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Kata Pengantar

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced” gumam Soren 
Kierkegaard, pada suatu senja. Menikmati hidup adalah anugerah yang 
dihadiahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, karena pada 
hakikatnya manusia itu tidak bisa berbuat sedikit pun dalam kehidupan 
ini kecuali menjadi saksi kehebatan dan kebesaran Tuhan Yang Maha 
Esa. Pandemi Covid-19 tidak ada yang menduga, bahwa virus RNA, 
single stranded, dan berkapsul, yang mudah bermutasi ini menimbulkan 
kesakitan dan kematian bagaikan tornado dengan pusaran yang berubah-
ubah dengan lokasi inti pusar yang sukar ditebak. Sistem kesehatan di 
negara-negara maju porak-poranda, apalagi di negara ke tiga, sehingga 
angka korban kesakitan dan kematian makin tinggi jumlahnya. Covid-
19 sesungguhnya adalah masalah kesehatan semata, namun karena 
masif serangannya, maka bidang lain menjadi larut bersamanya. Bidang 
ekonomi, bisnis, sosial, politik, psikologi masa, pendidikan dasar sampai 
tinggi, sampai bidang spiritual/keagamaan, ikut menjadi masalah susulan 
yang justru membuat masalah Covid-19 menjadi makin kompleks dan 
sukar dicari solusinya. 

Dunia kedokteran berkembang sangat cepat pada era pandemi Covid-
19 ini. Ribuan artikel ilmiah dan laporan kasus muncul setiap bulannya 
di berbagai jurnal ilmiah lokal sampai internasional. Belum ditemukan 
dalam kurun sejarah perkembangan ilmu pengetahuan di belahan dunia 
mana pun yang mampu menandingi kecepatan perkembangan riset dan 
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viii Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

klinis melebihi era Covid-19 ini. Kecerdasan manusia, fasilitas riset dan 
pelayanan kesehatan, internet, media sosial serta mobilitas manusia di 
periode ini membuat progresivitas keilmuan terkait Covid-19 ini meningkat 
secara eksponensial. Vaksin dilakukan akselerasi, obat anti virus juga 
di akselerasi, riset biologi molekuler terkait patomekanisme penyakit 
Covid-19 mengalami perkembangan yang cepat. Demikian juga riset di 
bidang virologi, herbal, mikrobiologi, farmakologi, dan ilmu-ilmu lainnya 
mengalami perkembangan cepat. Semua menuju satu tujuan, bagaimana 
mengalahkan virus SARS-Cov-2 yang menjadi biang penyebab penyakit 
Covid-19.

Provinsi Jawa Timur dengan penduduk sekitar 40 juta lebih, kasus 
Covid-19 terus melaju, angka kesembuhan tinggi, namun angka kematian 
tinggi. Secara umum angka kematian sekitar 7,2%, sementara angka 
kematian di RS rujukan bisa mencapai 10%. Angka ini sangat tinggi 
dibandingkan dengan negara lain. Di negara maju, angka kematian di 
bawah 1%. Kondisi di Jawa Timur/Indonesia mempunyai kemiripan 
dengan India, negara-negara Amerika Latin, dan Afrika. Fakta ini cukup 
menyedihkan bagi para praktisi kesehatan, karena banyak variabel yang 
harus mendapat pembenahan, berupa menekan jumlah kasus positif di 
masyarakat, memperbaiki sistem rujukan, memperbaiki fasilitas pelayanan 
di rumah sakit serta protokol pengobatan, dan berbagai variabel lain 
yang berpengaruh langsung dan tak langsung terhadap keberhasilan 
pengobatan Covid-19.

IDI Wilayah Jawa Timur sangat gembira dengan terbitnya buku ini. 
Buku ini wujud nyata sumbangsih para pakar-pakar keilmuan anggota 
IDI Jawa Timur dalam menyikapi sulitnya permasalahan Covid-19 di 
Jawa Timur. Tinjauan epidemologi, ilmu dasar, vaksin, dan aspek-aspek 
klinis yang ada dalam buku ini, sangat menarik untuk dibaca. Ini potret 
keilmuan dari kompleksitas Covid-19 di Jawa Timur. Atas nama pengurus 
IDI Wilayah Jawa Timur, kami mengucapkan terima kasih kepada para 
penulis, para pakar dan semua pihak yang berkontribusi atas terbitnya 
buku ini. Semoga donasi keilmuan ini menjadi amal jariyah bagi para 
penulis serta mendatangkan pencerahan dan manfaat bagi semua pihak 
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ix

yang terkait, terutama bagi pengambil keputusan dan kepada masyarakat 
luas di Jawa Timur dan Indonesia. Dengan perkembangan ilmu yang 
cepat, pada waktunya akan dilakukan revisi sesuai perkembangan ilmu 
terbaru. Teriring doa, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberi 
barokah dan kasih sayang kepada kita semua, dan pandemi Covid-19 
segera berlalu. 

Surabaya, 4 Oktober 2020

IDI Wilayah Jawa Timur

DR. Dr. Sutrisno, Sp.OG(K)
Ketua
NPA IDI: 84113

Kata Pengantar
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Prakata

“Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka 
jadilah penulis”, Imam Al-Ghazali berkata. Alangkah menyenangkan 
menjadi penulis, bergaul dengan orang cerdik cendikia, membaca dan 
merenungi kehidupan, menuliskan dan meninggalkannya untuk generasi 
mendatang. Kumpulan tulisan ilmiah ini adalah karya para pakar yang 
tidak diragukan lagi kehebatannya. Rangkuman fakta, data, dan referensi 
terbaik yang ada saat ini, diramu oleh tangan-tangan terampil yang penuh 
kasih sayang, jadilah rangkaian tulisan yang bagus dan berkadar ilmiah 
tinggi.

Era Covid-19 ini adalah era istimewa. Tidak semua generasi bisa 
menjumpainya. Bencana pandemi berulang tiap 100 tahun, namun 
bencana Covid-19 ini membawa perubahan dimensi kehidupan yang 
sangat luas yang tak terbayangkan. Pengobatan belum baku, namun kasus 
terus berdatangan dalam jumlah ribuan. “He who studies medicine without 
books sails an uncharted sea, but he who studies medicine without patients does 
not go to sea at all.” - Sir William Osler sekian ratus tahun lalu dan terus 
relevan hingga kini. Ilmu pengetahuan terus berkembang, artikel ilmiah 
terus dipublikasikan, dan buku baru terus diterbitkan, semoga perahu 
kita berlayar dengan peta yang semakin jelas. Menghadapi Covid-19 ini 
para dokter dan peneliti terus membaca pola, pola klinis, dan pola terapi, 
kejar-kejaran dan hasil sering di luar nalar dan tak terduga. “Setiap hari 
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xii Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

selalu ada kejutan”, kata orang bijak dan terhadap Covid-19, kalimat ini 
sungguh relevan.

Editor adalah pengumpul bunga. Bunga-bunga ilmu para pakar 
tersebar di pusat pendidikan dan laboratorium. Dari organisasi profesi 
sampai rumah sakit rujukan. Bunga-bunga indah tulisan ilmiah editor 
rangkai jadi satu dan diberi jambangan istimewa. Maka jadilah buku 
indah dan berkadar keilmuan tinggi seperti yang ada di tangan anda 
semua. Editor mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada 
para Guru besar, para pakar, para sejawat yang telah meniatkan dan 
mendonasikan waktu dan ilmu demi mewujudkan karya ini. Semoga 
menjadi amal jariyah yang mendatangkan pahala istimewa bagi para 
penulis semuanya.

Teriring harapan, semoga sumbangsih keilmuan ini bermanfaat bagi 
pemerintah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Editor

DR. Dr. Sutrisno, Sp.OG(K)
DR. Dr. Achmad Chusnu Romdhoni, Sp.THT-KL(K)., FICS
DR. Dr. Andrianto, Sp.JP(K)., FIHA., FAsCC
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Prolog
Sutrisno

I’ve been livin’ for the moment
But I just can’t my way

And I’m afraid to go sleep
‘cause tomorrow is today

(Tomorrow Is Today, Billy Joel)

Sebuah frase kegelisahan yang diungkapkan oleh Billy Joel, dalam lagunya 
Tomorrow is Today, yang dinyanyikannya sekitar tahun 1971. Kehidupan di 
puncak karir sering membuat gelisah, nothing else. Sebaliknya, penderitaan 
yang memuncak sering membuat orang jatuh dalam keputusasaan, no 
hope anymore. Demikian Billy Joel saat itu, di puncak karir dan popularitas, 
kegelisahan dan kekuatiran memuncak, dan putus asa. Berkali-kali ingin 
mengakhiri hidup dengan berbagai bahan kimia, namun belum berhasil 
sampai menemukan titik balik, dan terciptalah lirik-lirik dalam lagu 
Tomorrow is Today. Di puncak depresi, Billy Joel merasakan masa depannya, 
terlihat kehidupan penuh kegelisahan, depresi, ketidaknyamanan dan 
kesuraman, sehingga tak ada gunanya untuk apa hidup lagi. Tomorrow 
is Today, masa depan kita adalah seperti saat ini, seperti yang kita alami 
hari-hari ini, masa depan dengan Covid-19 yang penuh ancaman setiap 
detiknya bagi kita insan kesehatan. 
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Di era pandemi Covid-19, kita sebagai dokter/tenaga kesehatan 
berada dalam pusaran badai yang keras. Semua serba tak terduga. SARS-
Cov2 virus datang mendadak, tamu berbahaya dengan karakter klinis 
yang tak terduga. Dunia kesehatan meraba-raba dan merespons sesuai 
yang ada. Sistem kesehatan mengalami kekacauan, meski di negara 
maju sekalipun. Sehingga negara-negara dengan sistem kesehatan yang 
rapuh atau seadanya, jumlah korban yang terjadi terlihat lebih banyak. 
Covid-19 sesungguhnya murni masalah kesehatan, sebuah virus yang 
menular lewat droplet dan mikrodroplet (airborne), dengan manifetasi 
klinis yang berbagai macam, tergantung komorbid dan penyakit dasar. 
Dalam sekejap virus ini menjadi monster pembunuh dengan korban jutaan 
orang di dunia dan kesakitan puluhan juta dan lebih dari itu menjadi 
teror fisik dan mental. Rumah sakit penuh pasien, angka kematian di atas 
10 persen, dokter dan tenaga kesehatan banyak terinfeksi dan ratusan 
dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain harus merelakan miliknya 
yang berharga, kehidupan, untuk hilang sebagai korban keganasan virus 
ini. Bencana kesehatan tidak berhenti, justru memicu bencana ekonomi, 
sosial politik, pendidikan, harmoni sosial, dan berbagai aspek kehidupan 
yang lain. Yang lebih menyedihkan lagi adalah bencana kerukunan hidup. 
Masyarakat terbelah, antara yang percaya dan tidak percaya, antara fakta 
dan ilusi, antara virologi dan konspirasi, pertentangan dan cemoohan 
muncul setiap saat di dunia nyata dan dunia maya. Kasus-kasus etik dan 
hukum tidak kalah riuhnya. Akhirnya kehidupan serasa berjalan pincang. 
Banyak pihak seakan saling berebut peran, berebut reputasi dan berebut 
nilai. Tidak kompak dan tidak seia sekata dalam perjuangan menghadapi 
bencana. Serdadu pincang, telah tercerai-berai, mungkinkan menang?

Ketika diumumkan sebagai pemenang hadiah nobel untuk kriteria 
bidang sastra tahun 2016, Bob Dylan tidak percaya dan tidak mengakuinya 
karena dia menulis bukan untuk penghargaan itu. Bob Dylan menulis 
untuk hidupnya, karena dia yakin hidupnya untuk menulis. Meski miskin 
dan hadiah Nobel itu nilai nominalnya sangat banyak, namun kebanggaan 
akan dirinya tidak memerlukan pujian dari luar. Gregori Perelman, lahir 
1966, adalah ahli matematika terbaik sepanjang sejarah. Dia berhasil 
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memecahkan salah satu dari tujuh “Persoalan Milenium” matematika. 
Dia menolak hadiah Fields Medal, yang nilainya jutaan dolar, meski saat 
itu dia miskin. Kebanggaan akan ilmu matematika adalah segalanya dan 
tidak perlu pengakuan pihak lain bila itu bersyarat. Dalam era pandemi 
Covid-19 ini para dokter berada dalam turbulensi yang berat. Berjuang 
untuk menyembuhkan pasien, sementara berjuang untuk menyelamatkan 
diri sendiri dan keluarga. Obat antivirus spesifik belum ditemukan, 
sementara vaksin yang diandalkan masih dalam riset laboratorium dan 
uji coba lapangan (uji klinis fase III). Rumah sakit tak kalah gempita 
dalam kegelisahan. Sejumlah 385 RS di Jawa Timur adalah rumah sakit 
campuran, merawat pasien infeksi dan non infeksi, tidak siap menghadapi 
bencana mendadak ini. Sehingga jurus finalnya adalah “rujukan”. Rujuk 
adalah obat mujarab bagi RS yang tidak siap. Rujukan adalah beban berat 
bagi RS pemerintah, apalagi rumah sakit tersier. Pada akhirnya RS rujukan 
penuh pasien yang stagnasi di IGD, HCU dan ICU, RS bukan rujukan 
penuh pasien probable yang terhenti di IGD karena menunggu rujukan 
dan lebih dari itu, alur rujukan menjadi berantakan. Hilirnya bisa ditebak, 
angka kematian tinggi karena keterlambatan. Para dokter paham namun 
tidak berdaya. Kepercayaan diri sebagai dokter menjadi terpelanting 
karena ada orang sakit, para dokter punya ilmu, namun fasilitas dan risiko 
sering tidak mendukung untuk memberi perawatan total. Ruang penuh, 
IGD stagnasi, rujukan lepas, pasien dan keluarga tidak jujur, diagnostik 
lama, obat-obatan terus mencari, plasma konvalesen sering kekurangan 
donor, tenaga kesehatan terinfeksi, finansial rumah sakit terganggu, 
dan ratusan masalah lain yang terus menerus bermunculan. Maka para 
tenaga kesehatan menjadi pemadam kebakaran di tengah bencana besar 
kebakaran. Jadilah keluh kesah di medsos dan WA grup mendominasi di 
era awal pandemi Covid-19 ini. Kebanggaan sebagai dokter mengalami 
turbulensi di tengah turbulensi badai Covid-19 yang semakin tidak 
menentu ke mana arahnya, bersamaan dengan tibanya kerumunan massa 
pilkada dan demo-demo terkait politik negara.

Sejarah membuktikan, sesungguhnya bencana dan pandemi secara 
reguler menyapa bumi dan memberi warna pada peradaban manusia. 
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xxxiv Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

Korban telah banyak, pelajaran telah didapatkan, sejarah telah ditoreh, 
namun pada akhirnya dilupakan. Hanya diingat bagi mereka yang sadar 
dan menulis buku. Hanya diingat bila ada bukti yang ditulis. Hanya 
diingat bila risalahnya tersimpan di perpustaakaan nyata dan maya. Pada 
akhirnya, sejarah harus ditulis agar bisa terekam dan ditinggalkan untuk 
kelak dibuka dan dibaca generasi mendatang. Buku ini adalah rekaman 
sejarah yang terjadi di Jawa Timur selama masa pandemi Covid-19 yang 
melanda di tempat tinggal yang kita cintai ini. Para pakar yang ahli 
di bidangnya sengaja editor undang untuk bicara dan menyampaikan 
pandangan ilmiah sesuai ilmunya dalam menyikapi Covid-19 ini. Topik 
epidemologi yang menyapa pertama kali, disambung dengan topik klinis 
baik terkait anak maupun dewasa. Rumah sakit dan tenaga kesehatan, 
baik itu dokter maupun perawat menyusul menjadi bab penting 
berikutnya, yang diakhiri dengan masalah mutasi virus, obat antivirus, 
dan vaksin. Tentu semuanya adalah topik-topik yang menarik terkait 
Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Para penulis adalah para pakar yang 
tidak diragukan lagi kepandaian di bidangnya, mulai dari peneliti, klinisi, 
praktisi sampai dengan epidemolog. Semoga menjadi sajian menu ilmu 
yang sangat menarik dan ditelaah untuk dibaca dan dinikmati keindahan 
dan kedalaman maknanya.

Bencana yang berulang setiap abad, entah wabah tha’un amwas di 
masa khalifah Umar bin Khatab, bencana Kholera maupun flu spanyol 
yang menelan korban ratusan juta manusia di muka bumi, adalah bukti 
sejarah kelam yang telah dilalui manusia. Kini terulang lagi dengan 
pandemi Covid-19. Lagi-lagi selalu terulang, manusia selalu tidak siap. 
Meskipun Bill Gate telah memberikan sinyal 5 tahun yang lalu akan 
kemungkinan datangnya bom virus, tidak juga manusia secara kolektif 
dan terencana membuat persiapan menyambutnya. Kita selalu dan selalu 
ingat hal yang ekstrem dan bersifat jangka pendek. Daniel Kahnemen 
menyebutnya sebagai “peraturan peak-end”. Kita hanya ingat hal-hal yang 
ekstrem dan terbawa sepanjang usia, namun luntur ketika fisik tiada. 
Generasi berikutnya tidak bisa merekam dengan kekuatan memori seperti 
kita yang melakoninya. 
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Para dokter sedang melakoni takdir, mengarungi sejarah dan juga 
menjadi salah satu peran utama. “Dunia ini panggung sandiwara”, kata 
Ahmad Albar, namun ketika pentas usai para pemeran bisa ketawa lagi 
memerankan kekonyolan perannya, namun pada sandiwara Covid-19 ini, 
usia opera, semua pemeran tetap berlanjut melakoni perannya. Bagi yang 
meninggal semoga sorga menanti, bagi yang sakit dan sembuh sempurna, 
kerja dan kerja telah menanti, bagi yang terdapat sekuel, rehabilitasi medis 
telah menanti dan bagi yang selamat, medan perjuangan jangka panjang 
telah terbentang. 

Perubahan perilaku tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kepatuhan dan 
kedisiplinan dalam mengenakan APD adalah kunci sukses. Meskipun 
APD bukan segala-galanya, namun inilah peralatan terdekat yang bisa 
kita rengkuh dalam medan laga melawan virus ini. Mengubah perilaku 
bukan perkara sepele. Dulu, cuci tangan 5 kondisi adalah sesuatu yang 
sangat berat dikerjakan oleh para dokter, meskipun ini melindungi diri 
sendiri, pasien, keluarga, dan orang di sekitar kita. Mengenakan masker 
adalah beban berat, meskipun tiap detik kita di tengah kancah orang 
sakit yang sangat potensial menulari kita. Kacamata pelindung (goggle) 
seakan hanya monopoli kamar operasi, apa lagi gown, penutup kepala, 
pelindung wajah (face shield), dan sarung tangan serta pelindung sepatu/
boot. Sekarang bukan lagi, bukan untuk ditawar lagi, dan semua harus 
patuh dan disiplin menggunakannya bila kita ingin selamat. Perubahan 
perilaku sangat sukar, sehingga tidak heran bila Southwest Airlines, 
mempunyai kata bijak “Hire for attitude, train for skill”, karena mengubah 
perilaku manusia/karyawan adalah kerja yang berat, perlu waktu lama 
dan memakan biaya. Membongkar perilaku yang sudah menjadi kebiasaan 
hidup selama ini, memerlukan usaha keras dan besar, sehingga ini menjadi 
pekerjaan rumah bagi manajer rumah sakit/fasilitas kesehatan, bagi diri 
sendiri dan rekan sejawat sekitar. 

Terdapat kata bijak yang bisa kita jadikan peraturan hidup “bekerjalah 
hanya dengan orang yang anda sukai dan percaya”. Kerja tim yang baik akan 
terjadi bila semua anggota tim tersebut saling percaya, saling menyayangi 
dan saling mendukung. Sebanyak 280 ribu lebih dokter di Indonesia adalah 
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tim yang bagus dan besar. Namun perlu diselaraskan agar tim ini bisa 
saling mendukung dan saling menutupi kelemahan dan kekurangan. Faskes 
primer yang baik akan membuat faskes sekunder dan tersier berkurang 
bebannya. Faskes yang baik di semua lini akan berujung pada tingkat 
keberhasilan perawatan dan pada akhirnya menurunkan angka kematian 
penderita. Penataan kapasitas dan kualitas semua lini adalah program 
esensial yang sangat mendesak untuk masa pandemi Covid-19 ini.

“Medicine is the science of uncertainty, and the art of probability”, kata 
Sir William Osler sekian abad lalu dan terus teruji dalam aktivitas 
perawatan pasien Covid-19 saat ini. Covid-19 adalah virus dengan 
tampilan klinis seribu wajah. Tampilan klinis terkait kelainan saraf sampai 
dengan kelainan kulit telah dilaporkan. Keluhan-keluhan terkait organ 
pernapasan, kardiovaskular, ginjal dan pencernakan telah umum, dan 
mudah dipahami. Namun manifetasi berupa stroke, kelainan kulit, mati 
mendadak dan berbagai tampilan klinis “aneh” lainnya membuat Covid-19 
bertengger sebagai pencetus isu kontroversi. Penyakit ada atau diadakan, 
real atau kebohongan, kejujuran versus konspirasi bisnis, dan berbagai 
kutub berlawanan lainnya. Namun dokter adalah orang istimewa, berilmu 
dan berakhlak, beretika dan paham regulasi, sehingga tidak boleh larut 
dalam kontroversi yang tiada henti. Dokter tetap menjaga integritas pribadi 
dan kolektif, berpegang pada keilmuan, tidak goyah, demi menjalankan 
profesi yang mulia ini.

Pada akhirnya kita diminta kembali untuk bercermin. Melihat, 
meneliti, dan mengevaluasi siapa sesungguhnya diri kita. Di setiap saat 
kita diminta berpikir untuk apa kita ada. Kita telah memilih profesi ini, 
profesi yang hebat ini, demi sebuah pengabdian. Tuhan telah memilih kita 
sebagai dokter, dan Tuhan telah menciptakan jalan cerita dan jalan akhir 
hidup kita. Dokter adalah “Docere”, yaitu guru. Guru kehidupan, guru 
kesehatan, dan guru pengabdian. “Kenalkanlah rasa kasih sayang dalam hati 
saudaramu dengan cara memperkenalkannya terlebih dahulu di dalam hatimu”, 
kata bijak dari Imam Muhammad Al-Baqir. 

