah sakit, dengan riwayat yang memenuhi kriteria 

probable/konfirmasi COVID-19. Hal ini termasuk pasien DOA (Death on 

Arrival) rujukan dari rumah sakit lain. 

 

a. Kewaspadaan saat menerima jenazah  dari  ruangan  dengan  kasus suspek/ 

probable/ konfirmasi (+) COVID-19 antara lain: 

1) Menggunakan APD yang sesuai selama berkontak dengan jenazah. 

2) Kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan jenazah. 

3) Dekontaminasi lingkungan termasuk seluruh permukaan benda dan alat 

dengan desinfektan. 

4) Kewaspadaan terhadap transmisi harus dilakukan terhadap prosedur 

yang menimbulkana erosol. 

5) Menyiapkan plastik pembungkus atau kantong jenazah yang kedap air 

untuk pemindahan jenazah. 

 

b. Pelayanan jenazah untuk pasien yang terinfeksi COVID-19: 

1) Persiapan petugas yang menangani jenazah. 

2) Pasien yang terinfeksi dengan COVID-19. 

3) Petugas yang mempersiapkan jenazah harus menerapkan PPI seperti 

kewaspadaan standar, termasuk kebersihan tangan sebelum dan 

sesudah bersentuhan dengan jenazah, dan lingkungan. 

4) Pastikan petugas yang berinteraksi dengan jenazah menggunakan APD 

sesuai risiko. 

5) Pastikan petugas telah mengikuti pelatihan penggunaan APD, tata cara 
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pemakaian dan pelepasan, serta membuangnya pada tempat yang telah 

ditetapkan.  

 

c. Penanganan jenazah di ruang rawat sebelum ditransfer ke kamar jenazah 

rumah sakit 

1) Tindakan swab nasofaring atau pengambilan sampel lainnya bila 

diperlukan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk di ruang perawatan 

sebelum jenazah dijemput oleh petugas kamar jenazah. 

2) Jenazah ditutup/disumpal lubang hidung dan mulutmenggunakan kapas, 

hingga dipastikan tidak ada cairan yang keluar. 

3) Bila ada luka akibat tindakan medis, maka dilakukan penutupan dengan 

plester kedap air. 

4) Petugas kamar jenazah yang akan menjemput jenazah, membawa: 

a) Alat pelindung diri (APD) berupa: masker bedah, goggle/kacamata 

pelindung,apronplastik,dansarung tangan non steril. 

b) Kantong jenazah. Bila tidak tersedia kantong jenazah, disiapkan plastik 

pembungkus. 

c) Brankar jenazah dengan tutup yang dapat dikunci. 

5) Sebelum petugas memindahkan jenazah dari tempat tidur perawatan ke 

brankar jenazah, dipastikan bahwa lubang hidung dan mulut sudah 

tertutup serta luka-luka akibat tindakan medis sudah tertutup plester 

kedap air, lalu dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus 

dengan plastik pembungkus. Kantong jenazah harus tertutup sempurna. 

6) Setelah itu jenazah dapat dipindahkan ke brankar jenazah, lalu brankar 

ditutup dan dikunci rapat. 

7) Semua APD yang digunakan selama proses pemindahan jenazah dibuka 

dan dibuang di ruang perawatan. 

8) Jenazah dipindahkan ke kamar jenazah. Selama  perjalanan, petugas 

tetap menggunakan masker bedah. 

9) Surat Keterangan Kematian dibuat oleh dokter yang merawat. 

10) Jenazah hanya dipindahkan dari brankar jenazah ke meja pemulasaraan 

jenazah di kamar jenazah oleh petugas yang menggunakan APD lengkap. 

 

d. Pemulasaraan jenazah di kamar jenazah 

1) Jenazah yang masuk dalam lingkup pedoman ini dianjurkan dengan 

sangat untuk dipulasara di kamar jenazah. 

2) Tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah tindakan 

desinfeksi. 

3) Petugas pemandi jenazah menggunakan APD standar. 

4) Jenazah dimandikan sesuai dengan agama  dan kepercayaan yang 

dianutnya. 

5) Setelah jenazah dimandikan dan dikafankan/diberi pakaian, jenazah 

dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik 

dan diikat rapat. 

6) Bila diperlukan peti jenazah, maka dilakukan cara berikut: jenazah 

dimasukkan ke dalam peti jenazah dan ditutup rapat. 

 

e. Desinfeksi jenazah di kamar jenazah 

1) Petugas kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga 
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mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal dengan penyakit 

menular. 

2) Pemulasaraan jenazah dengan penyakit menular atau sepatutnya diduga 

meninggal karena penyakit menular harus dilakukan desinfeksi terlebih 

dahulu. 

3) Desinfeksi jenazah dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi untuk 

itu, dengan menggunakan APD lengkap: 

a) Shoe cover atau sepatu boots. 

b) Apron. Apron gaun lebih diutamakan. 

c) Masker N-95. 

d) Penutup kepala atau headcap. 

e) Goggle atau faceshield. 

f) sarung tangan non steril. 