Surabaya, 10 Oktober 2020
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BA B BA B 11
Covid-19, Pandemi Terbaru Peradaban 
Manusia (Tinjauan Epidemologi)

Sutrisno

Purwakata
“Satu-satunya yang konstan di dunia ini adalah perubahan” 

(Heraclitus, filsuf Yunani)

5000 tahun sejarah peradaban manusia, dengan didukung bukti-bukti 
arkeologi yang bisa dibuktikan dengan metode ilmiah kuantitatif 
menunjukkan bahwa perubahan-perubahan besar selalu menyertai 
perjalanan kisah kehidupan spesies homo sapiens. Kejadian bencana 
alam besar yang menelan korban kematian manusia dalam jumlah yang 
fantastis selalu mengikuti perjalanan manusia seirama berjalannya 
waktu peradaban. Letusan gunung, gempa besar, air bah/banjir besar, 
tsunami, badai topan, dan berbagai bencana alam lainnya bisa dibuktikan 
keberadaan lewat bukti-bukti arkeologi, geologi, dan buku-buku ilmiah. 
Peperangan antar suku, antar budaya, antar bangsa, sampai dengan perang 
dunia satu dan dua telah tercatat dengan baik dan bisa dipelajari hingga 
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2 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

kini. Demikian juga tentang bencana karena suatu penyakit. Telah dicatat 
adanya epidemi dan pandemi yang terjadi di permukaaan bumi ini dan 
berulang menurut ritme dan irama tertentu, yang mengesankan adanya 
bencana yang berulang menurut skema waktu.

Covid-19 adalah bencana terbaru pada peradaban manusia modern 
dewasa ini. Dengan adanya pandemi Covid-19 telah terjadi banyak 
perubahan perilaku hidup. Adaptasi baru dalam bentuk perubahan 
perilaku berupa menjaga jarak dalam pergaulan antar manusia (social/
physical distancing), selalu menggunakan masker dan selalu mencuci 
tangan terutama setelah menyentuh benda-benda di fasilitas umum, 
banyak tinggal dan kerja di rumah, sekolah dan belajar di rumah 
dalam rangka mengurangi kontak, yang sakit dilakukan karantina atau 
isolasi mandiri, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan di masa-masa 
sebelumnya sehingga menimbulkan banyak masalah medis dan sosial 
berupa ketakutan, kecemasan, depresi, gangguan keamanan, ekonomi, 
pendidikan, perubahan pergaulan dan sosial, perubahan sistem layanan 
kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya kesehatan. Perubahan-
perubahan ini bersifat mendadak terjadi dalam skala masif, sehingga 
menimbulkan syok berat dalam tata kehidupan umat manusia. 

Sekitar 5 tahun yang lalu. Bill Gates telah menyampaikan kabar 
bahwa ke depan bukan nuklir yang menjadi bencana nyata bagi peradaban 
manusia, karena manusia akan berpikir 1000 kali untuk meledakkan bom 
nuklir, sudah tahu akibat yang telah terjadi dan akan terjadi (peristiwa 
Hiroshima dan Nagasaki, bencana Chernobil, dll), namun VIRUS lah 
yang akan menjadi bencana kemanusiaan. Kata-kata Bill Gates ini 
kurang populer saat itu, karena latar belakang Bill Gates adalah seorang 
pengusaha dan ahli IT, komputer, dan sejenisnya. Banyak yang tidak 
menyadari bahwa Bill Gates telah lama aktif dalam riset vaksin sehingga 
mempunyai lembaga khusus untuk riset vaksinnya. Dari aktivitas ini bisa 
dipahami bahwa Bill Gates telah mempunyai pengetahuan yang sangat 
baik tentang vaksin, virus, dan bakteri. Lima tahun kemudian pernyataan 
Bill Gates ini menjadi kenyataan, pandemi Covid-19, dan manusia seluruh 
bumi tetap syok dan terkejut, meski telah ada peringatan dari Bill Gates 
5 tahun sebelumnya.
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3BAB 1_ Covid-19, Pandemi Terbaru Peradaban Manusia (Tinjauan Epidemologi)

Bagi kita yang suka seni, film serial The Simpsons, dengan tokoh 
utamanya Bart Simpson, telah cerita adanya Osaka Flu tahun 1993, 
suatu alur cerita yang mirip sekali dengan pandemi Covid-19. Bagi yang 
suka ramal-meramal, Notradamus sekian ratus tahun sebelumnya telah 
meramalkan kondisi yang mirip pandemi Covid-19 saat ini. Dunia film 
juga tidak kalah serunya, Film: The Andromeda Strain tahun 1971, Outbreak 
tahun 1995, 12 monkey tahun 1995, contagion tahun 2011, The Flu tahun 
2013, Pandemic tahun 2016, adalah film-film yang alurnya tentang bencana 
mikrobiologi seperti yang terjadi saat ini. Rupanya umat manusia masih 
dalam batas kehidupan khayalan, tetap ada barier antara fiksi dan aktivitas 
kehidupan nyata. Terbukti meskipun telah ada cerita-cerita bencana 
biologi, bencana virus, namun kehadiran Covid-19 tetap membuat terkejut 
dan syok seluruh bangsa.

Pandemi Covid-19 sedang dalam proses perjalanan. Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) berulang kali mengadakan penyempurnaan 
guideline, pernyataan dan berbagai hal teknis lain terkait posisi keilmuan 
dan layanan kesehatan dan kehidupan, dan ini adalah wajar karena 
pergaulan manusia dengan virus SARS CoV-2 masih baru, mendadak, 
dan masif, sehingga temuan-temuan ilmiah akan mengikuti dengan 
kecepatan yang eksponensial juga. Perkembangan jumlah kasus dalam 
bentuk data-data epidemologi sangat menarik untuk diikuti setiap hari 
karena data ini menjadi cermin nyata sejauh mana perjalanan pandemi 
ini telah terjadi. Berikut akan penulis paparan kondisi data terakhir ketika 
tulisan ini dibuat.

SITUASI TERKINI COVID-19

Tampak dalam data ini, sampai 3 November 2020, secara global angka 
terus bertambah. Total sudah mencapai 46.840.783 penderita dengan telah 
menyebabkan kematian sebanyak 1.204.028 orang. Total jumlah penderita 
dan jumlah kematian yang cepat di era modern saat ini. Rasio kematian 
2,6 persen sangat tinggi, terjadi di semua negara, baik negara dengan 
sistem kesehatan yang maju maupun negara dengan sistem kesehatan 
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4 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

yang masih belum maju. Negara-negara dengan penduduk padat seperti 
USA, Brasilia, India, juga Indonesia potensi mempunyai kasus terbanyak 
dan terus bertambah setiap harinya. Yang sangat menarik adalah China, 
terbukti mampu mengendalikan penyebaran dan tingkat kematian yang 
terkontrol, meskipun diyakini bencana ini berawal dari Wuhan, China.

Gambar 1.1 Update situasi global COVID-19 (per tanggal 3 November 2020).

Gambar 1.2 Update situasi Covid-19 berdasarkan regional (per tanggal 3 November 
2020).
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5BAB 1_ Covid-19, Pandemi Terbaru Peradaban Manusia (Tinjauan Epidemologi)

USA masih menjadi negara terbanyak ditemukan kasusnya, karena 
testing dan tracing terus dilakukan dengan baik. Eropa juga tinggi karena 
temuan kasus terus dilakukan dan dilaporkan. Asia Tenggara menjadi 
kelompok terbanyak ke tiga dengan bintangnya India, Indonesia, dan 
Bangladesh. Semakin bagus sistem pendeteksiannya, semakin banyak 
kasus ditemukan dan dilaporkan maka semakin banyak kasus kumulatif 
yang bisa dibaca dan diterjemahkan ke dalam bentuk keputusan 
strategis. Keaktifan pemerintah suatu negara dalam testing dan tracing 
akan memengaruhi angka yang terjadi, dan kejujuran dalam melaporkan 
angka temuan, mempunyai kontribusi besar akan kebenaran ilmiah 
pola penyebaran penyakit dan bobot masalah penyakit tersebut. Hal 
ini menjadi relevan karena di negara-negara tertentu telah bercampur 
antara kebenaran keilmuan dengan tujuan kehidupan bahkan dengan 
penampilan politik.

Gambar 1.3 Update situasi Covid-19 di Asia Tenggara (per tanggal 3 November 2020).

Tampak dalam tabel ini, bahwa India mempunyai kasus terbanyak, 
disusul dengan Indonesia dan Bangladesh. India dengan penduduk sekitar 
1 miliar, sangat potensial menjadi tempat kasus terbanyak mengingat 
Covid-19 penyebarannya melalui pernapasan. Negara dengan penduduk 
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6 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

padat, kebersihan lingkungan yang kurang baik, perumahan kumuh, gizi 
buruk, dan aspek kehidupan lainnya yang kurang mendukung hidup 
sehat, sangat potensi terjadi pusat penyebaran secara masif. Indonesia 
harus waspada, terutama di kota-kota besar, penduduk padat, banyak 
pusat-pusat kerumunan di pabrik, mall, sekolah, kantor, fasilitas umum 
lainnya, akan menjadi pusat-pusat penularan yang cepat dan potensial 
menyebar ke segala penjuru.

Gambar 1.4 Kondisi COVID-19 di Indonesia per tanggal 3 November 2020 (Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Laporan dari Kementerian Kesehatan Indonesia ini menunjukkan ada 
10 Provinsi yang memiliki kasus terbanyak, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, 
Jawa Barat, Jawa tengah, Sulawesi Selatan, Sumatra Barat, Riau, Kalimantan 
Timur, Sumatra Utara, dan Kalimantan Selatan. Kasus konfirmasi semakin 
hari semakin bertambah, namun kasus yang sembuh juga semakin tinggi, 
sehingga mendatangkan harapan yang menggembirakan. Sejumlah 14.146 
kematian terkait Covid-19 juga tinggi mengingat penyakit ini baru saja 
munculnya, namun perlu dikritisi lagi karena kasus yang meninggal ini 
sebagian besar ada penyakit dasarnya (comorbid) sehingga pembacaan 
data ini perlu ada catatan khusus. Kasus yang aktif juga tinggi, 54.732 
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7BAB 1_ Covid-19, Pandemi Terbaru Peradaban Manusia (Tinjauan Epidemologi)

kasus, di mana kasus aktif ini, potensi menjadi sumber penular potensial, 
memerlukan tempat isolasi yang banyak, juga tempat tidur yang banyak 
bagi mereka yang memerlukan perawatan karena sakit yang dideritanya. 
Rumah sakit di Indonesia harus mengubah pola, berupa menyediakan 
tempat khusus, SDM khusus dan fasilitas khusus untuk penderita sakit 
yang disertai Covid-19.

Gambar 1.5 Jumlah kasus konfirmasi harian dan kumulatif Covid-19 di Indonesia 
(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Dari gambar ini terlihat bahwa sampai saat ini kasus yang 
dilaporkan positif masih terus bertambah. Hal ini mengisyaratkan bahwa 
proses penularan masih terus terjadi di tingkat masyarakat Indonesia. 
Perlu dilakukan kewaspadaan terus menerus dan berdisiplin dalam 
mengimplementasikan 3T bagi pemerintah dan bidang kesehatan, dan 
tetap mempertahankan 3M bagi masyarakat luas. Dengan kepemimpinan 
pemerintah yang tegas, berbekal ilmu dan otoritas, seharusnya bisa 
melaksanakan program 3T dan 3M ini secara baik di lapangan, dalam 
rangka mencegah meluasnya wabah. Bila kasus-kasus konfirmasi baru bisa 
turun, ini menjadi indikator keberhasilan program mengatasi pandemi 
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8 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

Covid-19 di Indonesia, dan ini memerlukan peran serta dan dukungan 
aktif dari seluruh masyarakat Indonesia.

Gambar 1.6 Case fatality rate dan Recovery rate Covid-19 di Indonesia (Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Data dari Kementerian Kesehatan RI ini, terlihat, CFR sebesar 3,4% 
sesungguhnya masih lebih tinggi dari negara lain. Provinsi DKI dan Jawa 
Timur, angka kematian masih lebih tinggi dari Provinsi lainnya, dan 
memerlukan intervensi khusus. Negara-negara lain sudah kurang dari 1 
persen CFR-nya sehingga harus menjadi fokus tersendiri untuk dicari jalan 
pemecahannya. Deteksi dini, evaluasi penyakit penyerta, rujukan, dan 
fasilitas rumah sakit rujukan adalah lubang-lubang kelemahan yang harus 
segera ditutup. Di Jawa Timur, total didapatkan 385 rumah sakit berbagai 
tipe, hendaknya segera mengalokasikan ruangan khusus untuk ICU dan 
ventilator serta sumber daya kesehatan yang secara khusus menangani 
kasus-kasus Covid-19. RS Sakit adalah benteng terakhir perawatan pasien 
dengan Covid-19, sehingga RS harus diperkuat, terutama lewat campur 
tangan pemerintah. Manajemen RS harus segera berubah dengan cara 
melakukan perubahan layanan dalam bentuk layanan khusus untuk 
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9BAB 1_ Covid-19, Pandemi Terbaru Peradaban Manusia (Tinjauan Epidemologi)

penderita Covid-19, yang terpisah sama sekali dari layanan penyakit 
lainnya.

Gambar 1.7 Case fatality rate Covid-19 masing-masing provinsi di Indonesia (Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Dari data ini terlihat bahwa Provinsi Jawa Timur masih memiliki 
angka kematian dengan proporsi yang paling tinggi di Indonesia. Semakin 
banyak yang meninggal dari yang sakit dan dilaporkan, akan semakin 
tinggi proporsi yang meninggal. Angka ini sesungguhnya bukan ukuran 
sebuah prestasi seseorang atau lembaga, namun adalah potret nyata 
sebuah masalah besar yang harus dicari solusinya. Jadi ini cerminan 
masalah besar di Jawa Timur terkait keberhasilan mengobati kasus Covid-
19, dan ini menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah dan seluruh 
masyarakat. Penulis memandang bahwa tingginya angka kematian ini 
mencerminkan prestasi bersama. Mengapa demikian, fakta menunjukkan 
bahwa banyak variabel yang memengaruhi keberhasilan pengobatan suatu 
penyakit. Jumlah kasus yang makin banyak di masyarakat, deteksi dini di 
masyarakat yang kurang berjalan karena penolakan dan stigma, rujukan 
yang terlambat karena berbagai kendala, rumah sakit yang kekurangan 
fasilitas dan sumber daya, manajemen keseluruhan yang kurang menjamin 
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10 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

kelangsungan dan kebutuhan suplai, dan berpuluh variabel lainnya akan 
secara kumulatif memengaruhi kematian pasien. Oleh karena itu angka 
kematian yang tinggi ini merupakan cerminan dan prestasi kolektif, yang 
memerlukan koreksi dan solusi kolektif juga.

Gambar 1.8 Jumlah kasus dan kematian Covid-19 pada Asia Tenggara (World Health 
Organization, 2020).

Tampak pada data ini, bahwa di regio Asia Tenggara jumlah kematian 
per minggunya mengalami penurunan. Penjelasan-penjelasan yang 
rasional adalah adanya jumlah kasus yang mendatar atau cenderung 
turun, jumlah penderita dengan penyakit penyerta yang lolos menjadi 
berat semakin sedikit, tata laksana di rumah sakit menjadi lebih baik, 
sistem layanan kesehatan yang telah menyesuaikan diri, program-program 
pemerintah setempat makin menampakkan pola menuju keberhasilan, 
serta imunitas dan perilaku masyarakat yang semakin baik dan kondusif 
mendukung, dan berbagai faktor lainnya yang secara kumulatif bekerja 
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11BAB 1_ Covid-19, Pandemi Terbaru Peradaban Manusia (Tinjauan Epidemologi)

sama. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan 
telah berada di jalan yang benar dan harus diteruskan agar kecenderungan 
penurunan ini terus berlanjut makin cepat.

SEJARAH PANDEMI

Sebenarnya pandemi dan epidemi telah menyertai perjalanan peradaban 
manusia. Ada catatan-catatan sejarah yang menunjukkan bahwa serangan 
penyakit dalam skala besar, luas, dan menelan korban manusia dalam 
jumlah banyak telah terjadi seirama waktu kehidupan manusia. Tahun 
430 sebelum masehi di Athena ada serangan Peloponnesian War, suatu 
penyakit yang menular melalui Libia, Etiopia, Mesir dan menyeberang 
ke Athena. Disebutkan bahwa 2/3 populasi Athena musnah. Gejala 
klinisnya berupa panas, tenggorokan kering, rash di kulit dan tubuh 
yang mengalami kelemahan. Kemudian tahun 165 masehi, terjadi 
Antonine Plague, berawal dari Jerman dan berjalan menuju Roma, 
dengan gejala yang mirip juga berupa panas badan, sakit tenggorokan, 
diare, dan kelemahan tubuh. Korban meninggal sangat banyak dan 
mereda secara alami dengan cara masyarakat melakukan isolasi. Tahun 
250 masehi terjadi Cyprian Plague, dengan gejala berupa diare, mual 
muntah hebat, nyeri dan luka tenggorokan, panas badan dan terjadi 
gangren pada tangan dan kaki. Korban pertamanya adalah seorang 
uskup di Carthage. Penyakit ini menyebar dari Etiopia, melewati Mesir 
menuju Roma. Tahun 444 masehi penyakit yang sama menyerang Inggris 
dengan menelan korban yang sangat banyak. Tahun 541 masehi terjadi 
Justinia Plague, menyebar dari palestina, ke wilayah Byzantium dan 
menyebar ke regio mediteran. Penyakit ini dilaporkan menelan korban 
sebesar 50 juta, karena masa bencananya yang sangat panjang. Terjadi 
resesi ekonomi dan porak porandanya sistem kehidupan. Penyakit ini 
terkenal dengan nama bubonic plague. Abad 11, lepra menjadi pandemi di 
Eropa ditandai dengan terbangunya banyak rumah sakit lepra di Eropa. 
Sesungguhnya kasus lepra ini juga menyebar ke seluruh dunia, termasuk 
sangat banyaknya penyakit lepra di Asia termasuk Indonesia. Di Indonesia 

C
op

yr
ig

ht
 @

 A
ir

la
ng

ga
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss



12 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

banyak ditemukan tempat khusus untuk isolasi pasien lepra dan rumah 
sakit lepra. Tahun 1350 Black Death menyerang di Eropa dan seluruh dunia. 
Dikatakan sepertiga penduduk bumi musnah. Ini adalah serangan kedua 
bubonic plague. Dilaporkan banyaknya mayat-mayat yang berserakan di 
jalan saat itu sehingga terjadi pemandangan yang mencekam. Sistem 
kehidupan dan pemerintahan kolaps dan kehidupan sangat mencekam. 
Tahun 1492 terjadi peristiwa the Columbian Exchange, dengan ditandai 
serangan smallpox dan bubonic plague yang dibawa anak buah Christopher 
Columbus ke kepulauan Hispaniola. Rakyat Taino tadinya berjumlah 
60.000 orang, dan tahun 1548 tinggal 500 orang saja. Tahun 1520 kerajaan 
Aztec hancur oleh smallpox, sehingga orang-orang Aztec tidak mampu 
melawan invasi Spanyol. Tahun 1665 terjadi The Great Plague of London, 
varian bubonic plague yang menewaskan 20 persen populasi London. 
Jasad manusia bertebaran dan di mana-mana dan semua anjing dibunuh 
karena dicurigai sebagai penyebab wabah. Tahun 1917 terjadi First Cholera 
Pandemic, yang menelan korban 150 ribu orang dalam waktu yang sangat 
singkat. Di Indonesia bencana serangan kolera ini dahulu terjadi secara 
berulang tiap tahunnya. Tahun 1855 terjadi The Third Plague Pandemic, 
varian bubonic plague yang kali ini menewaskan 15 juta manusia di bumi. 
Menyebar dari India, Hongkong, dan negara berpopulasi padat lainnya. 
Tahun 1860 bencana ini berakhir dengan sendirinya dengan menyisakan 
banyak sekali pertanyaan yang belum ada jawabannya. Tahun 1875 terjadi 
Fiji Measles Pandemic, dilaporkan 40.000 penduduk Fiji meninggal dunia. 
Tahun 1888 terjadi serangan Russian Flu, yang berawal dari Siberia dan 
Kazakhsan, menuju Moscow dan menyebar ke Finlandia dan Polandia, 
dilaporkan total yang meninggal 360,000 orang. Tahun 1918 terjadi wabah 
Spanish Flu, yang menyebabkan kematian 50 juta penduduk di seluruh 
dunia. Laporan tentang Spanish Flu ini didapatkan dari seluruh dunia, baik 
Eropa, Amerika maupun Asia. Penyakit flu ini menghilang musim panas 
tahun 1918 dengan ditandai sebagian besar penduduk bumi mempunyai 
kekebalan dan yang tidak mempunyai kekebalan akan meninggal dunia. 
Tahun 1957 terjadi Asian Flu, dengan kejadian awal dari Hongkong dan 
China kemudian menyebar ke Amerika dan Inggris. Sebanyak 14.000 
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13BAB 1_ Covid-19, Pandemi Terbaru Peradaban Manusia (Tinjauan Epidemologi)

penduduk meninggal dunia karena Asian Flu. Serangan kedua Asian 
Flu terjadi tahun 1958 dengan korban kematian global 1,1 juta orang dan 
berakhir setelah ditemukan vaksinnya. Tahun 1981 terjadi pandemi HIV/
AIDS dengan sasaran menghancurkan sistem imunitas manusia. HIV/
AIDS masih bertahan hingga kini, menjadi endemis dan korban kematian 
global sekitar 42 juta manusia. Tahun 2003 terjadi wabah SARS (Severe 
Acute Respiratory Syndrome) yang menyerang 26 negara dan menyebabkan 
kematian 774 orang. Manajemen penyakit secara modern telah mencegah 

Gambar 1.9 Sejarah pandemi pada seluruh negara di dunia (World Economic Forum, 
2020).
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14 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

penyakit ini menelan korban lebih banyak. Tahun 2019 muncul pandemi 
Covid-19, penyakit dengan penyebab dasar virus SARS CoV-2, keluarga 
RNA Virus, yang telah menyebar ke seluruh negara-negara dunia, dan 
sedang berlangsung peperangan hingga hari ini.

Secara skematik dapat kita gambarkan perjalanan pandemi yang 
mengiringi sepanjang kurun waktu sejarah kehidupan manusia, seperti 
tampak pada Gambar 1.9.

Gambar 1.10 Angka kematian akibat pandemi (LePan, 2020; World Economic Forum, 
2020).
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15BAB 1_ Covid-19, Pandemi Terbaru Peradaban Manusia (Tinjauan Epidemologi)

Gambar perjalanan waktu pandemi yang menyerarang umat manusia 
hingga peradaban modern saat ini. Tampak bahwa bubonic plague menelan 
korban terbanyak, disusul smallpox, Spanish Flu, dan HIV/AIDS. Covid-19 
sedang berlangsung dengan korban kematian manusia sudah melewati 1 
juta. Semua pihak harus mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar 
korban kematian tidak bertambah banyak atau menjadi tak terkontrol. 
Semua pihak harus mewaspadai serangan gelombang ke dua yang sejarah 
telah membuktikan serangan gelombang ke dua memakan korban lebih 
banyak lagi. 

Gambar 1.11 Ro (Basic reproduction number) beberapa penyakit (LePan, 2020; World 
Economic Forum, 2020).
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16 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

Tampak dari gambar ini mengenai skala korban yang terjadi, dengan 
bubonic plague, smallpox dan spanish flu menduduki rangking tertinggi 
pemakan korban. Namun jangan lupa bahwa saat ini Covid-19 sedang 
berlangsung dan memiliki potensi menjadi penyebab kematian yang tidak 
kalah dengan potensi pandemi terdahulu.

Di antara semua virus yang telah menjadi pandemi pada umat 
manusia, SARS CoV-2 tidak seganas virus lainnya. Angka keganasan 
masih kalah dengan SARS, MERS, Ebola, dan lainnya. Juga R0-nya juga 
masih lebih kecil dari virus SARS, Mumps, rubella, Smallpox, dan measles. 
Namun potensi Covid-19 menyebar ke semua negara penduduk padat, bisa 
bertahan di semua iklim dan belum ada obat dan vaksin yang spesifik, 
tetap memberikan catatan khusus bahwa Covid-19 sangat berpotensi 
menjadi pandemi yang mampu menelan korban jutaan umat manusia di 
bumi saat ini. 

PURNAKATA

Pandemi Covid-19 masih terus berjalan, data tiap saat berubah, angka tiap 
saat mengalami perbaruan dan interpretasi terus berkembang tiap hari. 
Semua aspek kehidupan telah terpengaruh dan menimbulkan dampak 
langsung dan tidak langsung. Kecemasan telah mewabah. Cemas karena 
sakit yang membawa kematian, cemas karena kehilangan pekerjaan, 
cemas karena usaha bangkrut, cemas karena kegagalan dalam pendidikan 
dan karir, cemas karena pertaruhan nama baik dan karir politik, dan 
ribuan model kecemasan lainnya. Sementara para ahli kesehatan justru 
memiliki kadar kecemasan yang lebih tinggi karena setiap detik berjuang 
bertaruh hidup dan mati, sementara antivirus spesifik belum ditemukan 
dan vaksin masih uji coba klinis. Masa depan umat manusia sedang dalam 
pertaruhan saat ini mengingat dampak jangka panjang Covid-19 pada 
tubuh manusia belum diketahui.
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17BAB 1_ Covid-19, Pandemi Terbaru Peradaban Manusia (Tinjauan Epidemologi)

Kecemasan yang terus menerus dan gradasi tinggi akan membawa 
masalah tersendiri. Kecemasan akan menginduksi sakit fisik dan mental. 
Kecemasan akan menurunkan daya tahan dan prestasi kerja. Kecemasan 
jangka panjang akan membawa kematian juga. Sebagai contoh adalah suatu 
percobaan mengenai efek cemas pada burung gereja. Para ahli di Kanada 
melakukan percobaan efek cemas pada kehidupan burung gereja. Burung 
gereja memiliki predator alami, yaitu rakun, burung hantu, dan elang. Para 
peneliti melindungi hutan burung gereja tersebut dengan jaring sehingga 
tidak memungkinkan predator alami masuk dan memangsa burung gereja. 
Burung gereja telah sepenuhnya terlindungi dari musuh alami. Namun 
pada kelompok ini setiap hari diperdengarkan rekaman suara rakun, 
burung hantu, dan burung elang lewat pengeras suara. Sementara pada 
kelompok lain tidak diperdengarkan suara musuh alami ini dan hanya 
mendengar suara alam yang normal. Ternyata pada kelompok yang rutin 
diperdengarkan suara musuh alami, burung gerejanya hanya 40 persen 
yang bertelur, yang telur ini pun kualitasnya kurang baik dan sangat 
sedikit yang jadi anak. Kalau jadi anak burung, anaknya kurus-kurus 
dan lemah serta banyak yang meninggal karena induknya sangat cemas 
dan takut untuk cari makan buat anaknya. Maka secara lambat kecemasan 
ini membunuh populasi burung gereja di kelompok tersebut. Sementara 
kelompok yang tidak diperdengarkan suara ancaman dari predator, 
kehidupan berjalan alami dan hidup mereka natural. Ternyata dari sini 
terlihat bahwa rasa takut yang ditimbulkan oleh suara predator membuat 
kehidupan mereka suram, padahal itu hanya berupa rekaman suara. Oleh 
karena itu apapun yang terjadi, seluruh masyarakat dan pemerintah, dan 
bangsa-bangsa di dunia harus bahu membahu, memupuk kebersamaan 
untuk bergandengan tangan melawan Covid-19. Jangan larut oleh isu, 
hoaks, dan manipulasi berita yang bertujuan untuk membangkitkan 
kecemasan masal.

“La Tahzan Innallaha Ma’ana”
“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”
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BA B BA B 22
Analisis Tingginya Tingkat Angka 
Kematian Covid-19 di Jawa Timur

Achmad Chusnu Romdhoni

PENDAHULUAN

Pada bulan Desember 2019, sebuah klaster pasien dengan pneumonia 
dengan penyebab yang tidak diketahui dihubungkan dengan suatu pasar 
ikan laut Huanan di Wuhan, Provinsi Hubei, China muncul (European 
Center for Disease Prevention and Control, 2020; Zhu et al., 2020). Tanggal 
9 Januari 2020, Center of Disease Crisis (CDC) melaporkan penyebab dari 
wabah ini adalah novel coronavirus (Covid-19). Virus ini secara filogenetik 
tergolong dalam kelas SARS-CoV. Sebelumnya betacoronavirus yang 
belum teridentifikasi ditemukan melalui penggunaan sekuensing pada 
sampel pasien pneumonia. Sel epitel saluran napas manusia digunakan 
untuk mengisolasi virus tersebut. Virus ini merupakan virus ketujuh 
dalam golongannya yang dapat menginfeksi manusia. Hingga saat ini 
masih dilakukan penelitian dan surveilans lebih lanjut terkait virus 
tersebut (Zhu et al., 2020).
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20 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

Virus SARS-Cov2 menyebabkan gejala pada saluran pernapasan dan 
sistemik yang akan berproses menjadi pneumonia berat. Pneumonia berat 
ini merupakan penyakit kritis dengan acute respiratory distress (ARDS) dan 
kegagalan multi organ atau multi organ failure (MOF) sebagai komplikasi 
utama. Selanjutnya komplikasi yang mengikuti adalah koagulopati 
intravaskular. Mengingat komplikasi penyakit yang berat maka diperlukan 
perawatan pasien yang optimal dan alokasi sumber daya baik manusia 
maupun non manusia selama pandemi ini. Biomarker sangat diperlukan 
sehingga tenaga medis dapat segera menggolongkan tipe penyakit dan 
memonitor perburukan penyakit (Lippi, Plebani, dan Henry, 2020).

Tiga transmisi utama pada Covid-19 adalah via droplet, kontak, 
dan aerosol. Transmisi lewat droplet dilaporkan terjadi saat droplet 
saluran pernapasan (yang diproduksi saat orang yang terinfeksi batuk 
atau bersin) terhirup atau termakan oleh orang di sekitarnya. Kontak 
transmisi dapat terjadi saat seorang menyentuh permukaan atau obyek 
yang terkontaminasi virus dan orang tersebut secara sering menyentuh 
mulut, hidung atau mata. Aerosol transmisi dapat terjadi saat droplet 
saluran napas bercampur dengan udara, membentuk aerosol dan dapat 
menyebabkan infeksi hanya jika terhirup pada aerosol dosis tinggi menuju 
ke paru pada lingkungan tertutup (Adhikari et al., 2020).

Sebagai titik awal penyebaran Covid-19, China mengalami kondisi 
terparah, terutama di kota Wuhan, provinsi Hubei. Namun saat ini China 
telah menunjukkan tren penurunan kasus secara sangat signifikan dan 
telah menyatakan kondisi telah aman. 

1. Fase Penyebaran Virus
 Didapatkan 3 fase dalam penyebaran virus Covid-19, yaitu: 

 Fase 1 
a. Fase saat kasus-kasus mulai bermunculan secara sporadis.
b. Tujuan penanganan pada fase ini adalah menahan selama 

mungkin berada di fase 1. Semakin lama bertahan di fase 1 
maka semakin lama juga waktu untuk persiapan menghadapi 
fase 2, bila penyebaran virus sudah bisa ditangani pada fase 
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ini, maka ketersediaan maupun pelaksanaan vaksinasi menjadi 
tidak urgent.

 Fase 2
a. Fase transmisi komunitas, baik masyarakat yang terinfeksi 

menyadari atau tidak tetap beraktivitas normal tempat umum. 
Semakin banyak kasus positif yang terungkap dan semakin sulit 
untuk melakukan pelacakan kontak erat.

b. Pada fase ini, target penanganan supresi penyebaran penyakit 
terutama dengan cara Non-Pharmaceutical Intervention secara 
individu (etika batuk, penggunaan masker, physicalm distancing) 
maupun secara komunitas dengan melakukan karantina dalam 
berbagai tingkat sesuai situasi dan kondisi untuk melandaikan 
puncak kurva epidemiologi penyakit. Saran referensi untuk 
fase penyebaran virus ini dari Guidelines for Non Pharmaceutical 
Interventions to reduce the impact of Covid-19 in the EU/EEA and the 
UK.

 Fase 3
a. Fase 3 terjadi saat wabah sudah dapat dikendalikan, atau saat 

angka penularan rendah.
b. Salah satu caranya adalah dengan ditemukannya vaksinasi 

yang memungkinkan tercapainya imunitas kelompok sehingga 
tidak terjadi lagi penularan dari orang ke orang (Pemerintahan 
Provinsi DKI Jakarta, 2020).

Akibat penyebaran Covid-19 menyebabkan dampak seperti pada bidang 
pekerjaan yang banyak dilakukan PHK, perubahan perilaku masyarakat 
terutama dalam bidang kesehatan, hingga pada dampak ekonomi. Potensi 
permasalahan yang muncul akibat Covid-19 dan wajib diperhatikan 
Pemerintah Daerah, antara lain: ketersediaan anggaran yang terbatas 
untuk penanganan Covid-19 dalam APBD TA 2020; tidak tersedianya 
sarana dan prasarana kesehatan penanganan Covid-19; ketidaksiapan 
tenaga medis dalam menghadapi Covid-19; kurangnya jumlah tenaga 
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22 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

medis dalam penanganan Covid-19; ketersedian bahan pangan dan 
kebutuhan pokok yang terganggu akibat panic buying (Ulya, 2020).

KONDISI JAWA TIMUR

Provinsi Jawa Timur memiliki 229 pulau, yang terdiri dari 162 pulau 
bernama dan 67 pulau tidak bernama, dengan panjang pantai sekitar 
2.833,85 km. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sebesar 
39.0750152 jiwa dengan rincian jumlah penduduk laki-laki 19.288.006 
jiwa dan penduduk perempuan 19.787.146 jiwa. Daerah dengan jumlah 
penduduk terbanyak adalah Kota Surabaya (2.862.406 jiwa), sedangkan 
jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Mojokerto (126.404 jiwa). 
Kepadatan penduduk di kota relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

Gambar 2.1 Grafik kematian Covid-19 berdasarkan provinsi di Indonesia (Lidwina, 
2020).
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kabupaten. Kota Surabaya memiliki kepadatan penduduk tertinggi 
dengan 8.770,43 km2/jiwa yang artinya 1km2 dihuni oleh 8.771 jiwa (Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018).

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat infeksi 
yang tinggi, dengan jumlah kematian tertinggi di Indonesia. 

UPAYA PENANGANAN

Evaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa 
kota/kabupaten di Jawa Timur dinilai gagal. Beberapa penyebab masih 
banyak kegiatan masyarakat masih aktif berjalan. Hal ini terlihat dalam 
dalam survei yang dilakukan Perhimpunan Sarjana dan Profesional 
Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi). Misalnya, 97% minimarket 
atau supermarket masih tetap aktif, pasar (90,2%), tempat ibadah (80,1%), 
dan kantor atau pabrik (65,2%). Masyarakat yang beraktivitas di tempat-
tempat itu pun banyak yang belum menggunakan masker dan menjaga 
jarak fisik (physical distancing). Adapun, kegiatan di sekolah serta 
penggunaan angkutan umum dan ojek lebih menurun selama penerapan 
PSBB. Kurang dari 50% aktivitas masyarakat yang terjadi di tempat-tempat 
itu (Lidwina, 2020).

Selain itu, permintaan terhadap dokter dan perawat akan terus 
meningkat di semua tingkat pelayanan (primer, sekunder, dan tersier). 
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pusat rujukan nasional, 
sehingga kapasitas pelayanan kesehatan di Jawa Timur tidak hanya 
melayani penduduk provinsi Jawa Timur, namun juga penduduk dari 
provinsi sekitar. Hal ini berkontribusi terhadap besarnya kesenjangan 
antara supply dan demand. Terdapat kekurangan yang signifikan dalam 
jumlah tenaga dokter, tenaga perawat, dan tempat tidur rumah sakit 
dibandingkan dengan permintaan calon pasien untuk mendapatkan 
perawatan sesuai standar pelayanan. Untuk dokter dan perawat, upaya 
penambahan kapasitas harus diikuti dengan peningkatan kualitas. 
Kekurangan perawat ini mungkin akan lebih besar jika kapasitas dokter dan 
tempat tidur mencapai ideal (Tim Nasional Percepatan Peannggulangan 
Kemisikinan, 2020). 

C
op

yr
ig

ht
 @

 A
ir

la
ng

ga
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss



24 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

Gambar 2.2 Jumlah permintaan dokter (Tim Nasional Percepatan Peannggulangan 
Kemisikinan, 2020).

Gambar 2.3 Jumlah permintaan tempat tidur (Tim Nasional Percepatan Peannggulangan 
Kemisikinan, 2020).
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Gambar 2.4 Kapasitas tempat tidur isolasi yang tersedia dan terisi (Pusparisa, 2020).
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DATA PENDUKUNG

Kasus Covid-19 di Indonesia masih menunjukkan tren peningkatan. Hal 
ini menyebabkan ketersediaan tempat tidur isolasi dan Intensive Care 
Unit (ICU) rumah sakit di seluruh provinsi semakin menipis. Jawa timur 
memiliki 7.834 tempat tidur dengan 3.591 tempat tidur yang telah terisi, 
sehingga menyisakan 4.243 tempat tidur. Timpangnya rasio tempat tidur 
isolasi dan ICU dengan pasien yang dirawat mengkhawatirkan sejumlah 
pihak hingga risiko kematian pasien. Hal ini karena jumlah pasien Covid-
19 terus meningkat, sementara fasilitas tempat tidur terus berkurang 
(Pusparisa, 2020).

Meskipun kebutuhan akan layanan kesehatan meningkat terutama 
di masa pandemi,  Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Timur mencatat 27 
dokter tutup usia karena Covid-19 hingga 31 Agustus 2020. Berdasarkan 
data Satgas Covid-19 IDI Jawa Timur, 27 dokter tersebut berasal dari 
12 Ikatan Dokter Indonesia cabang kota/kabupaten. Surabaya berada 
pada posisi pertama sumbang kematian dokter sebanyak 10 orang 
atau 37 persen. Kemudian disusul Sidoarjo sebanyak empat orang dan 
Malang Raya sebanyak tiga orang. Di Kabupaten Gresik sebanyak dua 
orang, Kabupaten Sampang, Probolinggo, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, 
Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kediri, dan 
Kabupaten Tuban masing-masing satu orang. Kematian dokter karena 
Covid-19 di Jawa Timur terbanyak pada Juli dengan jumlah 10 dokter. 
Kemudian pada Juni ada tujuh dokter, dan Agustus sebanyak lima dokter. 
Sedangkan pada Maret 2020 ada satu orang dokter meninggal karena 
Covid-19. Adapun dokter yang meninggal akibat Covid-19 tersebut terdiri 
dari dokter umum, dokter yang sedang mengikuti Program Pendidikan 
Dokter Spesialis (PPDS), beberapa dokter spesialis dan Guru Besar. 
Sedangkan data dokter yang terinfeksi oleh Covid-19 mencapai 295 orang. 
Kebutuhan akan layanan kesehatan akan terganggu dengan adanya dokter 
dan tenaga medis yang terjangkit dan meninggal. Layanan kesehatan 
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tidak hanya disediakan oleh dokter, namun juga oleh tenaga perawat, 
farmasi, laboratorium, dan lainnya (Bayu, 2020; Salman, 2020). 

Gambar 2.5 Kematian dokter akibat Covid-19 (Salman, 2020).
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Gambar 2.6 Pasien Covid-19 di Indonesia berdasarkan umur (Bayu dan Ridhoi, 2020). 

Gambar 2.7 Kelompok umur kematian pasien Covid-19 (Jayani dan Yudhistira, 2020).

CASE FATALITY RATE

Tingkat kematian atau Case Fatality Rate (CFR) akibat Covid-19 secara 
nasional telah mencapai 4,1% (per 08 September 2020). Angka tersebut 
didapat dari jumlah kematian Covid-19 dibagi jumlah kasus penyakit 
tersebut. Tingkat kematian Provinsi Jawa Timur masih tertinggi sebesar 
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7,3% per 30 september 2020 (Bayu dan Ridhoi, 2020). Kasus kematian 
pasien Covid-19 tertinggi di Indonesia tercatat pada pasien di atas 60 
tahun sebanyak 41,3%, selanjutnya di usai 46-59 tahun 39,3% dan 31-
45 tahun sebanyak 13,7% (Jayani dan Yudhistira, 2020). Beberapa studi 
juga menjabarkan bahwa terdapat korelasi antara faktor umur dengan 
tingkat penularan dan risiko kematian (fatality rates), di mana pada pasien 
lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun menunjukkan angka cukup tinggi, 
terlebih pada pasien dengan penyakit peserta seperti diabetes, hipertensi, 
gangguan pernapasan, dan kardiovaskular (Fasa, 2020).

RINGKASAN

Corona virus disease 2019 merupakan penyakit baru yang merebak di dunia 
sejak tahun 2019. Penyakit baru ini telah menyebabkan kematian masif di 
Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Timur. Progam PSBB Provinsi Jawa 
Timur dinilai belum berhasil karena beberapa hal. 

Tingginya kasus kematian atau Case Fatality Rate (CFR) pasien 
akibat Covid-19 di Jawa Timur disebabkan adanya penyakit penyerta 
(komorbid) seperti geriatri, diabetes, hipertensi, gangguan pernapasan, 
dan kardiovaskular; kasus pasien yang datang pertama kali ke RS dengan 
kondisi yang berat dan kompleks; serta belum meratanya kemampuan 
fasilitas kesehatan.
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Analisis Kematian Dokter di Jawa Timur

Sutrisno

PENGANTAR

Pandemi Covid-19 di Indonesia belum menampakkan gejala yang 
menggembirakan. Kasus-kasus baru terus bertambah banyak, kasus 
kematian juga tetap tinggi proporsinya, laju tes yang masih jauh di bawah 
standar WHO, meskipun kasus sembuh bertambah banyak, namun 
meningkatnya jumlah kasus-kasus baru membuat jumlah orang sakit 
tetap tinggi. Jumlah penderita yang stabil tinggi membuat kebutuhan 
tempat tidur di rumah sakit semakin tinggi dan kebutuhan penunjang 
medis yang tinggi pula. Di Jawa Timur terdapat 385 rumah sakit, dengan 
sekitar 70 persennya adalah tipe C dan D. Jumlah rumah sakit rujukan 
Covid-19 berjumlah 127 rumah sakit, dengan jumlah tempat tidur yang 
memadai. Namun tipe RS di Jawa Timur adalah rumah sakit campuran 
(mixed), merawat infeksi dan non infeksi, penyakit metabolik, kanker, dan 
berbagai jenis penyakit lainnya. Dalam hal penyakit infeksi, terutama 
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Covid-19 ini yang mudah menular, lewat droplet dan airborne (microdroplet), 
akan potensi menularkan ke penderita non Covid-19 yang dirawat, yang 
potensi menimbulkan masalah medis baru, etik, dan hukum. 

Dokter dan tenaga kesehatan lain mempunyai peran yang strategis 
dalam pandemi ini. Dokter bisa berperan di layanan primer, berperan 
di rumah sakit rujukan mulai dari unit gawat darurat sampai dengan 
layanan isolasi dan layanan intensif untuk kasus-kasus gawat, dokter juga 
berperan dalam bidang manajemen rumah sakit yang mempunyai tugas 
berat mengatur pola layanan rujukan Covid-19 yang sangat kompleks, 
dan juga dokter mempunyai peran di bidang epidemologi, riset, analis 
kebijakan sampai dengan satuan tugas Covid-19 mulai dari tingkat pusat 
sampai dengan tingkat lapangan. Peran yang luas ini membuat para dokter 
bisa terpapar dengan virus SARS-CoV-2 dan termasuk golongan risiko 
tinggi. Dokter bisa kontak dengan pasien di klinik rawat jalan layanan 
primer sampai dengan rumah sakit rujukan, kontak dengan keluarga 
pasien, kontak dengan masyarakat di semua lapisan sampai dengan 
kontak sesama tenaga kesehatan (nakes), dan ini semua mempunyai 
potensi sebagai lokus minoris yang membuat dokter tertular menjadi 
sakit, sumber penular atau memperberat penyakit komorbid yang telah 
dideritanya. 

Jumlah dokter di Indonesia menurut KKI tahun 2020, dokter umum 
147.410 orang, dokter gigi 34.468, dokter spesialis 42.390 dan dokter 
gigi spesialis 4.409 dengan jumlah total 228.390 orang. Rasio dokter 
dengan jumlah penduduk di Indonesia adalah 14,6 dokter tiap 100.000 
penduduk, sementara di Jawa Timur 15,5 per 100.000 penduduk, masih 
kalah dengan DKI Jakarta sebesar 74,8 dokter per 100.000 penduduk. 
Sementara dibandingkan dengan negara tetangga, rasio dokter dan 
penduduk di Indonesia masih rendah. Data tahun 2017, di Singapura 
2,3 per 1000 penduduk; di Brunei 1,8 per 1000 penduduk; Malaysia 1,5 
per 1000 penduduk; Filipina 1,3 per 1000 penduduk; Myanmar 0,9 per 
1000 penduduk; Thailand 0,8 per 1000 penduduk; Vietnam 0,8 per 1000 
penduduk; Timor leste 0,7 per 1000 penduduk; Laos 0,5 per 1000 penduduk; 
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Indonesia 0,4 per 1000 penduduk; dan Kamboja 0,2 per 1000 penduduk 
(Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018; Databox, 2020).

Dalam era Covid-19 ini, kematian dokter mempunyai perspektif 
yang khusus, karena para era pandemi ini data menunjukkan adanya 
kematian dokter yang signifikan meningkat, berbeda dengan masa-masa 
sebelumnya, berbeda dengan wabah yang terjadi sebelumnya. Harian 
kompas menaruh headline mengenai kematian tenaga kesehatan yang 
memuncak di masa pandemik Covid-19 ini. Laporan di majalah Newsweek 
tanggal 4 April 2020, saat itu sudah dilaporkan ratusan dokter meninggal 
karena Covid-19. Ditambah dengan wabah yang meluas di Eropa, USA, 
Brazil, dan negara-negara Amerika Latin lainnya, maka angka kematian 
tenaga kesehatan ini sudah ribuan di seluruh dunia sampai bulan 
September 2020. 