4) Bahan desinfeksi jenazah dengan penyakit menular menggunakan klorin 

dengan pengenceran 1:9 atau 1:10 untuk teknik intrakavitas dan 

permukaan saluran napas. 

5) Semua lubang hidung dan mulut ditutup/disumpal dengan kapas hingga 

dipastikan tidak ada cairan yang keluar. 

6) Pada jenazah yang masuk dalam kriteria mati tidak wajar, maka 

desinfeksi jenazah dilakukan setelah prosedur forensik selesai 

dilaksanakan. 

 

f. Layanan kedukaan 

1) Setiap orang diharapkan dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama 

dan kepercayaan yang dianutnya. 

2) Persemayaman jenazah dalam waktu lama sangat tidak dianjurkan untuk 

mencegah penularan penyakit maupun penyebaran penyakit antar 

pelayat. 

3) Jenazah yang disemayamkan di ruang duka, harus telah dilakukan 

tindakan desinfeksi dan dimasukkan ke dalam peti jenazah serta tidak 

dibuka kembali. 

4) Untuk menghindari kerumunan yang berpotensi sulitnya melakukan 

physical distancing, disarankan agar membatasi keluarga  

5) Jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau dikremasi sesuai 

dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya dalam waktu tidak lebih 

dari 24 jam. 

6) Setelah diberangkatkan dari rumah sakit, jenazah hendaknya langsung 

menuju lokasi penguburan/krematorium untuk dimakamkan atau 

dikremasi. Sangat tidak dianjurkan untuk disemayamkan lagi di rumah 

atau tempat ibadah lainnya. 

 

g. Pengantaran jenazah dari rumah sakit ke pemakaman 

1) Transportasi jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman dapat 

melalui darat menggunakan mobil jenazah. 

2) Jenazah yang akan ditransportasikan sudah menjalani prosedur 

desinfeksi dan telah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau 

dibungkus dengan plastik yang diikat rapat, serta ditutup semua lubang-

lubang tubuh. 
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h. Pemakaman 

Pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin dengan melibatkan pihak 

RS, dinas/bidang terkait yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan oleh 

Gugus Tugas penanganan. 

i. Desinfeksi Lingkungan 

1) Alat medis yang telah digunakan, didesinfeksi sesuai prosedur desinfeksi 

di rumah sakit. 

2) Langkah-langkah desinfeksi lingkungan, sebagaiberikut: 

a) Cairan yang digunakan untuk desinfeksi lingkungan yaitu: alkohol 70% 

atau klorin dengan pengenceran 0.5%. 

b) Petugas yang melakukan desinfeksi lingkungan menggunakan APD 

lengkap. 

c) Desinfeksi dilakukan pada daerah-daerah yang terpapar, 

d) Desinfeksi ruangan dilakukan minimal seminggu sekali. 

e) Desinfeksi permukaan brankar, meja pemeriksaan, permukaan dalam 

mobil jenazah dan seluruh permukaan yang berkontak dengan 

jenazah, dilakukan setiap selesai digunakan. 

f) Desinfeksi alat-alat yang tidak berkontak langsung dengan jenazah, 

dilakukan satu kali sehari. 

g) Desinfeksi mobil jenazah dilakukan dengan cairan desinfektan secara 

menyeluruh ke permukaan dalam mobil jenazah. 

 

 

 

 

 

  



 

43 

 

BAB IX 

KOMUNIKASI RISIKO DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

 

Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat (KRPM) merupakan komponen 

penting yang tidak terpisahkan dalam penanggulangan tanggap darurat kesehatan 

masyarakat, baik secara lokal, nasional, maupun internasional.  

KRPM digunakan untuk mengatasi hambatan menuju perubahan norma dan 

sosial. Perubahan perilaku akan lebih berkelanjutan bila didukung oleh empat unsur ini: 

1. Kebijakan; yaitu adanya protokol, sumberdaya, regulasi, kepemimpinan dan 

sebagainya yang menjadi panduan dalam melaksanakan perubahan sosial 

2. Sistem dan produk layanan kesehatan; dalam situasi pandemi COVID-19, 

diperlukan standar dan ketersediaan layanan, sistem rujukan serta suplai barang 

yang terjamin ketersediaannya. 

3. Norma masyarakat; norma yang berlaku di kalangan keluarga, teman sebaya, 

pasangan seringkali menjadi faktor utama pertimbangan individu dalam mengadopsi 

pengetahuan dan atau perilaku baru 

Pesan kunci yang perlu disampaikan kepada masyarakat umum  yang bersiap 

menghadapi kemungkinan wabah: 

1. Mengenali COVID-19 (penyebab, gejala, tanda, penularan, pencegahan dan 

pengobatan) 

2. Pencegahan yang dapat dilakukan antara lain: 

a. Pesan Kesehatan/Health Advice: 

1) Mencuci tangan  

2) Menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu, atau 

sisi dalam lengan atas.  

3) Gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan 

cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.  

4) Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke 

fasyankes. 

b. Pesan Perjalanan travel advice dengan tetap menggunakan protokol kesehatan 

 

3. Media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Penanggulangan COVID-19 

Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan COVID-19 dirumah 

sakit menggunakan website, media sosial (facebook, instagram, twitter) resmi rumah 

sakit, videotron dan litfelt.  
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BAB X 

PENYEDIAAN SUMBER DAYA 

 

Penyediaan sumber daya untuk respon pengendalian COVID-19 harus dilakukan 

untuk mendukung penyelenggaraan respon medis dan laboratorium serta respon 

komponen lain. Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menjamin kelancaran 

penyediaan sumber daya, meliputi: 

 

A. Perencanaan kebutuhan logistik. 

1. Skenario kejadian pandemi, estimasi jumlah korban dan permasalahan 

kesehatan yang akan muncul. 

2. Ketersediaan logistik (termasuk bantuan-bantuan yang sudah diterima). 

3. Sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi untuk COVID-19 

4. Ketersediaan tempat tidur di Rumah Sakit 

5. Kapasitas pemeriksaan laboratorium 

6. Pembuangan dan pemusnahan limbah medis serta pengelolaan lingkungan 

sekitar rumah sakit 

7. Kondisi gudang penyimpanan 

8. Fasilitas infrastruktur kesehatan dan non kesehatan yang dapat mendukung 

pelayanan kesehatan 

9. Skenario pelaksanaan pelayanan kesehatan esensial yang tetap  harus berjalan 

(protokol kesehatan, alih fungsi ruangan, serta sarana pencegahan penularan 

COVID-19 dari petugas kesehatan kepada pasien yang datang maupun 

sebaliknya) 

B. Pemenuhan kebutuhan logistik 

1. Untuk pemenuhan kebutuhan diusahakan dengan menggunakan logistik dari 

rumah sakit atau dari persediaan provinsi dan kabupaten/kota. Bila tidak 

mencukupi maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan pengadaan dan/atau 

meminta bantuan pada institusi yang lebih tinggi (buffer stock provinsi/nasional). 

Untuk itu diperlukan informasi yang meliputi: Bantuan logistik apa saja yang 

dapat diberikan oleh institusi yang lebih tinggi. 

2. Kajian jumlah kebutuhan logistik rumah sakit dibuat dengan mengakomodasi 

usulan kebutuhan unit/instalasi serta menggunakan data-data terkait (jumlah 

kasus, jumlah SDM kesehatan, dan lain-lain) yang riil di lapangan sebagai dasar 

perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Sumber pendanaan baik dari APBD, APBN maupun swasta dan masyarakat. 

4. Sistem pengelolaan dan pengendalian rantai suplai untuk persediaan medis. 

C. Penyimpanan Logistik 

Mengingat barang logistik dalam permasalah ini adalah logistik kesehatan maka 

perlu diperhatikan mengenai: 

1. Kemudahan akses 

2. Keamanan 

3. Kondisi dan kapasitas 

4. Pencatatan, administrasi dan dokumentasi  

 

D. Distribusi Logistik 

Setelah melakukan perencanaan untuk perhitungan distribusi msks pada prinsipnya 

distribusi adalah mencari skema yang paling cepat, efektif dan efisien  
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BAB XI 

PELAYANAN KESEHATAN ESENSIAL 

 

Pelayanan kesehatan esensial adalah pelayanan kesehatan rutin dasar yang 

kebutuhannya akan terus ada di masyarakat dan perlu diprioritaskan keberlanjutannya 

selama situasi pandemi. Pelayanan kesehatan esensial dalam hal ini dilaksanakan 

untuk mendukung tercapainya Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan melalui 

Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial maupun Upaya Kesehatan 

Perseorangan (UKP).  

 

A. Identifikasi dan prioritas Pelayanan 

Rumah sakit melakukan identifikasi terhadap pelayanan yang dapat diberikan dan 

prioritas pelayanan dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko dalam rangka 

merespon keterbatasan sumber daya dalam pelayanan kesehatan pada masa 

pandemi COVID-19 serta mengurangi paparan dan risiko transmisi baik untuk 

pengguna rumah sakit maupun bagi tenaga kesehatan atau non-kesehatan.  

 

B. Strategi Adaptasi Pelayanan Kesehatan Esensial dalam Situasi Respons Pandemi 

COVID-19 

Rumah sakit menjamin pelayanan esensial tetap berjalang dengan; 

1. Mengutamakan mutu dan keselamatan pasien; 

2. Memodifikasi/penambahan ruang pelayanan 

3. Pemenuhan saran dan prasarana 

4. Pengaturan jadwal pelayanan rumah sakit 

5. Mengatur sumber daya manusia dalam rangka menjaga keberlangsungan 

pelayanan; 

C. Memantau Keberlangsungan Pemberian Pelayanan Kesehatan Esensial  

Rumah sakit memutuskan pelayanan kesehatan esensial yang akan dipertahankan 

pemberiannya, dan dilakukan pemantuan secara berkala. 
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BAB XII 

DOKUMENTASI 

 

Pencatatan dan pelaporan dilakukan oleh bidang/bagian, instalasi atau unit terkait 

dengan pelayanan Covid-19 dan dilaporkan kepada Direktur dan Komite PPIRS RSUD 

dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. 

 
 

 

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

dr. SOEHADI PRIJONEGORO 

 

 

DIDIK HARYANTO 