Ada beberapa hal penting terkait dengan kematian dokter yang tinggi 
ini. Pertama adanya anggapan bahwa virus yang berasal dari Wuhan 
China apa mungkin menyebar ke seluruh dunia. Perkiraan yang cenderung 
meremehkan ini akhirnya menjadi bumerang karena virus SARS-CoV2 
yang menjadi penyebab Covid-19 dalam tempo singkat telah menyebar 
ke seluruh dunia menjadi pandemi yang menimbulkan kesakitan dan 
kematian dalam jumlah yang besar serta membawa kemunduran ekonomi, 
sosial, perilaku, kejiwaan, dan aspek kehidupan lainnya. Di Indonesia 
muncul kasus pertama Maret 2020 dan segera disusul dengan kasus-
kasus berikutnya dengan kenaikan yang eksponensial. Di Jawa Timur 
per tanggal 17 september 2020 didapatkan kasus terkonfirmasi sebesar 
41.076, dengan kasus aktif 4511 dan sembuh 33.575 orang. Yang masih 
memprihatinkan adalah angka kematian yang masih tinggi di Jawa Timur, 
sebesar 7,28%. Kasus aktif ini yang sedang dirawat adalah 2020 pasien, 
73 orang di RS darurat dan 1712 melakukan karantina mandiri (Satgas 
COVID-19 Jawa Timur, 2020). Melihat kecenderungan yang ada, angka ini 
akan terus bertambah naik dengan angka yang konstan tinggi. Namun 
angka testing dan tracingnya masih jauh lebih rendah dari negara lain dan 
jauh di bawah standar WHO. Hal ini akan menjadi masalah besar dari 
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aspek kesehatan karena banyak kasus aktif yang tidak terdeteksi dan tidak 
dikarantina sehingga bebas menjadi sumber penularan bagi orang lain. 

Faktor yang kedua adalah referensi-referensi ilmiah dan praktis 
terkait dengan Covid-19 masih sedikit. Baru sekitar 1 tahun dunia 
medis bergaul dengan Covid-19 ini sehingga banyak hal yang belum 
diketahui. Sedangkan yang sudah dikerjakan saat ini juga masih banyak 
yang menjadi kontroversi. Antivirus, anti-interleukin, preparat steroid, 
antibiotika, antioksidan, plasma konvalesen, herbal bahkan vaksin 
masih tetap menjadi kontroversi, penuh perdebatan, tantangan riset dan 
bisnis serta kemanusiaan. Dokter dan tenaga kesehatan tidak terbiasa 
menghadapi kasus infeksi dengan penularan yang tinggi. Rumah sakit 
belum siap perangkat kerasnya, sistem dan alur pelayanan, sumber daya 
manusia, dukungan finansial dan perangkat IT. Akibatnya dokter dan 
tenaga kesehatan bekerja dengan ritme dan jam kerja seperti biasa namun 
memakai APD yang dianggap sesuai dengan Covid-19. Dokter menjadi 
kelelahan dan daya tahan menurun (Lynch et al., 2020). 

Setiap rumah sakit akan memiliki hospital disaster plan terhadap 
kasus-kasus alam maupun non alam, namun untuk Covid-19 tidak pernah 
dipikirkan oleh para manajer rumah sakit. Bagaimana mengaktifkan 
sistem peringatan dini, jalur komando yang tepat, mengatur sumber 
daya manusia, pencatatan dan laporan yang baik, rencana pengaturan 
dan perluasan perawatan, pengamanan logistik dan penunjang, mencegah 
bencana susulan dan komunikasi dan informasi ke masyarakat yang 
berkelanjutan. Tahap-tahap kegiatan ini akan membantu para pimpinan 
rumah sakit dalam menghadapi bencana atau kedaruratan yang muncul 
tiba-tiba dengan skala yang besar. Namun ternyata Covid-19 adalah 
bencana non alam yang tidak pernah terlintas apalagi dibicarakan, 
sehingga rumah sakit banyak tidak siap dan terkesan bingung dan 
akhirnya kasus rujukan meningkat tajam ke rumah sakit besar milik 
pemerintah (Lynch et al., 2020).
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DOKTER DI JAWA TIMUR

Pendataan yang dilakukan oleh IDI Wilayah Jawa Timur, lewat informasi 
dari sekretariat 34 IDI Cabang di Jawa Timur, total jumlah dokter di 
Provinsi Jawa Timur sebanyak 18.574 orang. Jumlah terbanyak ada di kota 
Surabaya, Malang Raya, dan Sidoarjo, dan yang paling sedikit ada di kota 
Pasuruan, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Sampang.

Gambar 3.1 Sebaran dokter di Jawa Timur.

Terlihat bahwa beban dokter di Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, 
Sampang, Bondowoso, Tuban, Bangkalan, Blitar, dan Sumenep serta 
beberapa kota lainnya lebih berat, karena 1 dokter melayani lebih dari 
5000 penduduk. 

Terlihat dari grafik di atas, para dokter terkonsentrasi di 6 kota besar 
di Jawa Timur, yakni Kota Surabaya (29,64%), Malang Raya (15,30%), 
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Sidoarjo (7,16%), Jember (3,8%), Gresik (3,25%), dan Banyuwangi (3,0%). 
Fakta ini memang terkait dengan banyak variabel antara lain jumlah 
penduduk yang besar, adanya pusat pendidikan kedokteran, semakin 
banyaknya rumah sakit, sosial ekonomi yang lebih maju, dan berbagai 
faktor lainnya.

Gambar 3.2 Sebaran jumlah dokter berdasar kota/kabupaten di Jawa Timur.

DOKTER YANG MENINGGAL DI JAWA TIMUR

Selama masa pandemi Covid-19 ini, kematian dokter dan tenaga kesehatan 
menjadi isu yang penting, selain jumlah kasus positif, jumlah penderita 
yang meninggal, rumah sakit yang kelebihan pasien, sistem rujukan yang 
belum tertata, dan berbagai masalah pelayanan lainnya. Kematian dokter 
di Jawa Timur merupakan fakta yang harus mendapat perhatian tersendiri 
karena jumlahnya 30 persen dari kematian dokter secara nasional (saat 
buku ini ditulis). Data ini selalu mengagetkan semua pihak, karena 
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Jawa Timur adalah provinsi dengan tingkat kehidupan yang cukup baik 
dibandingkan provinsi lainnya, banyak pusat pendidikan dan pusat riset, 
banyak ahli dan ekspert, belum masalah sosial ekonomi yang baik, namun 
angka kematian dokter sangat tinggi dibandingkan provinsi lainnya 
selama masa pandemi ini. Fakta ini memberitan tanda tanya besar, apa 
yang terjadi di Jawa Timur sehingga angka Covid-19 tetap tinggi, kematian 
pasien tinggi, dan kematian dokter serta tenaga kesehatan lainnya juga 
tinggi.

Grafik berikut menggambarkan secara deskriptif, pola kematian 
dokter di Jawa Timur terkait dengan Covid-19.

Gambar 3.3 Waktu kematian dokter.

Terlihat bahwa pada awal-awal pandemi, kematian dokter terus 
meningkat. Naik tajam bulan juni dan puncaknya bulan Juli, dengan 10 
kematian dokter dalam periode 1 bulan. Bulan Mei, Juni, dan Juli kasus 
Covid-19 di Jawa Timur mencapai puncak. Kasus sangat banyak, layanan 
kesehatan belum menyesuaikan, dokter belum terbiasa menghadapi 
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kasus infeksi yang sangat mudah menular lewat pernapasan, sehingga 
panyak perilaku di dalam pelayanan pasien yang belum tepat atau belum 
sepenuhnya aman untuk kasus virus yang menyebar lewat droplet dan 
mikrodroplet (airborne). Bulan agustus 2020 di Jawa Timur kasus Covid-19 
masih tetap tinggi, namun para dokter sudah mulai siap dalam perilaku 
pelayanan sehari-hari, sudah adaptasi dengan baik dengan APD, kebiasaan 
hidup sehari-hari, serta rumah sakit sudah mulai adaptasi sistem dan 
perangkat kerasnya dengan kondisi Covid-19, dan berbagai pranata 
manajemen lainnya sehinga kematian dokter turun di bulan Agustus.

Gambar 3.4 Daerah asal dokter.

Surabaya, Sidoarjo, Malang Raya, dan Gresik adalah lokasi terbanyak 
para dokter meninggal. Ini sejalan dengan kota-kota tersebut penduduknya 
terbanyak, populasi dokter juga terbanyak, mobilitas penduduk tinggi, 
kepatuhan protokol kesehatan masih rendah, dan berbagai variabel non 
kesehatan lainnya, yang berujung pada jumlah kasus yang tinggi, tempat 
tidur rumah sakit yang tidak mencukupi, banyak penderita stagnan di IGD 
dan menjadi sumber penularan buat tenaga kesehatan, tenaga pendukung 
di rumah sakit dan antar penderita dan keluarga. Sistem rujukan belum 
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berjalan baik, sehingga penderita datang ke rs rujukan dalam kondisi klinis 
yang buruk dan prognosisnya terus memburuk dan memberi kontribusi 
yang besar pada kegagalan terapi dan jumlah kematian yang tinggi. Pada 
saat yang bersamaan jumlah kematian karena Covid-19 di Jawa Timur juga 
tinggi, sehingga memberi gambaran secara global betapa beratnya beban 
RS dan tenaga kesehatan pada bulan Mei - September 2020.

Gambar 3.5 Jenis kelamin.

Jenis kelamin berbeda secara signifikan, di mana laki-laki terbanyak. 
Hal yang bisa menjelaskan adalah para dokter laki-laki banyak yang 
bekerja di IGD pada sore dan malam hari, baik puskesmas atau rumah 
sakit, para dokter laki-laki yang lebih aktif bergerak ke berbagai lokasi 
layanan, atau terkait dengan kedisiplinan menggunakan APD dan 
kedisiplinan hidup sosial di luar fasilitas kesehatan. Hasil akhir berupa 
kumulatif, jenis kelamin laki-laki lebih banyak jumlahnya.
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Gambar 3.6 Usia dokter yang meninggal.

Usia lebih dari 50 tahun sebesar 53% dan kurang dari 50 tahun 
sebesar 47%. Ini tidak berbeda secara bermakna, karena proporsinya mirip. 
Dari segi produktivitas kerja, dokter-dokter usia di bawah 50 tahun lebih 
mempunyai kemauan mobilitas yang lebih tinggi didukung dengan fisik 
yang lebih fit. Kehilangan banyak dokter di usia ini akan membuat banyak 
orang sakit kehilangan akses untuk ditolong, sehingga sangat merugikan 
dari aspek pemanfaatan layanan kesehatan bagi masyarakat umum. Mereka 
usia masih cukup muda, secara normal masih bisa melayani sampai usia 
65 tahun atau bahkan 70 tahun. Rentang ini hilang karena mereka telah 
meninggal karena Covid-19. Kerugian akibat kepergian para dokter dalam 
usia muda ini mempunyai dampak 20 sampai dengan 30 tahun ke depan. 
Sebaliknya para dokter dengan usia lebih dari 50 tahun adalah para dokter 
yang sudah kenyang asam garam profesi, penuh pengalaman klinis, dan 
kehilangan para dokter usia ini sungguh kehilangan tenaga profesional 
yang keilmuan dan kemampuannya tidak bisa digantikan. Memerlukan 
waktu yang lama untuk menggantikan fungsi dan peran mereka. Tanpa 
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disadari masyarakat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan 
kemampuan mereka, dan sulit dicari penggantinya.

Gambar 3.7 Sebaran berdasar usia.

Gambar 3.8 Sebaran tempat kerja.
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Pada gambar ini tampak bahwa ada dokter usia 21 sampai dengan 30 
tahun yang meninggal dunia. Kondisi ini sangat ekstrem, karena usia ini 
usia yang sangat fit dan berada di puncak sehat. Adanya komorbid yang 
telah ada dikombinasi dengan virulensi virus SARS-CoV-2 yang tinggi 
yang membuat dokter ini harus menyerah. Fasilitas ICU dan berbagai 
metode pengobatan tidak banyak membantu bila kondisi klinisnya sudah 
lanjut dan berat. Usia bukan segala-galanya dalam menghadapi Covid-
19 ini. Penyakit ini masih baru, belum banyak dikenal perilakunya dan 
tampilan klinisnya sangat variatif dari satu pasien ke pasien lainnya. Usia 
31 sampai dengan 40 tahun proporsinya 20 persen. Ini usia produktif bagi 
dokter karena sudah cukup lama jadi dokter, pengalaman klinis sudah 
banyak serta pengalaman hidup yang mulai mapan. Bagi profesi dokter 
hal ini sangat penting karena yang menjadi urusan profesi dokter adalah 
manusia seutuhnya, sakit fisik dan mentalnya, sehingga kematangan 
dokter mempunyai kontribusi yang besar terhadap keberhasilan 
pengobatan. 

Pekerjaan sehari-hari mempunyai pola tersendiri. Dokter yang bekerja 
di praktik pribadi dan puskesmas mempunyai proporsi yang tertinggi. 
Merekalah garda terdepan dalam layanan primer, kontak pertama kali 
dengan pasien/keluarganya. Makin banyaknya orang tanpa gejala (OTG) di 
Jawa Timur, memberi andil sebagai sumber penularan yang persisten bagi 
dokter di layanan terdepan. Dokter di praktik pribadi, di klinik puskesmas, 
di IGD rumah sakit, adalah dokter di garda terdepan untuk kontak dengan 
penderita dan keluarganya yang belum jelas status Covid-19-nya. Orang-
orang tipe OTG ini potensi menjadi penular di mana pun posisinya. Bagi 
fisik seorang dokter, durasi kontak yang lama, viral load yang tinggi dan 
virulensi virus yang tinggi, pada titik kritis tertentu akan mengalahkan 
imunitas dokter yang bersangkutan dan akan membuat jatuh sakit. 
Strategi ini perlu mendapat perhatian tersendiri dengan cara memodifikasi 
irama kerja dengan cara memperpendek jam kerja, mengurangi hari kerja, 
menunda yang elektif, mengutamakan yang emergensi, diagnostik yang 
cepat serta istirahat bagi yang memiliki komorbid yang berat.
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Gambar 3.9 Sebaran berdasar pendidikan.

Gambar 3.10 Jenis spesialisasi.

Dokter umum adalah proporsi terbanyak dokter yang meninggal. 
Mereka bekerja di layanan primer dengan APD yang belum optimal serta 
pengetahuan yang masih kurang. Materi APD harus terus diperbarui bagi 
sejawat dokter umum, namun kedisiplinan menggunakan APD sangat 
penting. Meskipun tampak sehat, tidak boleh lengah bahwa orang-orang 
yang berkunjung ke klinik adalah potensi OTG sebesar 40% dan menjadi 
sumber penularan yang tidak disadari. Kematian dokter umum menjadi 
duka tersendiri karena keluarga mereka ikut menderita dalam jangka 
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lama dan seterusnya, karena pada umumnya mereka yang meninggal ini 
adalah tulang punggung ekonomi keluarganya.

Saat buku ini ditulis ada 9 dokter spesialis yang meninggal dunia. 
Sebanyak 3 orang dokter spesialis penyakit dalam, 1 orang untuk 
masing-masing dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan, Pediatri, 
Bedah umum, Orthopedi, Anestesi, dan Bedah Saraf. Kehilangan dokter 
spesialis juga sangat berat karena ilmu dan keterampilan mereka bisa 
dimanfaatkan puluhan ribu masyarakat, menggantikan posisi mereka 
perlu waktu puluhan tahun dan kematangan mereka justru sangat sukar 
dicari penggantinya. Bagi yang paham, kehilangan dokter spesialis adalah 
kehilangan yang tak ternilai dari aspek kesehatan, ekonomi, dan berbagai 
dampak sosial kehidupan lainnya. 

KECENDERUNGAN KE DEPAN

Data terkait performa rumah sakit, aktivitas dokter, jumlah, dan variasi 
pasien Covid-19 di Jawa Timur tidak mudah didapatkan. Laporan tidak 
rutin, semua rumah sakit belum secara stabil melaporkan, data yang 
dilaporkan belum lengkap, dan berbagai kendala lain menjadikan data 
yang ada tidak lengkap, kurang valid, dan kurang representatif untuk 
evaluasi dan membuat sebuah keputusan yang besar. Setiap evaluasi 
perbedaan data selalu muncul dan ini membuat hambatan tersendiri bagi 
para pelaksana di lapangan.

Penulis tampilkan satu dashboard dari RS dr Saiful Anwar Malang 
(RSSA), sebagai rumah sakit rujukan tipe A di Jawa Timur bagian selatan, 
di mana penulis bekerja di rumah sakit ini sudah 16 tahun. Tampak bahwa 
mulai bulan maret 2020, kunjungan pasien dengan Covid-19 terlihat 
mengalami kenaikan secara stabil. Bulan Juli, Agustus, dan September terus 
dalam posisi tinggi. Bulan Oktober ini tidak ada tanda-tanda menurun. 
Pasien berasal dari daerah Jawa Timur, meskipun bukan area wilayah 
rujukan RSSA. Pasien mencari/dikirim ke RS yang tempat tidur untuk 
Covid-19 masih ada yang kosong. Pemeriksaan TCM dan PCR harian juga 
stabil tinggi. Angka sembuh tinggi namun angka kematian tetap tinggi, 
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di atas 10%. Saat tulisan ini dibuat, angka kematian tidak goyah dari 10%. 
Salah satu variabelnya adalah pasien datang sudah dalam keadaan lanjut, 
berat sehingga prognosisnya kurang baik. Terapi yang diberikan adalah 
standar, sesuai panduan nasional dan keilmuan terkait.

Alat diagnostik sangat vital dalam fasilitas kesehatan. Makin cepat 
diagnostik dengan PCR atau TCM makin cepat memberi kepastian. Pasien 
yang tertahan lama di IGD atau poliklinik, akan meningkatkan potensi 
menjadi sumber penularan bagi pihak lain, pasien lain, tenaga kesehatan 
serta pengunjung RS. PCR dan TCM menjadi standar baku, sehingga setiap 
faskes rujukan sebaiknya tersedia alat diagnostik ini. Laboratorium klinik, 
ronsen, dan CT Scan sangat membantu dalam diagnostik dan evaluasi 
terapi. RSSA ini cerminan beban RS ke depan. Covid-19 akan menyisakan 
beban jangka panjang bagi RS, karena akan semakin banyak pasien yang 
datang dengan kelainan jantung plus Covid-19, DM plus Covid-19, gagal 
ginjal plus Covid-19, kanker plus Covid-19, hamil dengan Covid-19, dan 
berbagai jenis sakit lainnya. Rumah sakit dan nakes akan berjibaku 
melawan Covid-19 sampai bertahun-tahun ke depan atau bahkan sampai 
1 dekade (10 tahunan).

Gambar 3.11 Contoh beban RS menghadapi kasus Covid-19.
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PEMBAHASAN

Kematian dokter di era pandemi ini telah menjadi isu internasional. 
Dokter-dokter di Brazil, di India, di Mexico, dan negara lain juga 
dilaporkan banyak yang menjadi korban dalam memberi pelayanan di 
pandemi Covid-19 ini. Indonesia juga tidak kalah sedikit, sampai tulisan 
ini dibuat jumlah dokter yang meninggal terkait Covid-19 sebanyak 125 
orang. Di Jawa Timur sendiri didapatkan 30 orang yang meninggal dan 
ada beberapa orang yang masih dirawat di ruang isolasi dan ICU. 

Di bawah ini contoh laporan yang ditulis Yoshida et al., tentang 
kematian dokter di berbagai belahan dunia. Saat tulisan ini dipublikasi, 
tampak terbanyak di China, kemudian di Italia. Namun dalam perjalanan 
waktu, Brazilia, Meksiko, USA, India, dan Indonesia terus bertambah 
jumlah dokter dan tenaga kesehatan yang meninggal. 

Gambar 3.12 Kematian dokter di berbagai negara (Yoshida et al., 2020).

Satu hal yang penting adalah fakta bahwa semakin banyak pasien 
yang datang ke rumah sakit akan semakin banyak beban yang dipikul 
oleh dokter. Di mana pun dokter bekerja akan selalu menghadapi risiko 

C
op

yr
ig

ht
 @

 A
ir

la
ng

ga
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss



49BAB 3_ Analisis Kematian Dokter di Jawa Timur

penularan Covid-19 meskipun pasien yang datang sama sekali tidak 
menampakkan keluhan Covid-19. Hal ini karena di Jawa Timur proporsi 
orang tanpa gejala (OTG) sangat tinggi, sekitar 40%. Meskipun secara 
klinis sehat namun RNA Covid-19 masih memungkinkan tersebar dan bila 
mengenai dokter dengan daya tahan tubuh yang rendah atau mempunyai 
komorbid tertentu, akan menjadikan dokter yang bersangkutan menjadi 
sakit atau jatuh meninggal dunia. 

Manajer RS harus mengubah orientasi pola layanan dan perilaku 
di RS. RS harus siap merawat pasien dengan Covid-19 dengan cara 
membuat ruang yang terpisah, alur yang terpisah, sumber daya manusia 
yang mumpuni, daya dukung layanan yang baik, finansial yang cukup, 
serta komunikasi, informasi, dan pertimbangan hukum yang baik di 
setiap aspek layanan. Perilaku para staf medis dan non medis harus 
berubah untuk menyesuaikan tantangan Covid-19 dan tetap teguh dan 
disiplin dalam menerapkan pola hidup dan penggunaan APD yang 
benar. RS harus mengubah orientasi bisnis, mengalokasikan anggaran 
lebih untuk APD dan program PPI, melatih tenaga pelaksana agar tetap 
kompeten serta menjaga sisi bisnis rumah sakit agar bisa membayar biaya 
pelayanan, memberi gaji dan honor, insentif dan berbagai aktivitas lainnya 
yang memerlukan pembiayaan. Suatu tantangan yang besar dan tak 
terbayangkan oleh para pimpinan RS tatkala Covid-19 belum muncul.

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran kunci dari suatu 
fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Dokter dan tenaga kesehatan 
adalah tulang punggung dari suatu RS. Oleh karena itu, mereka harus 
mendapat prioritas untuk dilakukan “penghematan” di era pandemi 
ini. “penghematan” dan “kasih sayang” berupa: pengaturan sistem dan 
alur rumah sakit yang sesuai dengan Covid-19 mulai dari rawat jalan, 
rawat inap, IGD, kamar operasi, highcare unit, ICU, kamar operasi, kamar 
tindakan, fasilitas diagnostik radiologi, laboratorium patologi klinik, 
laboratorium mikrobiologi, dan semua fasilitas kerja lainnya, SDM 
diperpendek masa dinasnya agar hemat tenaga, yang punya komorbid 
dipindahkan ke area kurang berisiko, APD yang cukup dan berkualitas 
standar, suplementasi nutrisi, skrining rutin, dan fasilitas isolasi buat 
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diri sendiri dan keluarga, insentif dan honor yang normal, pembinaan 
aspek psikologi dan spiritual agar tidak jatuh ke depresi, perlindungan 
dari stigma buruk di masyarakat, asuransi dan santunan, dan berbagai 
kemudahan terkait keperluan hidup pokok dan dasar. Hal-hal di atas akan 
membuat sumber daya kesehatan akan bisa bertahan lama dalam memberi 
pelayanan di era pandemi Covid-19 yang panjang ini. Bila rumah sakit 
ingin bertahan lama dalam era pandemi ini, selamatkan semua sumber 
daya manusianya, selamatkan fasilitasnya, selamatkan lingkungan rumah 
sakit, selamatkan finansialnya yang pada gilirannya akan menyelamatkan 
pasiennya (Lai et al., 2020).

Sumber daya penunjang juga memiliki peran yang penting. Tenaga 
gizi, administrasi, rekam medik, cleaning service, laundry, tim ambulans, tim 
terkait sampah medis non medis, satuan pengaman, tukang parkir, petugas 
bank, kantin, dan semua yang terlibat dalam aktivitas kehidupan di rumah 
sakit dan faskes harus dibina, diawasi, dan dijaga kedisiplinannya dalam 
menerapkan protokol kesehatan. Mereka bisa berpotensi tertular, sakit atau 
menjadi sumber penularan. Mereka harus faham bahwa penyakit Covid-19 
ini adalah penyakit yang sangat mudah menular dan bisa menular kepada 
siapapun tidak pandang bulu, bila mereka lengah dalam beberapa menit 
saja (Adams & Walls, 2020).

Sering timbul pertanyaan, lebih besar mana risiko tertular bagi 
yang menangani langsung atau tidak langsung. Analisis di Jawa Timur 
terlihat bahwa sebagian besar yang sakit dan meninggal adalah mereka 
yang bekerja di puskemas, klinik primer/pribadi, dan IGD. Proporsinya 
kecil yang dari ruang isolasi dan ICU. Ini memberikan gambaran bahwa 
risiko justru lebih besar pada mereka yang di luar ruang Covid-19. Mereka 
yang sadar bekerja di ruangan COVID-19 akan menyiapkan fisik dan 
mental dasertan sadar sepenuhnya mereka berada di ruang berbahaya, 
sehingga mereka akan menjaga dengan kedisiplinan yang tinggi. Namun 
para dokter di ruang klinik, IGD, puskesmas, tingkat kewaspadaannya 
lebih rendah dari mereka yang ada di ruang Covid-19, padahal justru di 
masyarakat Jawa Timur proporsi orang tanpa gejala (OTG) sangat tinggi 
(estimasi 40%). 
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Tabel 3.1 Demografis dokter Italia yang meninggal selama pandemi Covid-19. 

(Sumber: Nava, Tonelli and Clini, 2020)

Sebagai perbandingan, tabel di atas disampaikan oleh Stevano (2020), 
mengenai para dokter di Italia yang meninggal selama pandemi Covid-19 
berlangsung mencapai puncaknya dan terlihat bahwa usia didominasi 50 
tahun ke atas. Ini berbeda dengan di Jawa Timur di mana usia 50 tahun ke 
bawah memiliki proporsi yang sama dengan usia 50 tahun ke atas. Fakta 
ini menyisakan banyak pertanyaan dan tentunya studi eksplorasi sangat 
diperlukan untuk menindaklanjuti hal ini (Ing et al., 2020; Nava, Tonelli, 
dan Clini, 2020). 

Gambar 3.13 Jenis spesialisasi dokter yang meninggal dunia terkait Covid-19 (Nava, 
Tonelli, dan Clini, 2020).

Status pendidikan menunjukkan kesamaan dengan pola di Jawa 
Timur, di mana dokter umum menduduki proporsi tertinggi sekitar 63%, 
disusul dokter spesialis 27%. Hal ini logis dijelaskan bahwa dokter umum 
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adalah yang pertama-tama kontak dengan sebagian besar orang sakit 
sehingga sangat mungkin tertular untuk yang pertama kalinya. Data 
ini memberikan masukan kepada para pimpinan fasilitas kesehatan/RS 
agar memberikan perlindungan dengan APD yang memadai bagi mereka 
yang memberi pelayanan di ruang terdepan. Di Jawa Timur, saat ini, IDI 
Wilayah Jawa Timur memberikan rekomendasi untuk menggunakan APD 
minimal tingkat 2 di mana pun memberi layanan dan kontak dengan 
orang sakit atau keluarga orang sakit.

Rujukan memegang peranan yang sangat besar. Banyak orang sakit 
yang stagnasi di IGD atau ruang observasi karena rujukan tidak jalan, 
ruang perawatan penuh, HCU dan ICU penuh atau menunggu proses 
diagnostik yang panjang. Pasien yang stagnasi di tempat-tempat antara 
tersebut sangat potensial menyebarkan virus ke dokter dan tenaga 
kesehatan, ke pasien lain, ke penunggu, ke petugas lainnya dan siapa 
pun yang bersentuhan di ruang antara tersebut. Sudah waktunya dibuat 
fasilitas diagnostik yang cepat, ruang perawatan diperluas, RS rujukan 
ditingkatkan jumlah dan kapasitasnya agar bisa berbagi beban, serta 
sistem informasi dan alur rujukan yang tertata agar semua RS rujukan 
bisa terhubung dan terbaca secara real time, sehingga alur rujukan bisa 
tertata dan berjalan dengan lancar. 

Tim mitigasi sangat penting. IDI Wilayah Jawa Timur telah 
mempunyai tim mitigasi dokter sebagai bagian dari tim satgas Covid-19 
IDI Jawa Timur. Tim mitigasi ini mempunyai hotline tersendiri sehingga 
bisa dihubungi kapan saja. Dengan tim mitigasi ini bisa membantu para 
dokter bila tertular, bila sakit, membantu mencari RS, dan perawatan 
serta membantu mencari ICU dan obat atau sediaan terapi lainnya, antara 
lain antivirus, anti interleukin (IL), plasma konvalesen, dan lain-lainnya. 
Sampai buku ini ditulis, tim masih bekerja dengan baik dan akan terus 
berfungsi selama masih dibutuhkan.

Secara epidemologis, pola wabah adalah khas, ada serangan 
gelombang pertama, mereda dan ada gelombang kedua, gelombang 
ketiga dengan intensitas yang makin turun. Di negara lain menunjukkan 
pola seperti itu. Namun di Indonesia, khususnya Jawa Timur polanya 
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beda. Mulai Maret 2020 kasus naik, April-Mei naik tajam, Juni, Juli, dan 
Agustus terus naik dengan intensitas tinggi. September 2020 tetap tinggi 
angka positif hariannya dan tidak tahu kapan mencapai puncak atau 
bahkan tidak ada puncak, sehingga Indonesia akan menjadi episentrum 
Covid-19 dunia dan ini yang sangat kita kuatirkan. Bila negara lain telah 
reda dan menghilang, sementara Indonesia tetap tinggi, maka cepat atau 
lambat akan ada intervensi dari negara lain ke Indonesia. Sudah waktunya 
berbenah dengan jujur.

Rumah sakit infeksi mempunyai peran penting bagi negara seperti 
Indonesia. Iklim tropis membuat negara ini bisa didiami semua penyakit. 
Banyak penyakit infeksi yang tidak kunjung selesai hingga kini. Malaria, 
TBC, kusta, Cacing, diphteri, HIV, pneumonia, tetanus, dan berbagai 
mikroorganisme lainnya, dan kini ditambah SARS CoV-2, penyebab Covid-
19, maka akan semakin berat beban bangsa ini ke depan. Provinsi Jawa 
Timur hendaknya menghidupkan rumah sakit infeksi yang selama ini 
telah ada dan alih fungsi. RS Paru di Jember, Surabaya, Batu, Madiun, 
dan RS Kusta Sumber Glagah, hendaknya di-make up menjadi RS Infeksi 
dan menjadi pusat pelayanan dan riset penyakit infeksi dan bekerja 
sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Universitas 
Brawijaya, yang kemampuan SDM dan fasilitas laboratorium risetnya 
sudah level dunia. 

Pemerintah harus turun tangan dengan memegang asas keilmuan 
kesehatan dan kedokteran. WHO sejak awal telah memberikan pernyataan 
bahwa dalam pandemi, pemerintah suatu negara harus mengambil alih 
semua tanggung jawab dan program untuk menanggulanginya dengan 
memanfaatkan semua fasilitas yang ada baik milik negara maupun 
swasta demi melindungi seluruh warga negara. Covid-19 adalah penyakit 
infeksi yang menular secara droplet dan mikrodroplet (airborne). Temukan 
penderita, obati, pisahkan dengan orang sehat dan dengan karantina. 
Testing yang banyak agar ditemukan lebih dini untuk dikarantina, tracing 
kontak yang positif untuk memotong rantai penyebaran dan fasilitas 
perawatan yang cukup dan baik agar cepat sembuh dan mencegah 
kematian, dan masyarakat sehat dididik dan dipaksa untuk hidup sehat 
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sesuai norma Covid-19. Bila pemerintah tegas dan fokus, memburuknya 
situasi akan bisa dicegah. Kasus yang tinggi bukan aib bagi pemerintah, 
namun justru menjadi petunjuk tingginya perhatian pemerintah untuk 
menemukan kasus, mengarantina, mengobati, dan mencegah penularan, 
dan ini adalah poin positif prestasi pemerintah daerah dalam usaha 
melindungi rakyat dan warganya (International Labour Organization, 
2020; World Health Organization, 2020).

Pandemi Covid-19 telah meluas, telah banyak orang sakit dan 
meninggal. Dokter dan tenaga kesehatan di Jawa Timur sudah ratusan 
yang gugur. Vaksin dan anti virus yang spesifik adalah harapan besar. 
Riset-riset antivirus yang efektif telah dikembangkan di Jepang, China, 
Eropa, USA, dan Rusia. Semua dalam taraf uji coba. WHO, China, Jerman, 
Rusia, dan juga Indonesia telah mengembangkan vaksinnya, mulai in vitro, 
in vivo sampai uji coba klinis fase 3. Namun menghadapi RNA virus ini 
bukan perkara sederhana karena mudah sekali mengalami mutasi genetik 
sehingga ini menjadi permasalahan tersendiri. Namun harap selalu harus 
ada, bersama harapan, kehidupan akan terus berjaya.

HAL-HAL PENTING UNTUK DITINDAK LANJUTI

Jumlah kematian dokter terus bertambah. Langkah-langkah pencegahan 
dan mitigasi harus dilakukan oleh IDI cabang dan IDI Wilayah Jawa Timur, 
berfokus pada para dokter yang praktik pribadi, di klinik puskesmas, dan 
IGD di semua fasilitas kesehatan atau RS di Jawa Timur.

IDI akan bekerja sama dengan PERSI untuk memperbaiki semua 
masalah yang ada, yang selanjutnya meminta dinas kesehatan Provinsi 
Jawa Timur untuk mengeksekusi program/kegiatan yang memerlukan 
otoritas pemerintah.

Mengadvokasi dan membantu pemerintah daerah untuk melakukan 
penanganan pandemi Covid-19 sesuai prinsip-prinsip kesehatan dan 
epidemologi dengan menaruh keselamatan anak bangsa di atas semua 
kepentingan tertentu.
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BA B BA B 44
Analisis Kematian Perawat di Jawa Timur

Nursalam

PROFESIONALISME DAN PENINGKATAN POSITIF COVID-19

Tenaga keperawatan merupakan profesi yang secara kuantitas terbesar 
dari tenaga kesehatan lainnya, dengan jumlah tenaga yang banyak ini 
menjadikan perawat sebagai salah satu tolok ukur kualitas pelayanan 
kesehatan baik di rumah sakit dan komunitas masyarakat (Bakar et al., 
2017). Rumah sakit membutuhkan berbagai keterampilan dan kualifikasi 
staf untuk melaksanakan visi dan misinya serta memenuhi kebutuhan 
pasien, sehingga kepuasan dan kualitas pelayanan dapat mencapai 
paripurna (Al-Abri dan Al-Balushi, 2014; Vaz, 2018). Perawat sebagai 
tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan profesional 
secara holistik harus memegang teguh prinsip profesionalisme (Jasemi 
et al., 2017; Wang et al., 2020). Di tengah kasus pandemi Covid-19 yang 
semakin meningkat dan meresahkan seluruh lapisan masyarakat, 
perawat merupakan salah satu tenaga yang harus terdepan dan menolak 
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mundur untuk memberikan pelayanan, sehingga patut sekali jika tenaga 
keperawatan berjasa dalam pasukan garda terdepan penyelamatan Covid-
19 (Monica et al., 2020; Schwerdtl et al., 2020). Hambatan dan rintangan 
yang dihadapi oleh perawat selama bekerja secara profesional tidak 
membuat semangat profesional perawat semakin mundur, bahkan tidak 
sedikit perawat yang mengorbankan jiwa dan raganya untuk panggilan 
kemanusiaan. Akan tetapi munculnya berbagai respons yang kurang 
kooperatif dengan jerih payah perawat terkadang membuat rasa sedih 
dalam diri perawat yang sudah mengorbankan tenaga dan kehidupannya 
untuk pandemi Covid-19 (Sherifali, 2020). 

Kata profesionalisme dalam keperawatan harus tertanamkan dalam 
diri perawat sejak perawat menempuh pendidikan akademik dan klinis. 
Berbagai teori dan kajian keperawatan yang telah ditemukan oleh semua 
tokoh besar keperawatan harus mampu diaplikasikan perawat profesional 
dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien (Shaw, 2020). Salah 
satu tokoh keperawatan internasional pertama, Florence Nightingale, 
mengenai profesionalisme perawat menyebutkan bahwa 100 tahun di 
masa yang akan datang akan tergambar bentuk ketulusan dan jiwa 
profesionalisme perawat yang sesungguhnya. Nightingale berpendapat 
demikian karena di sebuah masa, perawat akan menunjukkan rasa 
terapeutik yang tinggi dalam melakukan perawatan kepada pasien, 
seperti yang tergambar dalam pelayanan keperawatan Covid-19. Perawat 
melakukan perjuangan dengan asuhan keperawatan yang holistik 
pada pasien-pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit dengan 
keberanian dan keikhlasan yang profesional (Diez-Sampedro et al., 2020; 
Monica et al., 2020).

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan darurat kesehatan 
internasional dengan jumlah kasus positif di dunia mencapai lebih dari 
34 juta kasus (Johns Hopkins University, 20/09/2020). Covid-19 di Indonesia 
ditetapkan sebagai bencana nasional oleh BNPB sudah menunjukkan pasien 
positif sebanyak lebih dari 230 ribu kasus positif dengan 9.555 kematian 
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dan 177 ribu pasien yang sembuh. Pandemi yang menjelma menjadi 
kasus dengan jumlah penambahan kasus positif yang terus melonjak 
setiap harinya menyebabkan paranoid massal dan berdampak pula pada 
multi sektor yang perlu ditangani sebagai sebuah kolaborasi yang erat, 
akan tetapi masih banyak masyarakat yang apatis dengan pentingnya 
memutus rantai penyebaran Covid-19. Terbukti sudah di berbagai provinsi 
dengan tingkat mobilitas dan metropolitan yang tinggi seperti Pulau 
Jawa menunjukkan angka kasus yang mendominasi dan terus-menerus 
mengalami peningkatan. Setiap harinya penambahan jumlah kasus bisa 
mencapai angka 1000 atau bahkan lebih, tercatat hingga September 2020, 
penambahan tertinggi di Pulau Jawa mencapai 3000 kasus dalam satu hari. 
Jawa Timur (Jatim) sedang menjadi kawasan dengan angka Covid-19 yang 
terus tinggi selama beberapa bulan terakhir di Indonesia, sejak bulan Juli 
2020, Jawa Timur menduduki peringkat pertama angka kasus konfirmasi 
Covid-19 dan DKI Jakarta sudah turun menjadi posisi terbanyak kedua 
di Indonesia. Sampai saat ini lonjakan kasus positif di Jawa Timur juga 
makin meningkat, terkonfirmasi sebanyak lebih dari 40 ribu kasus positif 
dengan jumlah pasien yang mengalami perawatan baik di rumah maupun 
di rumah sakit sebanyak 13 ribu pasien dan meninggal sebanyak 2.942 
pasien. 

Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah Jawa Timur 
untuk menekan tingginya kasus Covid-19, akan tetapi masih tetap 
saja jumlah kasus positif terus mengalami lonjakan tinggi. Semakin 
digalakkannya pemeriksaan kesehatan secara massal di berbagai titik 
keramaian di Jawa Timur, terutama di Surabaya seperti di daerah 
perbelanjaan, pusat makanan, tempat nongkrong, warung kopi, dan 
berbagai lokasi lainnya membuat kasus positif semakin banyak ditemukan 
dan jumlah pasien yang terinfeksi juga terus bertambah. Kesadaran 
masyarakat yang belum bisa berkontribusi penuh dalam membantu 
pemerintah dan petugas kesehatan adalah menjadi tantangan terbesar 
dalam penanganan Covid-19, banyak masyarakat dengan latar belakang 
pemahaman yang membutuhkan edukasi untuk membenarkan. Kesadaran 
yang sudah melekat dan terus-menerus memengaruhi individu yang lain 
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adalah tantangan yang membuat penekanan penyebaran Covid-19 menjadi 
sangat susah dan cenderung akan terus mengalami peningkatan.

TINGGINYA KASUS KEMATIAN PERAWAT

Perawat memiliki peran penting dalam dunia kesehatan di mana perawat 
merupakan salah satu profesi yang sangat berpengaruh terhadap 
kesembuhan klien, karena perawat yang memastikan dan menjaga 
pasien selama 24 jam dengan koordinasi antar satu sama lainnya. 
Perawat merupakan sebuah profesi yang mendedikasikan ilmu dan 
pengetahuannya kepada masyarakat dan perawat akan memberikan sebuah 
asuhan keperawatan yang dibutuhkan oleh klien tanpa memandang latar 
belakang kliennya (Harrington et al., 2020). Keberadaan pandemi Covid-19 
saat ini juga membutuhkan peran perawat dengan cukup besar, perawat 
menjadi garda terdepan dalam merespons dan merawat pasien yang 
terkena virus Covid-19. Berbagai keahlian perlu dikembangkan dalam 
menghadapi kondisi tersebut, mulai dari ilmu pengetahuan, keterampilan, 
hingga sikap yang profesional. 

Perawat tidak boleh bersikap acuh dan harus bekerja secara 
maksimal serta bertanggung jawab karena profesi keperawatan bukan 
profesi yang main-main (Nursalam et al., 2020). Perawat harus mampu 
bekerja secara profesional untuk memberikan penanganan yang efektif 
hingga terciptanya kesembuhan (Shaw, 2020; Wang et al., 2020). Dengan 
efektivitas pelayanan yang diberikan maka akan menciptakan manfaat 
serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia sehingga 
mampu melawan dan menghilangkan virus Covid-19 ini. Profesionalisme 
perawat yang seperti inilah yang bisa membuat perawat menjadi tenaga 
kesehatan dengan jumlah tertinggi yang mengalami paparan Covid-19 
dan banyak yang bertaruh nyawa demi panggilan kemanusiaan (Hadi, 
Nursalam, dan Priyantini, 2020).

Berdasarkan data dari Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat 
Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Timur terkonfirmasi bahwa jumlah 
kasus perawat positif Covid-19 adalah sebanyak 894 kasus, dengan kasus 
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tertinggi adalah di Surabaya sebanyak 249 kasus, kemudian Kabupaten 
Sidoarjo sebanyak 83 kasus, sedangkan Kabupaten Gresik dan Lumajang 
sudah mencapai angka 50 perawat yang terkonfirmasi positif (Data PPNI 
Jatim 20/09/2020). Dari perawat yang terpapar infeksi sepanjang pandemi 
Covid-19 tersebut, sudah sebanyak 26 perawat yang meninggal dunia. 
Sembilan perawat yang meninggal di antaranya berasal dari Surabaya. 
Dari keseluruhan 26 perawat yang meninggal tidak semuanya terinfeksi 
karena berada di ruang isolasi, sehingga dapat dikatakan bahwa di mana 
pun tempat bekerja di rumah sakit, perawat berisiko tinggi terinfeksi 
Covid-19. Kasus kejadian perawat yang positif Covid-19 dan meninggal 
sebenarnya sangat tinggi, tetapi masih banyak kasus yang tidak terlaporkan 
dengan alasan tidak menjalankan tugas pelayanan secara resmi, tidak 
mau terekspos serta beberapa alasan dan pertimbangan lainnya. Kasus 
kematian perawat yang tercatat tersebut, hanya sebanyak 13 perawat yang 
sudah mendapatkan santunan dari pemerintah dan organisasi profesi, 
untuk sisanya masih dalam proses pengurusan dan koordinasi dengan 
keluarga perawat yang meninggal dunia.

Pandemi Covid-19 yang terus meningkat dan menginfeksi manusia 
di dunia, termasuk tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan. Secara 
global, International Council of Nurses (ICN) telah mencatat lebih dari 
90.000 tenaga kesehatan di dunia terinfeksi Covid-19 dengan jumlah 
fatality rate sebesar 0,37%. Indonesia dengan fatality rate 5% yang melebihi 
angka global membuat perhatian keselamatan dan kesejahteraan tenaga 
kesehatan perlu untuk diperhatikan (Onder, Rezza dan Brusaferro, 2020; 
Rajgor et al., 2020). 

Tingginya kematian perawat dan jumlah perawat yang positif Covid-
19 di Jawa Timur akan terus mengalami lonjakan terutama di Surabaya, 
dikarenakan daerah ini merupakan pusat rujukan pasien Covid-19 yang 
tidak mampu ditangani di daerah atau membutuhkan fasilitas penunjang 
kesehatan yang lebih komprehensif, seperti ventilator, monitor, dan ruang 
intensif. Perawat yang menjadi frontline tidak bisa menghindarkan dirinya 
untuk tidak terpapar secara langsung dengan Covid-19, tidak ada istilah 
harus lengah atau tidak khawatir meskipun selalu menggunakan alat 

C
op

yr
ig

ht
 @

 A
ir

la
ng

ga
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss



62 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

pelindung diri (APD) secara lengkap, menjaga imunitas dan menjaga 
kesehatan, perawat harus tetap waspada karena virus Covid-19 mulai 
menunjukkan berbagai karakteristik yang berubah-ubah (Nursalam et al., 
2020). Demikian juga pada perawat yang dinas di ruangan yang bukan 
isolasi harus dua kali ekstra waspada, karena tidak semua APD yang 
digunakan adalah standar seperti ruangan isolasi, sehingga perawat 
butuh lebih waspada dan selalu memperhatikan protokol kesehatan. 
Perawat yang bekerja di daerah, puskesmas, dan beberapa lokasi 3T harus 
lebih ekstra menjaga diri, dikarenakan ketersediaan pelindung diri dan 
fasilitas yang ada tidak sebanyak di kota besar, termasuk juga karakteristik 
masyarakatnya yang membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk 
memberikan informasi dan edukasi.

Berdasarkan kasus kematian yang telah tercatat, statistik dan 
karakteristik perawat yang meninggal juga bervariasi, kasus Covid-
19 sudah tidak memperhatikan tingkat usia, penyakit komorbid yang 
menyertai dan tingkat paparan infeksi. Perawat dengan usia di bawah 30 
tahun (sebanyak 40%) juga ada yang meninggal, termasuk perawat yang 
tidak memiliki penyakit penyerta, hal ini perlu untuk menjadi catatan bagi 
tenaga kesehatan dan organisasi profesi, karena tingkat keselamatan dan 
mortalitas teman sejawat anggota profesi menjadi terancam dan semua 
orang bisa berpeluang terinfeksi dan meninggal akibat Covid-19 jika tidak 
mendapatkan proteksi dan protokol kesehatan yang standar dan benar.

PENYEBAB LONJAKAN KASUS KEMATIAN PERAWAT

Tingginya angka penularan dan kematian yang mengenai tenaga 
kesehatan sangat mengkhawatirkan. Usaha pemerintah selama ini untuk 
menambah kapasitas layanan kesehatan dengan menyediakan RS khusus 
Covid-19, menyediakan RS rujukan, serta menambah peralatan medis 
seperti ventilator tidak bisa berfungsi dengan maksimal jika jumlah tenaga 
kesehatan yang berkiprah terus tumbang dan membuat rasio di lapangan 
semakin rendah. Rasio dokter umum dan penduduk di Indonesia, 
menurut WHO pada 2017, hanya empat per 10.000 penduduk. Angka ini 
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menempatkan Indonesia sebagai negara terburuk kedua di Asia Tenggara 
setelah Kamboja dalam hal rasio dokter umum dan penduduk. Sedangkan 
rasio dokter spesialis lebih rendah lagi 1,4 per 10.000 penduduk. Tidak 
hanya dokter, rasio perawat dan penduduk di Indonesia juga belum ideal. 
Berdasarkan data yang tercatat oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia, 
saat ini hanya terdapat 10 perawat per 10.000 penduduk (rasio ideal WHO 
adalah 18 per 10.000 penduduk). Menurut Kementerian Kesehatan, pada 
2017 kekurangan tenaga kesehatan di puskesmas mencapai sekitar 37.000 
orang (sekitar 3.000 di antaranya dokter umum) dan di rumah sakit sekitar 
159.000 orang.

Berdasarkan estimasi rasio rendahnya jumlah tenaga kesehatan dan 
tingginya fatality rate bagi petugas kesehatan (Aminian et al., 2020), WHO 
menyatakan tingginya angka risiko terhadap tenaga kesehatan disebabkan, 
antara lain, oleh faktor lama terpapar dan jumlah paparan virus. Faktor 
tersebut diperparah dengan kelangkaan APD, kurangnya pengetahuan 
terkait penggunaan APD serta banyaknya kasus pasien yang tidak jujur 
ketika berobat akibat takut terhadap stigma. Fakta-fakta tersebut sangat 
memprihatinkan dan seharusnya bisa menjadi fokus utama pemerintah 
dalam penanganan dan penyelesaian, karena petugas kesehatan adalah 
garda yang berjuang untuk kesehatan Indonesia. Lonjakan kasus petugas 
kesehatan terinfeksi dan kematian disebabkan karena beberapa faktor 
yang mendasari berikut. 
1. Semakin tinggi angka kasus positif di masyarakat berpotensi 

meningkatkan angka kematian tenaga kesehatan. Terjadinya lonjakan 
jumlah pasien yang positif dan kematian karena Covid-19 maka risiko 
petugas kesehatan terutama perawat untuk tertular juga sangat 
tinggi. Banyak pasien yang melakukan pemeriksaan dan datang ke 
pelayanan kesehatan di puskesmas atau rumah sakit menunjukkan 
positif, tetapi pasien tidak menunjukkan gejala. Kasus Covid-19 positif 
yang tidak menunjukkan gejala merupakan salah satu ancaman yang 
berbahaya bagi petugas kesehatan, dikarenakan dugaan terhadap 
pasien tidak sebesar pasien dengan gejala, sehingga banyak anggapan 
bahwa pasien tersebut bukan kasus Covid-19. Pada keadaan demikian 
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sering protokol kesehatan (penggunaan APD) belum sesuai, walaupun 
seharusnya penggunaan APD harus semakin digalakkan dengan 
keadaan yang sekarang ini, tidak peduli pelayanan yang diberikan 
oleh petugas kesehatan di ruangan apapun.

2. Perawat merupakan profesi yang memiliki tingkat paparan terbanyak 
dalam jumlah dan waktu untuk berinteraksi dengan pasien Covid-
19, dikarenakan perawat harus memberikan pelayanan selama 24 
jam yang terbagi menjadi 3 shift, dengan jumlah masing-masing 
individu harus bekerja 8 jam. Perawat secara ideal bekerja di 
ruangan Covid-19 secara bergantian, yaitu setiap orang maksimal 
hanya berinteraksi selama 3 jam, sehingga paparan juga tidak terlalu 
tinggi. Perlu sekali untuk memperhatikan FITT (Frequency, Intensitas, 
Time, and Type) kontak perawat yang tinggi. Frequency menunjukkan 
jumlah kejadian paparan yang sangat sering. Perawat berinteraksi 
mulai dari ruang pendaftaran, pemeriksaan, sampai pasien dirawat 
dan selama perawatan berlangsung. Intensity menunjukkan rata-
rata setiap perawat berinteraksi dengan setiap pasien minimal 10-
15 menit setiap harinya dan jumlah pasien setiap harinya sangat 
banyak. Time menunjukkan perawat selama berdinas dalam 24 jam 
terus kontak dengan pasien terutama perawat yang ada di ruang 
isolasi, dan Type menunjukkan tindakan yang dilakukan selain 
tindakan mandiri dalam asuhan keperawatan, tindakan delegatif 
dan mandat, dan pemenuhan kebutuhan dasar bahkan pemenuhan 
aspek secara holistik, yaitu biologis, psikologis, sosio, dan spiritual. 
Kondisi demikian membuat rasio perawat untuk tertular Covid-19 
juga semakin meningkat. 

3. Penataan dan pengelolaan pelayanan kesehatan yang berlaku di 
lapangan tidak semuanya memperhatikan kebutuhan dan kondisi 
tenaga kesehatan di lapangan. Perlu sekali untuk memperhatikan 
beberapa hal sebagai berikut. 
a. Selalu memperhatikan setting ruang perawatan dengan baik dan 

sesuai dengan protokol Covid-19.
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b. Mengupayakan dengan maksimal rasio perawat dan pasien 
agar bisa seimbang, terutama yang memberikan pelayanan 
kepada pasien Covid-19 di ruang isolasi, sehingga perawat tidak 
kewalahan dengan jumlah pasien.

c. Pengaturan jam kerja yang sesuai dengan pelayanan pasien 
Covid-19, yaitu paling lama berada pada ruangan isolasi dengan 
APD standar ruang isolasi selama 3 jam, sehingga sekali shift 
akan dibagi menjadi beberapa jam, sehingga jumlah perawat 
juga harus memadai.

d. Tingkat beban kerja yang dimiliki oleh setiap perawat di 
pelayanan, rasio jumlah pasien dan jam kerja yang tinggi akan 
membuat perawat menjadi banyak tugas dan berakibat dalam 
peningkatan beban kerja, sehingga angka burnout syndrome 
mengalami peningkatan.

e. Masih banyak perawat yang menggunakan APD tidak sesuai 
dengan tingkat kedisiplinan yang masih belum baik dan standar, 
menyebabkan risiko penularan juga semakin tinggi, diperlukan 
juga persiapan pasokan cadangan APD, untuk mengantisipasi 
kebutuhan APD ke depan yang diprediksi masih akan meningkat 
serta adanya potensi gelombang kedua pandemi Covid-19.

f. Pemenuhan kebutuhan dasar termasuk kesejahteraan perawat 
masih sangat rendah (pemberian insentif yang sampai sekarang 
banyak yang belum terealisasi).

4. Pemeriksaan berkala pada perawat belum dilaksanakan dengan 
baik dan patuh. Pemeriksaan PCR kepada perawat secara masif 
dan berkala (setiap 14 hari) tidak semua rumah sakit menyediakan, 
banyak perawat yang masih harus melakukan pemeriksaan secara 
inisiatif mandiri, terutama perawat di daerah, terlebih lagi banyak 
perawat daerah yang tidak aware dalam melakukan pemeriksaan, 
dikarenakan mereka menganggap diri mereka sudah aman dengan 
protokol kesehatan serta tidak terdapat gejala yang mengarah 
ke Covid-19. Seharusnya pemeriksaan perawat meskipun tidak 
memberikan pelayanan di ruang isolasi membutuhkan pemeriksaan 

C
op

yr
ig

ht
 @

 A
ir

la
ng

ga
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss



66 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

sebagai bentuk deteksi sejak awal dan untuk melindungi perawat dan 
masyarakat (pasien) dari risiko penularan.

5. Sistem pelayanan kesehatan dalam promotif dan preventif harus 
selalu ditingkatkan, sehingga meminimalkan upaya kuratif dan 
rehabilitatif. Sebagaimana standar New Normal yang dikeluarkan 
WHO, belum semuanya mampu diterapkan secara optimal di 
Indonesia, sehingga program 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, 
dan Menjaga jarak) masih belum maksimal, ditambah lagi kesadaran 
masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah dan membutuhkan 
edukasi yang terus-menerus. Diperlukan adanya pemberdayaan dan 
peningkatan peran perawat di fasilitas kesehatan tingkat pertama 
oleh perawat di Puskesmas, khususnya perawatan di setiap desa 
(Ponkesdes) untuk meningkatkan program tersebut.

6. Ketidakjujuran pasien selama melakukan pemeriksaan akibat takut 
terkena stigma sosial jika masyarakat tahu bahwa pasien tersebut 
adalah positif Covid-19, sehingga petugas kesehatan akan kesulitan 
untuk mengenali pasien tersebut. 

7. Pelibatan para tokoh di masyarakat yang masih belum maksimal, 
peraturan yang belum tegas membuat sebagian besar masyarakat 
menganggap bahwa Covid-19 bukan hal yang perlu ditakuti. Kondisi 
masa adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat menunjukkan bahwa 
Covid-19 telah selesai, sehingga banyak sekali yang semakin acuh 
dan mulai tidak patuh protokol kesehatan. Hal ini menunjukkan 
bahwa peran serta tokoh masyarakat penting untuk membantu 
petugas kesehatan dalam skrining dan mencegah Covid-19.

8. Penegakan hukum dan kebijakan dibarengi dengan upaya terus 
menerus memerangi berita bohong dan penyebaran berita positif 
terkait Covid-19 juga harus terus ditingkatkan. Kebijakan yang dibuat 
harus selalu selaras dan tidak berganti-ganti, sehingga masyarakat 
tidak bingung dan menganggap bahwa Covid-19 sudah selesai.
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PERAWAT DALAM MENGHADAPI NEW NORMAL

Kasus Covid-19 yang semakin hari bertambah dan masih tinggi berdampak 
pada seluruh tatanan masing-masing sektor, sehingga pemerintah sedang 
menghadapi dilema antara pelemahan perekonomian dan peningkatan 
jumlah kasus (Singhal, 2020). Jika semakin lama kebijakan PSBB 
diberlakukan, maka dampak pada segi ekonomi dan pendidikan akan 
mengalami penurunan, sebaliknya jika pencabutan PSBB dilakukan, maka 
jumlah kasus juga semakin meningkat. Sehingga memunculkan kebijakan 
baru, yaitu akan diberlakukan New Normal dengan mengistilahkan tetap 
dalam keketatan protokol kesehatan. Keadaan ini bisa menjadi ancaman 
besar jika masyarakat masih apatis, sehingga memunculkan cluster baru 
dan peningkatan jumlah kasus.

Sebagai tenaga kesehatan yang memegang prinsip profesionalisme, 
maka perawat harus tetap memberikan pelayanan secara ikhlas dan penuh 
ketulusan untuk memberikan bantuan kemanusiaan (Carr, 2020; WHO, 
2020). Dibalik kiprahnya, perawat harus mempunyai sikap kewaspadaan 
tinggi, skill yang mendukung, critical thinking, dan motivasi yang tinggi 
antar sejawat untuk saling menguatkan. Perawat tidak boleh lengah dan 
merasa aman meskipun menggunakan APD, pentingnya memperhatikan 
keselamatan diri adalah unsur utama yang harus dipegang (Hua et al., 
2020; Lagi et al., 2020). 

Pemberlakuan new normal harus sudah dipersiapkan oleh semua 
tatanan dan dipastikan sudah siap untuk: 1) melakukan pencegahan 
penularan dan pemeriksaan kesehatan massal secara berkala; 2) adanya 
sistem terpusat yang mencatat kasus, sehingga bisa dilakukan tracing dan 
tindak lanjut yang cepat; 3) memastikan bahwa masyarakat pada risiko 
tinggi terlindungi dengan baik dan menekankan keselamatan individu; 4) 
adanya sistem kontrol angka penyebaran Covid-19, terutama pada cluster 
yang tinggi; 5) pengendalian terhadap bahaya imported case, sehingga 
tidak menambah penyebaran kasus di dalam negeri; dan 6) melakukan 
pemberdayaan masyarakat sehingga berperan aktif bersama untuk 
menanggulangi penyebaran Covid-19. Peran serta institusi kesehatan 
sebagai wadah tenaga kesehatan selama berkiprah perlu sekali untuk 
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memperhatikan keselamatan tenaga kerjanya, sehingga perlu untuk 
menjamin protokol kesehatan yang diterapkan di rumah sakit dan 
menjamin kejujuran pasien selama asesmen dilakukan, sehingga asesmen 
harus benar-benar dilakukan secara mendalam. Institusi juga perlu 
untuk menyediakan dukungan kebutuhan dasar seperti nutrisi, vitamin, 
dan suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu perlu 
juga diperhatikan kebutuhan istirahat dan aktivitas petugas kesehatan, 
sehingga masa fakum tugas dan karantina di rumah perlu dilakukan 
penggiliran rutin.

Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah kesejahteraan 
tenaga kesehatan, sehingga sebanding antara apa yang diberikan dan 
didapatkan, tidak ada pemberhentian kerja atau mengurangi hak-hak 
tenaga keperawatan, terutama perawat honorer. Pelayanan yang diberikan 
perawat selama pandemi Covid-19 perlu juga memperhatikan rasio 
antara kebutuhan tenaga dan pasien, jam kerja dan beban yang diterima, 
sehingga tidak menyebabkan workload dan bisa memunculkan burnout 
syndrome, yaitu fase benar-benar mengalami kelelahan yang sangat luar 
biasa. Oleh karena itu, psychological burden juga penting untuk dicegah, 
pemberlakuan pekerjaan harus sesuai dengan kemanusiaan dan tidak 
menjadi sebuah siksaan (Nursalam, 2015). Stigmatisasi negatif yang berasal 
dari luar juga berisiko memunculkan dampak psikologis pada semua 
masyarakat yang kontak erat termasuk tenaga kesehatan. Pandemi yang 
akan berlangsung cukup lama membutuhkan penguatan dari berbagai 
pihak, sebagai tenaga kesehatan yang menjadi garda depan, perawat perlu 
untuk saling menguatkan jika ada yang mulai merasa lelah dan menyerah, 
saling menahan diri untuk tetap waspada dan memperhatikan protokol 
keselamatan, dan saling mendoakan untuk tetap diberikan kesehatan 
dan keikhlasan hati (Nursalam et al., 2020). Perawat yang sedang berjuang 
menggenggam harapan, menyimpan impian dalam pikiran untuk 
kesembuhan dan kebahagiaan setiap insan, karena hati seorang perawat 
akan selalu menyala terang.
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BA B BA B 55
Tingginya Angka Kematian Akibat 
Covid-19 vs Kesiapan Rumah Sakit 
di Jawa Timur

Dodo Anondo, Atok Irawan, Hartono Tanto

Jumlah total rumah sakit rujukan Covid-19 saat ini adalah 127 rumah sakit, 
bertambah dari awalnya sebanyak 63 rumah sakit lalu bertambah menjadi 
sekitar 90 rumah sakit dan pada akhirnya 127 rumah sakit. Masing-masing 
rumah sakit sesuai kelas rumah sakitnya mempunyai fasilitas sarana 
prasarana, kemampuan, kapasitas dan sumber daya rumah sakit, maupun 
sumber daya manusia yang berbeda beda dalam penanganan pasien 
Covid-19. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan 
“Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)” 
sampai ke edisi V atau revisi V. Hal mana pedoman inilah yang digunakan 
oleh setiap rumah sakit dalam penanganan pasien Covid-19.

Penyakit Covid-19 sendiri merupakan penyakit baru, sehingga 
meskipun telah ada pedoman yang ditetapkan oleh WHO, CDC, maupun 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka perkembangan dan 
perubahan pengetahuan tentang penyakit Covid-19 telah berkembang 
begitu pesat, yang memaksa para klinisi, direktur rumah sakit dan jajaran 
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manajemennya untuk terus mempelajari jurnal-jurnal internasional 
terbaru agar tetap terbaru dengan perkembangan yang ada di dunia, agar 
dapat melayani dan menangani pasien Covid-19 secara lebih komprehensif 
dan terintegrasi di dalam lingkungan rumah sakit masing-masing.

Di sisi lain tata laksana pra rumah sakit juga tidak kalah pentingnya. 
Edukasi kepada masyarakat melalui semua saluran komunikasi terus 
diupayakan agar stigma bahwa terkena Covid-19 bukanlah suatu aib, 
namun terkena penyakit infeksi sebagaimana penyakit menular lainnya, 
sehingga masyarakat perlu terus diedukasi dan dilakukan upaya-upaya 
perubahan pola pikir dan perilaku, agar masyarakat menjadi patuh dan 
taat terhadap protokol kesehatan, serta mau mengubah perilakunya untuk 
memutus rantai penularan dan mencegah klaster penularan dari luar 
ke tingkat klaster keluarga. Di sisi lain peran tokoh-tokoh masyarakat 
informal, alim ulama dan tokoh agama perlu dilibatkan secara massif 
dalam upaya pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat. Hal lain 
yang perlu dilakukan di fase pra rumah sakit adalah upaya edukasi lain 
bahwa apabila terkena penyakit Covid-19 untuk segera berobat, khususnya 
bagi yang mempunyai komorbid, seperti gagal ginjal, diabetes melitus, 
penyakit jantung, obesitas dan lain-lainnya, sehingga dapat tertangani 
secara dini dan tidak jatuh dalam kondisi berat yang memerlukan 
penanganan di rumah sakit rujukan dan jatuh kepada suatu kondisi 
klinis yang memerlukan bantuan alat bantu napas seperti ventilator. 
Upaya lain yang juga perlu dilakukan pra rumah sakit adalah dengan 
melakukan pemeriksaan skrining Covid-19 dengan menggunakan RT PCR 
ataupun TCM, secara massif, sehingga dapat memutus rantai penularan 
Covid-19. Hal penting lainnya yang harus dilakukan oleh Pemerintah 
terhadap institusi institusi pendidikan, organisasi sosial dan bisnis, 
serta perusahaaan-perusahaan menengah dan besar, adalah melakukan 
standardisasi skrining masuk ke gedung institusi-institusi tersebut agar 
terdapat keseragaman cara skrining pencegahan Covid-19 di institusi 
maupun organisasi masing-masing, dengan tujuan akhir dapat diperoleh 
hasil yang optimal dalam upaya pencegahan. Saat ini ditengarai masih 
banyak proses skrining yang belum standard dan juga dipersepsikan 
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di Jawa Timur

berbeda beda sehingga menimbulkan klaster-klaster baru di institusi/
organisasi tersebut. Pengaturan secara benar terhadap proses skrining, 
penggunaan APD dan berbagai alur di fasilitas kesehatan mempunyai 
peran yang sangat penting menekan laju pertambahan dan penyebaran 
Covid-19 di tingkat masyarakat.

Sistem rujukan antar rumah sakit juga perlu ditata ulang, agar tidak 
terjadi keterlambatan dalam merujuk, dan dapat dilakukan proses rujukan 
secara optimal untuk keselamatan pasien dan tidak terjadi rujuk lepas 
yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dan juga tidak perlu terjadi kondisi 
pasien pre-hospital sudah jatuh dalam kondisi yang jelek dan memberat 
sehingga perawatan di rumah sakit rujukan mempunyai prognosis yang 
kurang baik. Semakin baik kondisi pra-rujukan, semakin baik harapan 
keberhasilan perawatan di rumah sakit rujukan. 

Diagnostik pra rumah sakit juga perlu ditingkatkan dengan 
terselenggaranya tes swab PCR secara massif dan biaya yang terjangkau 
untuk masyarakat, maupun terlaksananya diagnostik intra rumah sakit 
yang ditunjang pemeriksaan diagnostik yang mumpuni dari masing-
masing rumah sakit sehingga tidak terjadi keterlambatan diagnostik 
dengan segala akibatnya.

Pengelola rumah sakit harus segera adaptif dengan perubahan 
yang cepat terkait aspek keilmuan Covid-19 ini, dan menerapkan di 
rumah sakit masing-masing. Rumah sakit akan menjadikan “Pedoman 
Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)” revisi 
V saat ini menjadi pedoman penanganan Covid-19 di rumah sakitnya 
masing-masing agar sesuai dengan program pemerintah disertai 
dengan terus mengikuti perkembangan penyakit Covid-19 ini yang terus 
berubah setiap harinya dengan cara memperbaharui informasi melalui 
cara membaca jurnal-jurnal internasional yang bermutu, baik oleh para 
dokter spesialisnya maupun direktur dan jajaran manajemennya. Rumah 
sakit harus membentuk Tim Gugus Tugas Covid-19 yang terdiri dari 
jajaran manajemen dan dokter spesialis paru, anak, dan penyakit dalam 
sebagai bagian dari Tim Gugus Tugas Covid-19, dilengkapi dengan para 
dokter spesialis anastesi dan intensive care, serta spesialis jantung dan 
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pembuluh darah dalam penanganan pasien Covid-19. Semua kebijakan, 
prosedur, dan tata laksana harus disusun serta diterbitkan tiap rumah 
sakit untuk menjadi pedoman dan dipatuhi oleh semua jajaran di dalam 
rumah sakit sehingga dapat tercapai tata laksana yang optimal dan 
komprehensif di seluruh jajaran rumah sakit. Tim APD harus secara 
khusus dibentuk untuk pengelolaan manajemen APD di rumah sakit, 
di samping menentukan level pemakaian APD di seluruh area layanan 
rumah sakit, maupun apabila terpaksa menggunakan APD re-use tata 
laksananya harus aman dan jelas, serta mengikuti kaidah best practice yang 
diakui di dunia internasional. Tim Manajemen Risiko rumah sakit harus 
dibentuk untuk mencermati dan membantu direktur dalam memonitor 
dan mengelola risiko fasilitas rumah sakit dalam melayani penyakit Covid-
19 di dalam rumah sakit. Semua aspek risiko dimonitor dan dicarikan 
solusinya agar tercapai kondisi lingkungan kerja yang aman baik untuk 
tenaga kesehatan, pasien, dan keluarganya. Semua tim/kepanitiaan/komite 
tersebut bekerja secara terpadu di bawah direktur langsung dan dilakukan 
monitoring pelaksanaannya secara berkala. Untuk memonitor kesiapan 
masing-masing rumah sakit tersebut perlu dilakukan supervisi kesiapan 
masing-masing rumah sakit dalam penanganan Covid-19. Hal tersebut 
dapat dilakukan bekerja sama dengan Badan Audit Independen seperti 
KARS dan PERSI untuk melakukan audit tersebut sehingga tercapai 
kesamaan standar layanan Covid-19 di dalam setiap rumah sakit di Jawa 
Timur.

Untuk penanganan pasien Covid-19, direktur rumah sakit harus 
membuat regulasi tertulis terkait DPJP dan siapa yang menjadi dokter 
spesialis yang melakukan support terhadap layanan pasien Covid-19, baik 
dengan komorbid maupun tanpa komorbid. Sehingga dengan SK Direktur 
akan jelas bahwa setiap pasien akan dimonitor oleh tim dokter, bukan oleh 
dokter spesialis tertentu saja, sehingga menimbulkan rasa aman kepada 
pasien dan seluruh staf rumah sakit. Tim dokter dan anggotanya akan 
saling mengingatkan bila terjadi miss-monitoring terhadap pasien yang 
dirawat. Setiap pasien yang dirawat perlu dibuatkan media komunikasi 
via media sosial antara tim Dokter yang merawat dan tim Keperawatan, 
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agar tercapai layanan yang holistik dan komprehensif untuk seluruh 
pasien Covid-19 dan mencegah terjadinya kesalahan dalam layanan dari 
aspek faktor human error.

Tata laksana penanganan Covid-19 di masing-masing rumah sakit 
perlu dilakukan penerbitan kebijakan dan SOP ataupun prosedur secara 
komprehensif dan rinci, agar tercapai kesatuan pemahaman dalam 
penanganan pasien Covid-19. Adanya SOP yang tertulis maka ada 
pedoman yang seragam dalam tata laksana Covid-19 di setiap rumah 
sakit. 

Dalam tata laksananya di dalam rumah sakit, pasien Covid-19 perlu 
dilakukan monitoring secara ketat terhadap hasil-hasil pemeriksaan 
laboratorium secara berkala, baik untuk memonitor perkembangan 
kondisi pasien, maupun untuk memonitor keberhasilan terapi terhadap 
pengobatan yang dilakukan. Misalnya pasien dengan D-dimer yang 
sangat tinggi, dan dilakukan terapi heparinisasi maka perlu dilakukan 
monitor PTT/APTT setiap jam nya, agar tidak terjadi perdarahan sebagai 
komplikasi terapi heparin. Direktur rumah sakit perlu menetapkan 
kebijakan berdasarkan masukan para dokter spesialis, agar dapat dicapai 
layanan yang baik terhadap pasien Covid-19.

Faktor lain yang perlu mendapat perhatian adalah tersedianya jumlah 
dan kompetensi SDM yang memadai dan disertai jam kerja yang rasional 
dan istirahat yang cukup untuk mengurangi terjadinya morbiditas 
maupun mengurangi tingkat penularan di antara tenaga kesehatan yang 
menangani Covid-19. Jam kerja yang lama, dengan menggunakan full cover 
body APD, sangat melelahkan dan bila dipaksakan akan membuat para 
dokter dan tenaga kesehatan lain menjadi sangat kelelahan, stres, dan daya 
tahan tubuh yang turun. Pada akhirnya memperbesar risiko penularan 
kepada para dokter.

Apabila semua hal tersebut di atas telah dilakukan, diharapkan tingkat 
kematian pasien Covid-19 di Jawa Timur dapat menurun secara bermakna 
dan tingkat kesembuhannya dapat meningkat secara bermakna. Pada 
sisi lain kejadian penularan yang menyebabkan kesakitan dan kematian 
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dokter menjadi lebih sedikit, dapat ditekan dan sangat membantu rumah 
sakit untuk bertahan di era pandemi Covid-19 saat ini.

Sebagai kesimpulan paparan di atas maka hal-hal yang perlu 
dicermati dan dilakukan bersama diuraikan dalam beberapa subbab 
berikut.

KESIMPULAN PRA RUMAH SAKIT

1. Edukasi kepada masyarakat terus menerus dilakukan dan 
ditingkatkan dengan melibatkan tokoh informal, tokoh agama, alim 
ulama dengan penekanan pada pentingnya pencegahan penularan 
penyakit Covid-19, dan menghapus stigma di masyarakat bahwa 
terkena penyakit Covid-19 adalah suatu aib.

2. Perlu dilakukan edukasi secara massif dengan melibatkan seluruh 
saluran komunikasi yang ada, agar terjadi perubahan pola perilaku 
di masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan hidup sehat, 
untuk mencegah timbulnya klaster klaster baru, serta mendorong 
masyarakat untuk segera berobat bila terkena Covid-19, khususnya 
untuk pasien dengan komorbid seperti gagal ginjal, diabetes, 
hipertensi, obesitas dan sebagainya

3. Skrining harus standard di semua institusi baik institusi pendidikan, 
organisasi dan perusahaan, maupun berbagai bentuk organisasi 
lainnya agar tercapai kesamaan standard skrining terhadap semua 
orang yang akan masuk di gedung institusi tersebut, untuk mencegah 
penularan Covid-19.

4. Sistem rujukan yang terjalin baik antar rumah sakit.
5. Tersedianya diagnostik Covid-19 yang dapat dilaksanakan secara 

massif dan terjangkau oleh masyarakat.

KESIMPULAN INTRA RUMAH SAKIT

1. Perlu dilakukan Supervisi Kesiapan Rumah Sakit oleh Badan Audit 
Independen seperti KARS dan PERSI, sehingga tercapai standard 
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layanan yang sama dalam Penanganan Covid-19 di semua rumah 
sakit, sehingga akan tercapai layanan yang optimal terhadap pasien 
Covid-19 dan akan menekan tingkat kematian pasien Covid-19 di 
rumah sakit (termasuk jumlah dan kompetensi SDM yang memadai 
dan kelengkapan diagnostik Covid-19 yang dipunyai rumah sakit).

2. Bahwa semua jajaran di rumah sakit perlu terus memperbaharui 
diri dan mengikuti perkembangan yang ada untuk penyakit Covid-
19 melalui update pengetahuan dengan membaca jurnal-jurnal 
internasional yang bermutu, baik dilakukan oleh jajaran direksi dan 
manajemen rumah sakit, maupun oleh para tim dokter dan tenaga 
kesehatan di rumah sakit, sehingga tercapai layanan yang optimal 
dan rasional di rumah sakit.

3. Monitoring ketat perkembangan pengobatan pasien Covid-19 
diperlukan untuk mencegah peningkatan angka kematian yang 
disebabkan Covid-19 baik dengan komorbid maupun tanpa komorbid. 
Monitoring ketat terhadap perkembangan penyakit Covid-19 maupun 
monitoring ketat efek pengobatan diperlukan untuk menekan angka 
kematian karena Covid-19.

4. Penerapan manajemen risiko di rumah sakit sangat diperlukan, 
untuk mencegah penularan Covid-19 di rumah sakit dan untuk 
menjaga keselamatan tenaga kesehatan, pasien maupun keluarga 
pasien di rumah sakit (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 
2020; WHO, 2020; World Health Organization, 2020)
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BA B BA B 66
Analisis Penyebab Kematian Terkait 
Covid-19 di Jawa Timur

Andrianto

PENDAHULUAN

Sampai dengan 23 September 2020, jumlah pasien konfirmasi positif 
Covid-19 di Indonesia sebesar 257.3888 kasus dan jumlah kematian akibat 
Covid-19 sebesar 9.977 kasus. Jumlah tersebut menempatkan Indonesia 
pada posisi pertama tertinggi kasus konfirmasi positif dan kasus kematian 
akibat Covid-19 di Asia Tenggara. Sedangkan di Jawa Timur terdapat 
jumlah pasien konfirmasi positif sebesar 41.755 kasus dan kasus kematian 
akibat Covid-19 sebesar 3.035 sekaligus menempatkan Jawa Timur pada 
posisi kedua tertinggi jumlah kasus konfirmasi positif dan posisi pertama 
tertinggi jumlah kematian Covid-19 di Indonesia. Saat ini, Jawa Timur 
memiliki case fatality rate mencapai 7,2% lebih tinggi dibandingkan case 
fatality rate tingkat nasional yang mencapai 4,1% (Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia, 2020).
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Berdasar data dari berbagai negara yang terkena dampak pandemi, 
sekitar 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. 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. 

Risiko kematian akibat Covid-19 sangat bergantung pada usia dan 
kondisi kesehatan sebelumnya. Pasien dengan usia lebih tua dan atau 
memiliki komorbiditas kronis, seperti penyakit kardiovaskular, hipertensi, 
diabetes, penyakit paru kronis, dan penyakit keganasan jauh lebih rentan 
untuk jatuh pada kondisi penyakit yang kritis dan fatal (Zhao et al., 2019). 
Hingga saat ini informasi terperinci tentang kausalitas dan mekanisme 
kematian, serta spektrum komorbiditas pada kasus-kasus yang fatal 
sehingga memungkinkan penilaian risiko yang akurat terhadap fatalitas 
Covid-19 masih terbatas termasuk di Jawa Timur.

Untuk mengurangi angka kematian Covid-19 diperlukan upaya 
komprehensif baik aspek preventif dan kuratif berdasar analisis data yang 
valid, objektif, dan ilmiah. Berikut akan dibahas tentang analisis penyebab 
kematian terkait Covid-19 di Jawa Timur.

PATOBIOLOGI

Penyebab Covid-19 adalah virus yang tergolong dalam family corona virus. 
Virus Corona merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan 
tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada virus Corona, 
yaitu protein N (nukleokapsid), glikoprotein M (membran), glikoprotein 
spike S (spike), dan protein E (selubung). Virus Corona sebagai etiologi Covid-
19 termasuk dalam genus beta corona virus, umumnya berbentuk bundar 
dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60–140 nm. Hasil analisis 
filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang 
sama dengan virus Corona yang menyebabkan wabah SARS pada 2002–
2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Atas dasar ini, International Committee 
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on Taxonomy of Viruses (ICTV) memberikan nama penyebab Covid-19 
sebagai SARS-CoV-2 (Zhou et al., 2020).

SARS-CoV-2 diduga memiliki wadah alami pada kelelawar 
krisantemum, namun inang intermediet dari virus tersebut masih belum 
diketahui secara pasti. Jenis virus ini sangat virulen dan mempunyai 
kemampuan penularan yang lebih tinggi dibandingkan virus SARS 
sebelumnya (wabah tahun 2003), disertai kadar virus yang tinggi 
pada pasien terinfeksi (hingga mencapai satu miliar kopi RNA per 
mili liter sputum) dan stabilitas jangka panjang pada permukaan yang 
terkontaminasi (Van Doremalen et al., 2020). SARS-CoV-2 lebih stabil pada 
plastik dan besi baja dibandingkan tembaga dan papan kayu, dan virus 
yang viabel masih dapat terdeteksi hingga 72 jam setelah kontaminasi virus 
pada permukaan material tersebut (Van Doremalen et al., 2020). Meskipun 
tingkat efektivitas SARS-CoV-2 lebih tinggi dibandingkan influenza atau 
SARS-Coronavirus, diperlukan data lebih dalam lagi untuk memperoleh 
kesimpulan yang lebih akurat (Zhao et al., 2020). Penularan umumnya 
terjadi melalui kombinasi penyebaran droplet, dan kontak langsung atau 
tidak langsung, serta beberapa bukti menunjukkan menyebar melalui 
airborne. Virus bersifat menular pada masa laten.

Periode inkubasi virus berkisar antara 2–14 hari (umumnya 3–7 hari) 
(Guo et al., 2020). SARS-CoV-2 dapat mulai terdeteksi 1–2 hari sebelum 
awitan gejala saluran napas atas. Kasus ringan umumnya memiliki 
bersihan virus yang lebih awal dengan 90% kasus menunjukkan hasil 
negatif pada pemeriksaan reverse transcriptase polymerase chain reaction (RT-
PCR) pada hari ke-10 pasca awitan pertama (Liu et al., 2020). Durasi median 
dari peluruhan virus adalah 20 hari (rentang interkuartil: 17–24 hari) pada 
penyintas. Durasi peluruhan virus terlama yang tercatat pada penyintas 
mencapai 37 hari (Zou et al., 2020) 

Reseptor dari inang yang digunakan sebagai jalur masuk SARS-CoV-2 
untuk memicu infeksi adalah ACE-2 (Gambar 7.1) (Walls et al., 2020; Yan et 
al., 2020). ACE-2 merupakan protein multifungsi. Peran fisiologis utamanya 
antara lain dalam konversi enzimatik angiotensin (Ang) II menjadi Ang-
(1-7) dan Ang 1 menjadi Ang (1-9), yang merupakan peptida protektif 
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kardiovaskular (Santos et al., 2018). Namun, dalam konteks Covid-19, ACE-2 
juga terlibat pada proses infeksi SARS sebagai reseptor virus corona (Li et 
al., 2003). Ikatan protein tonjolan SARS-CoV-2 kepada ACE-2 memfasilitasi 
proses masuknya virus ke dalam sel epitel alveolus paru, di mana ekspresi 
ACE-2 sangat tinggi, melalui proses yang melibatkan transmembrane protein 
serine 2 (TMPRSS2) pada permukaan sel (Gambar 6.1) (Hoffmann et al., 
2020). Di dalam sitoplasma sel inang, RNA genom virus akan dilepaskan 
dan baru, yang akan diproses menjadi vesikel yang mengandung virion 
dan berfusi dengan sel membran untuk melepaskan virus. SARS-CoV-2 
utamanya disebarkan melalui droplet dari saluran napas, sekresi sistem 
respirasi, dan kontak langsung. Keseimbangan SRA/ACE-2 tampaknya 
terganggu dengan adanya infeksi SARS-CoV-2, yang diduga kuat berperan 
dalam proses patogenesis pada cedera paru berat dan gagal napas pada 
Covid-19 (Wu, 2020). Selain paru-paru, ACE-2 juga banyak diekspresikan 
pada jaringan jantung, pembuluh darah, dan saluran gastrointestinal 
manusia (Hamming et al., 2004; Zou et al., 2020).

Gambar 6.1 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) berikatan 
dengan reseptor Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) setelah aktivasi spike protein oleh 
transmembrane protease serine 2 (TMPRSS2) (Walls et al., 2020; Yan et al., 2020).
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PERJALANAN KLINIS

Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan 
tetap merasa sehat. Gejala awal yang dialami biasanya bersifat ringan 
dan muncul secara bertahap. Gejala Covid-19 yang paling umum adalah 
demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami 
rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, 
sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman, dan pembauan atau ruam 
kulit.

Menurut data dari negara-negara yang terkena dampak awal 
pandemi, sekitar 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. Populasi lanjut usia (lansia) dan 
atau disertai penyakit yang sudah ada sebelumnya (komorbid) seperti 
hipertensi, gangguan jantung dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih 
besar mengalami keparahan.

Meninggal

Gambar 6.2 Skema perjalanan klinis Covid-19 (Susilo et al., 2020).
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CEDERA PARU PADA INFEKSI COVID-19

Reseptor ACE2 paling banyak terdapat pada epitel paru dan usus kecil, 
juga endotel vaskular, dan terdistribusi pada berbagai organ mulai dari 
nasal, usus besar, kulit, kelenjar limfe, sumsum tulang, limpa, hati, jantung, 
ginjal dan otak (Hamming et al., 2004). Berdasarkan sel yang terinfeksi, 
Covid-19 dapat terbagi menjadi tiga fase yang memberikan manifestasi 
klinis yang berbeda (Mason, 2020). 
1. Fase I : Asimtomatik (1-2 hari pasca terinfeksi)
 Seperti halnya SARS-Coronavirus, SARS-CoV-2 yang terinspirasi akan 

berikatan dengan reseptor ACE2 di sel epitel pada kavum nasal dan 
mulai mengalami replikasi. Data in vitro menunjukkan bahwa sel 
bersilia adalah sel yang paling banyak terinfeksi di saluran napas 
atas. Pada tahap ini, penyebaran virus secara lokal telah terjadi 
dan dengan swab nasal dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR, 
keberadaan dan viral load dapat dideteksi. Meskipun jumlah virus 
masih sedikit, pasien sudah infeksius. Respons imunitas innate pada 
tahap ini masih terbatas. 

2. Fase II : Respons saluran pernapasan atas (beberapa hari 
setelahnya)

 Virus mulai menyebar dan bermigrasi ke saluran napas bawah dan 
mulai mengaktivasi respons imunitas humoral dan penanda respons 
awal imunitas humoral dapat dideteksi. Pasien mulai menunjukkan 
gejala klinis. Sebesar 80% individu yang terinfeksi oleh penyakit ini 
mendapatkan gejala yang ringan dan terbatas pada infeksi saluran 
pernapasan atas. Gen CXCL10 merupakan gen yang responsif 
terhadap interferon, dan merupakan penanda yang baik untuk 
melihat respon sel alveoli tipe II terhadap SARS-CoV dan influenza 
(Wu & McGoogan, 2020). Kadar gen CXCL10 dapat digunakan sebagai 
prediktor perjalanan penyakit dan kemungkinan perlunya monitoring 
yang ketat.

3. Fase III : Hipoksia, infiltrat ground glass, dan progresivitas menjadi 
ARDS
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 Sekitar 20% pasien terinfeksi SARS CoV2 akan berkembang hingga 
fase III dan mulai menunjukkan infiltrat paru, dan sekitar 2% dari 
populasi ini menunjukkan manifestasi penyakit yang fatal. Pada tahap 
ini virus mencapai unit pertukaran gas di dalam paru. seperti halnya 
SARS-CoV dan influenza, SARS-CoV-2 ini lebih banyak menginfeksi 
sel alveoli tipe II (Wu & McGoogan, 2020). Bagian alveoli yang lebih 
banyak terdampak adalah area perifer dan subpleura. SARS-CoV 
menyebar dan bereplikasi di dalam sel alveoli tipe II yang kemudian 
melepaskan virus baru, dan sel alveoli tipe II mengalami apoptosis. 

Secara histopatologis didapatkan kerusakan alveolar yang difus disertai 
membran hialin yang kaya fibrin dan beberapa sel raksasa multinuklear 
(Xu et al., 2020). Kemungkinan paru dapat kehilangan sebagian besar sel 
alveoli tipe II, sehingga menginduksi mekanisme jalur sekunder regenerasi 
epitelial dan pada proses penyembuhan berpotensi memperburuk gejala 
akibat pembentukan jaringan parut dan fibrosis dibandingkan bentuk 
ARDS yang lain.

Pemulihan memerlukan respons imun humoral dan seluler yang kuat, 
serta regenerasi epitel. Populasi lansia memiliki risiko fatalitas lebih tinggi 
karena respons imun yang lebih lemah, rendahnya kemampuan regenerasi 
epitel yang rusak, dan juga kemampuan pembersihan mukosiliar yang 
berkurang sehingga virus lebih mudah menyebar ke alveoli. Sampai saat 
ini, masih banyak yang belum diketahui mengenai virus SARS-CoV-2. 
Oleh karena itu, masih diperlukan banyak penelitian lebih lanjut (Mason, 
2020).

CEDERA JANTUNG PADA COVID-19

Di samping menimbulkan komplikasi baru, Covid-19 juga dapat 
memperberat penyakit kardiovaskular yang ada sebelumnya. Gambar 
6.3 merangkum komplikasi kardiovaskular dari infeksi Covid-19 meliputi 
miokarditis, infark miokard akut, eksaserbasi gagal jantung, aritmia, syok 
kardiogenik, dan tromboemboli sistemik maupun vena. 
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Gambar 6.3 Komplikasi kardiovaskular Covid-19 (European Society of Cardiology, 2020).

Miokarditis dan Infark Miokard Akut

Cedera miokard, yang ditandai dengan adanya peningkatan level 
troponin, dapat terjadi karena iskemia miokard atau proses non-iskemik 
miokard termasuk miokarditis (Zhou et al., 2020). Sebuah penelitian kohort 
yang melibatkan 416 pasien di Wuhan Cina, didapatkan 8–28% pasien 
menunjukkan bukti cedera miokard yang ditandai dengan peningkatan 
kadar troponin (Shi et al., 2020). Pada keadaan infeksi pernapasan yang 
berat dan hipoksia, terutama pada ARDS karena Covid-19, sangat besar 
kemungkinan terjadi komplikasi cedera miokard. Peningkatan kadar 
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troponin serum telah dijelaskan pada banyak pasien yang terinfeksi 
Covid-19, dengan perbedaan signifikan antara pasien yang meninggal 
dan mereka bertahan (Deng et al., 2020; Yang et al., 2020). Dalam meta-
analisis dari 4 studi termasuk total 341 pasien, rata-rata perbedaan kadar 
troponin I jantung secara signifikan lebih tinggi pada mereka dengan 
Covid-19 yang parah penyakit dibanding dengan mereka yang memiliki 
penyakit ringan (25,6; interval kepercayaan 95%: 6,8 hingga 44,5) (Lippi, 
Lavie & Sanchis-Gomar, 2020). Dilaporkan juga terjadinya cedera jantung 
akut yang tidak hanya meliputi peningkatan biomarka jantung, tetapi 
juga kelainan elektrokardiografi dan ekokardiografi sangat sering terjadi 
pada pasien dengan Covid-19 dan dikaitkan dengan kondisi yang lebih 
berat dan prognosis yang lebih buruk. Studi kohort pasien yang dirawat 
di rumah sakit di China memperkirakan bahwa cedera miokard terjadi 
pada 7% hingga 17% dari pasien rawat inap dengan Covid-19 (Huang et 
al., 2020; Wang et al., 2020) dan secara signifikan lebih banyak pada pasien 
yang dirawat di ICU (22,2% vs 2,0%; p < 0,001) dan di antara mereka yang 
meninggal (59% vs 1%; p <0,0001) (Zhou et al., 2020; Zhou et al., 2020). 

Penelitian sebelumnya pada spesies corona virus lain (MERSCoV) 
telah menunjukkan bukti miokarditis akut menggunakan pencitraan 
resonansi magnetik jantung (Alhogbani, 2016) dan peradangan serta 
kerusakan miokard telah dilaporkan dengan infeksi Covid-19. Penelitian 
terbaru yang melibatkan 150 pasien dengan COVID-19, didapatkan 68 kasus 
kematian, 7% kematian disebabkan oleh miokarditis dengan kegagalan 
sirkulasi, dan 33% kematian diduga komplikasi miokarditis (Ruan et al., 
2020). Laporan lain menggambarkan miokarditis fulminan disertai viral 
load yang tinggi dengan temuan otopsi berupa inflamasi dengan infiltrat 
mononuklear dalam jaringan miokard (Chen et al., 2020). 

Dengan infeksi Covid-19, sebagian besar infark miokard adalah 
tipe 2 dan terkait dengan infeksi primer, hemodinamik, dan gangguan 
pernapasan. Dengan demikian, kelainan primer harus diobati, dan dalam 
kebanyakan kasus pasien dapat diobati secara konservatif sehubungan 
dengan penyakit koroner. Ketidakstabilan plak koroner yang sebelumnya 
sudah terbentuk, dimediasi oleh proses inflamasi sistemik dengan akibat 
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pecahnya fibrous cap, diikuti dengan paparan bahan trombogenik dan 
oklusi trombotik pembuluh darah, merupakan hipotesis patogenetik 
yang paling memungkinkan. Kondisi inflamasi berkontribusi pada 
rangkaian kejadian ini melalui beberapa faktor, seperti pelepasan sitokin 
inflamasi, hiperaktivasi simpatis, meningkatkan radikal bebas dan wall 
stress, takikardia, hipoksia dan akhirnya kecenderungan trombofilia yang 
meningkat (Wang et al., 2020). Berkaitan dengan itu, sebuah studi terbaru 
menunjukkan bahwa pasien dengan infeksi pernapasan akut berisiko 
lebih tinggi terjadi infark miokard akut baik setelah penyakit virus dengan 
influenza (HR = 6,1) dan bukan influenza, sebagaimana pada spesies lain 
dari Coronavirus yang disebutkan sebelumnya (HR 2,8) (Kwong et al., 
2018).

Selain itu, perlu diperhatikan potensi gejala yang tumpang tindih 
antara sindrom koroner akut dan Covid-19. Meskipun gejala utama Covid-
19 adalah pernapasan, sebuah laporan kasus menggambarkan seorang 
pasien di Italia dengan nyeri dada dan perubahan elektrokardiografi 
yang kemudian diikuti dengan pemeriksaan kateterisasi jantung. 
Tidak didapatkan obstruksi arteri koroner pada pasien, namun pada uji 
Covid-19 didapatkan hasil positif (Wood et al., 2020). Dengan semakin 
banyaknya infeksi virus pada pasien dengan faktor risiko kardiovaskular 
atau dengan komorbid penyakit kardiovaskular, sangat memungkinkan 
prevalensi kasus sindrom koroner akut bersamaan dengan Covid-19 akan 
bertambah. 

Aritmia dan Henti Jantung

Aritmia adalah manifestasi kardiovaskular yang sering terjadi pada 
pasien dengan infeksi Covid-19. Meskipun tidak spesifik, keluhan palpitasi 
ditemukan pada 7,3% dari 137 pasien yang dirawat dengan Covid-19 pada 
sebuah studi kohort (Liu et al., 2020). Pada pasien Covid-19 yang dirawat di 
rumah sakit, aritmia tercatat pada 16,7% dari 138 pasien pada penelitian 
kohort Cina dan lebih banyak pada pasien ICU dibandingkan pada pasien 
non-ICU (44,4% vs 6,9%) (Wang et al., 2020). Namun belum ada penelitian 
yang memublikasikan mengenai jenis aritmia secara spesifik. Prevalensi 
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aritmia yang tinggi mungkin, disebabkan oleh gangguan metabolisme, 
hipoksia, atau stres neurohormonal atau inflamasi akibat infeksi virus 
pada pasien dengan atau tanpa komorbid penyakit kardiovaskular 
sebelumnya. Namun, terjadinya takiaritmia maligna baru yang disertai 
dengan elevasi troponin dapat meningkatkan dugaan miokarditis sebagai 
mekanisme yang mendasarinya (Chen et al., 2020; Yang et al., 2020). 

Kardiomiopati dan Gagal Jantung

Sebuah penelitian melaporkan bahwa gagal jantung diamati pada 23,0% 
pasien dengan presentasi Covid-19 (Zhou et al., 2020). Gagal jantung lebih 
sering diamati daripada cedera ginjal akut dalam kelompok ini dan lebih 
banyak pada pasien meninggal dibandingkan pada mereka yang bertahan 
hidup (51,9% vs 11,7%). Masih belum jelas apakah gagal jantung lebih 
disebabkan karena eksaserbasi disfungsi ventrikel kiri yang sudah ada 
sebelumnya atau kardiomiopati baru (baik karena miokarditis atau stres 
kardiomiopati) (Buzon et al., 2015). Gagal jantung kanan dan hubungannya 
dengan hipertensi paru harus juga dipertimbangkan, khususnya dalam 
hubungan penyakit parenkim paru yang berat dan ARDS.

Syok Kardiogenik dan Syok Campuran

Presentasi klinis Covid-19 yang dominan adalah penyakit pernapasan 
akut, yang dapat berujung pada ARDS dengan manifestasi opasitas 
ground-glass pada pencitraan dada dan hipoksemia (Zompatori, Ciccarese 
& Fasano, 2014). Namun, gambaran serupa dapat tampak pada kasus de 
novo atau dengan penyerta edema paru kardiogenik. Karena itu, penting 
untuk menentukan suatu kasus murni kardiogenik atau dengan campuran 
penyakit paru primer yang menyebabkan gangguan respirasi pada Covid-
19. Diagnosis ARDS dapat dilakukan dengan kriteria Berlin yang meliputi 
waktu onset gejala, opasitas paru bilateral pada pencitraan, dan tidak 
dijumpainya tanda overload volume (Ferguson et al., 2012). Dalam banyak 
kasus, serum brain natriuretic peptide dan ekokardiografi dapat membantu 
mengklarifikasi diagnosis. Namun, jika pemeriksaan ini tidak jelas dan 
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presentasi klinisnya masih membingungkan, kateterisasi arteri pulmonalis 
harus dipertimbangkan dalam kasus tertentu untuk menilai pengisian 
tekanan, curah jantung, dan sebagai acuan pengambilan keputusan klinis, 
mengingat pentingnya manajemen yang berbeda antara ARDS dan syok 
kardiogenik. 

Akhirnya, sangat penting untuk menentukan keterlibatan komponen 
kardiogenik saat mempertimbangkan pemberian bantuan pernapasan 
mekanik dan sirkulasi dengan oksigenasi membran ekstrakorporeal 
(ECMO) atau teknik lain karena ini dapat menyebabkan perubahan 
dalam pemilihan modalitas (venovenous vs venoarterial kanulasi ECMO). 
Meskipun demikian, pada kondisi infeksi yang berat dengan ARDS 
dan pneumonia nekrotikans, prognosis pasien tetap buruk walaupun 
dengan bantuan ECMO. Dalam penelitian terhadap 52 kasus pasien 
dengan penyakit kritis Covid-19, 83,3% (5 dari 6) pasien yang dirawat 
dengan ECMO tidak selamat. Studi lebih lanjut tentang manfaat ECMO 
pada Covid-19, termasuk pasien mana yang dapat (atau mungkin tidak) 
mendapat manfaat dan apakah kombinasi support ventrikel kiri harus 
dilakukan (MacLaren, Masoumi & Brodie, 2020).

Penyakit Tromboemboli 

Pasien Covid-19 yang terinfeksi cenderung mengalami peningkatan 
risiko tromboemboli, dan data menunjukkan bahwa tingkat komplikasi 
trombotik mencapai 31% pada pasien Covid-19 dengan kondisi kritikal 
(Klok et al., 2020). Laporan menunjukkan parameter koagulasi yang 
abnormal pada pasien rawat inap dengan Covid-19 yang berat (Tang 
et al., 2020). Dalam studi kohort retrospektif multisenter dari China, 
peningkatan kadar D-dimer (> 1 g/l) sangat terkait dengan kematian selama 
perawatan di rumah sakit, bahkan setelah penyesuaian multivariabel 
(rasio Odds: 18,4; 95% CI: 2,6 hingga 128,6; p ¼ 0,003) (Zhou et al., 2020). 
Dalam penelitian lain membandingkan pasien Covid-19 yang bertahan 
hidup dan yang tidak, pada pasien yang meninggal didapatkan kadar 
D-dimer dan fibrin yang secara signifikan lebih tinggi, dan 71,4% dari 
pasien yang meninggal memenuhi kriteria klinis koagulasi intravaskular 
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diseminata selama perjalanan penyakit mereka (Tang et al., 2020). Selain 
koagulasi intravaskular diseminata, pasien sakit kritis dengan imobilisasi 
berkepanjangan pada dasarnya memiliki risiko tinggi terjadinya 
tromboemboli vena. Peradangan vaskular juga berkontribusi pada kondisi 
hiperkoagulabilitas dan disfungsi endotel pada pasien tersebut. Pada 
pasien Covid-19 dengan kondisi kritikal yang menunjukkan perburukan 
klinis yang dibuktikan dengan adanya hipoksia atau ketidakstabilan 
hemodinamik, kemungkinan tromboemboli harus dipertimbangkan. Data 
retrospektif dari 97 pasien dengan Covid-19 yang berat, yang sebagian 
besar menerima dosis profilaksis low molecular weight heparin (LMWH) 
untuk koagulopati yang diinduksi sepsis, menunjukkan bahwa pemberian 
antikoagulan pada pasien tersebut dapat dikaitkan dengan tingkat 
kematian yang lebih rendah (Tang et al., 2020). 

CEDERA GINJAL PADA COVID-19

Infeksi Covid-19 yang berat dapat mengakibatkan kerusakan ginjal dan 
memerlukan perawatan di rumah sakit. Pasien penyakit ginjal kronis (PGK) 
terutama yang menjalani dialisis atau transplantasi ginjal merupakan 
kelompok dengan daya tahan tubuh yang rendah oleh karena itu rentan 
terkena Covid-19. Pasien transplantasi ginjal harus sangat hati-hati dan 
disiplin dalam pencegahan infeksi, tetap tinggal di rumah, mengurangi 
kontak, menggunakan masker dan tetap melanjutkan obat rutinnya. Semua 
pasien diminta untuk tetap melanjutkan terapi sebelumnya termasuk ACE 
inhibitor atau ARB kecuali bila dihentikan oleh dokternya.

Pasien uremia sangat rentan terhadap infeksi dan memberi 
variasi klinis yang luas baik gejala maupun infeksinya sehingga pasien 
hemodialisa (HD) harus tetap datang ke unit HD secara teratur untuk 
mendapatkan tindakan hemodialisanya, begitu pula dengan pasien yang 
menjalani peritoneal dialysis. Fasilitas dialisis harus menetapkan kebijakan 
dan protokol khusus untuk menurunkan penyebaran infeksi di unit ini. 
Skrining terhadap pasien, staf, dan pengunjung unit dialisis yang memiliki 
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kondisi yang berhubungan dengan infeksi Covid-19 (IDI Wilayah Jawa 
Timur, 2020).

Pasien dengan gejala infeksi pernapasan harus memberi tahu 
staf tentang gejala infeksi dan menelepon terlebih dahulu untuk dapat 
dipersiapkan sesuai prosedur. Pasien harus memakai masker wajah (masker 
bedah) saat memasuki area perawatan dan tetap memakai sampai mereka 
meninggalkan unit dialisis. Pasien disarankan untuk tidak menggunakan 
transportasi publik. Staff yang menangani juga harus menggunakan APD, 
melakukan pembersihan rutin dan prosedur disinfeksi (IDI Wilayah Jawa 
Timur, 2020).

Sebaiknya HD dilakukan di unit dialisis dengan fasilitas ruang isolasi 
airborne untuk pasien terkonfirmasi Covid-19 dan PDP serta dan isolasi 
biasa untuk ODP dan OTG. Akan tetapi, bagi unit dialisis dengan fasilitas 
ruang isolasi penuh atau tidak punya ruang isolasi maka perawatan pasien 
dialisis dapat dilakukan dengan “fixed dialysis care system” di mana pasien 
melakukan HD di tempat asalnya dengan rutin dan tidak boleh berpindah 
dengan jadwal dan ditangani oleh staff yang sama. Ruang isolasi hepatitis 
B dapat digunakan bila pasien dugaan/terkonfirmasi Covid-19 dengan 
HbsAg positif atau ruangan tersebut belum pernah digunakan untuk 
pasien Hepatitis B. Jika dalam keadaan ruangan isolasi tidak ada, maka 
tindakan HD dapat dilakukan di luar jadwal rutin HD agar meminimalisir 
paparan pada pasien lain, kecuali dalam kondisi gawat darurat. Pasien 
dengan COVID-19 juga harus diberikan jarak minimal 6 kaki (1,8 meter) 
dari mesin pasien terdekat disemua arah. Hal ini juga berlaku apabila 
dilakukan HD di ruang ICU, maka sebaiknya HD dilakukan di ruang 
isolasi ICU. Tindakan HD harus menggunakan dialiser single use, apabila 
tidak bisa maka dapat dipakai ulang dengan catatan proses sterilisasi 
dialiser tersebut harus terpisah (IDI Wilayah Jawa Timur, 2020).

Pasien dengan dialisis peritoneal sebaiknya meminimalkan 
kunjungan ke unit CAPD, kunjungan hanya dilakukan bila didapatkan 
tanda-tanda peritonitis, infeksi exit site yang berat, dan training penggantian 
cairan dan pemeliharaan CAPD untuk pasien baru. Tindakan lain seperti 
pemeriksaan PET dan adekuasi ditunda dahulu. Bila pasien CAPD terkena 
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infeksi Covid-19 berat dan memerlukan perawatan, pada kondisi gagal 
organ multiple maka CAPD dapat dipindahkan sementara ke automated 
peritoneal dialysis atau dialisis berupa continuous renal replacement therapy 
(CRRT) atau prolonged intermittent renal replacement therapy (PIRRT). Bila 
pasien masih dalam CAPD diusahakan dalam kondisi “kering” dengan 
meningkatkan ultrafiltrasi. Pembuangan cairan dialisat harus diperhatikan 
pula ada beberapa pendapat mulai dari tidak menambahkan sesuatu 
sampai dengan pemberian larutan klorin 500 mg/liter sebelum dibuang 
ke toilet dan menghindarkan percikan saat pembuangan cairan tersebut 
(IDI Wilayah Jawa Timur, 2020).

CEDERA HATI PADA COVID-19

Ekspresi protein SARS-CoV pada hewan dikaitkan dengan reaksi inflamasi 
yang kuat dan peningkatan kejadian hepatitis. Selama infeksi SARS-CoV, 
tubuh memicu respons imun, yang dapat menghambat replikasi virus, 
mendorong pembersihan virus, dan memicu respons imun adaptif yang 
berkepanjangan terhadap virus. Pada pasien yang terinfeksi SARS, limfosit 
T CD4 mengaktivasi sel B kemudian merangsang produksi antibodi 
spesifik terhadap virus. Sejumlah besar sel CD8 dapat ditemukan di 
interstitium paru, yang memainkan peran penting dalam membersihkan 
virus corona dalam sel yang terinfeksi dan menginduksi cedera respons 
imun. Namun, penting untuk dicatat bahwa respons imun di luar kendali 
dapat memicu cedera akibat respons imun, yang dapat mengakibatkan 
kerusakan jaringan paru dan gangguan fungsional pada pasien Covid-19. 
Namun, laporan tentang mekanisme kekebalan yang mendasari cedera 
hati pada Covid-19 masih terbatas (Li & Fan, 2020).

Biokimia hati yang abnormal banyak dilaporkan pada pasien rawat 
inap dengan SARS dan MERS, menyiratkan bahwa potensi cedera hati 
terkait erat dengan infeksi virus korona. Tetapi tidak jelas apakah cedera 
hati dapat disebabkan secara langsung oleh coronavirus itu sendiri. 
Sudah diketahui bahwa SARS-CoV-2 sangat terkait dengan SARS-CoV, 
dan mereka memiliki reseptor yang sama, enzim pengonversi angiotensin 
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2 (ACE2), dan paru-paru adalah organ target utama infeksi virus korona. 
pengurutan sel tunggal dan studi imunohistokimia menunjukkan bahwa 
ACE2 hanya diekspresikan dalam sel-sel epitel saluran empedu dari 
jaringan hati yang normal, dan sangat minim dalam hepatosit (Li & Fan, 
2020).

Pada model tikus cedera hati akut dengan hepatektomi parsial, 
ekspresi ACE2 dalam hati menurun pada hari pertama, tetapi meningkat 
hingga dua kali lipat dari tingkat normal pada hari ketiga dan kembali ke 
tingkat normal pada hari ketujuh ketika hati pulih dan proliferasi hepatosit 
berhenti. Hasil eksperimental menyiratkan pengaturan ekspresi ACE2 
di hati disebabkan oleh proliferasi kompensasi hepatosit yang berasal 
dari sel-sel epitel empedu selama cedera hati akut. Mempertimbangkan 
pasien Covid-19 dengan cedera hati terutama dimanifestasikan sebagai 
peningkatan serum aminotransferase. SARS-CoV-2 mungkin atau tidak 
memengaruhi kolangiosit melalui kerusakan ACE2 pada hepatosit. Cedera 
hati pada COVID-19 dengan demikian dapat memiliki patofisiologi dan 
etiologi alternatif (Li & Fan, 2020).

Toleransi imun terganggu pada kondisi stres psikologis pada pasien 
dengan Covid-19 yang parah. Respons imun yang hiperaktif dan inflamasi 
sistemik terkait sitokin pada infeksi SARS-CoV-2 dapat memengaruhi dan 
merusak banyak organ, termasuk usus dan hati. Kadar sel darah Th17 dan 
CD8 sel, interleukin-2, interleukin-6, interleukin-7, interleukin-10, tumor 
necrosis factor-α, granulocyte-colony stimulating factor, interferon-inducible 
protein-10, monocyte chemotactic protein 1, dan macrophage inflammatory protein 
1 alpha pada pasien dengan yang kondisi yang parah secara signifikan 
lebih tinggi daripada pasien kontrol.

Dengan cara yang sama, gangguan faal hati juga sering terjadi 
pada kasus Covid-19 yang parah. Cedera hati yang diinduksi oleh stres 
mungkin berhubungan dengan hipoksia-reoksigenasi, aktivasi berlebihan 
sel Kupffer dan stress oksidatif, endotoksemia usus, dan aktivasi sistem 
saraf simpatik dan adrenokortikal pada pasien Covid-19. Sepsis tidak 
jarang terjadi pada kasus Covid-19 yang berat dan kritis, terutama pada 
pasien dengan ketidakseimbangan mikroflora usus dan sirosis hati yang 
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ada. Cedera hati termasuk cedera hati hipoksia karena iskemia dan 
syok, kolestasis karena metabolisme empedu yang berubah, dan cedera 
hepatoseluler karena toksisitas obat atau inflamasi yang berlebihan. Oleh 
karena itu, sepsis pada pasien Covid-19 mungkin menjadi salah satu 
etiologi cedera hati dan secara substansial mengganggu prognosis Covid-
19. Selain itu, hipoksia berat dan hipovolemia adalah penyebab utama 
cedera hati iskemik/hipoksia pada Covid-19 kasus dengan gagal paru akut 
dan/atau syok. Cedera hati iskemik/hipoksia dikaitkan dengan asidosis 
metabolik, kelebihan kalsium, dan perubahan permeabilitas membran 
mitokondria, dan sejauh ini biasanya dimanifestasikan sebagai konsentrasi 
amino transferase yang sangat tinggi dalam serum (Li & Fan, 2020).

Steatosis mikrovaskuler sedang dengan inflamasi hati ringan pada 
pasien Covid-19 menunjukkan kemungkinan cedera hati yang diinduksi 
oleh obat. Dalam praktik klinis, sejumlah besar pasien memiliki riwayat 
penggunaan obat antipiretik untuk pengobatan demam. Sebagian besar 
obat antipiretik mengandung parasetamol, yang umumnya diakui sebagai 
penyebab umum untuk cedera hati. Selain itu, banyak pasien dengan 
Covid-19 memiliki riwayat penggunaan simultan beberapa obat antivirus, 
yaitu oseltamivir, abidol, dan lopinavir/ritonavir. Obat antivirus ini dapat 
menyebabkan cedera hati. Sebuah uji klinis lopinavir/ritonaviror abidol 
untuk pengobatan Covid-19 dari Shanghai menunjukkan bahwa dua kasus 
dari masing-masing kelompok terjadi cedera hati di antara dua ratus enam 
puluh dua pasien (Li & Fan, 2020).

Jadi, jika kelainan enzim hati terjadi setelah menggunakan obat 
hepatotoksik, cedera hati yang disebabkan oleh obat harus terlebih dahulu 
dikonfirmasikan atau disingkirkan. Selain itu, mengingat tingginya beban 
penyakit hati kronis di Cina, penyakit non-alkoholic fatty liver, hepatitis B 
kronis, dan sirosis hati mungkin menjadi alternatif utama penyebab cedera 
hati pada pasien China dengan infeksi Covid-19. Infeksi SARS-CoV-2 dan 
perubahan kekebalan terkait mungkin dianggap sebagai “serangan kedua” 
terhadap fatty liver dan dapat menyebabkan insiden kerusakan hati dan 
steatohepatitis. Stres dan sepsis sangat berdampak pada pasien sirosis 
karena dapat memicu gagal hati akut-kronis. Namun, informasi penyakit 
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hati yang sudah ada sebelumnya belum diuraikan dalam sebagian besar 
studi Covid-19 dan interaksi antara penyakit hati yang sudah ada dan 
infeksi SARS-CoV-2 belum diteliti (Li & Fan, 2020).

MORTALITAS COVID-19 DI JAWA TIMUR

Sejak 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa Covid-19 menjadi 
pandemi di dunia dan Pemerintah Indonesia menetapkan Kedaruratan 
Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 13 
April 2020, peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat, dan 
saat ini telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan 
eksponensial jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia mulai 
bulan Maret hingga September 2020 masih terus terjadi (Gambar 7.4). 
Jumlah kasus dan kematian konfirmasi Covid-19 sesuai grafik diduga lebih 
rendah dibanding jumlah riil karena keterbatasan testing dan keterangan 
penyebab kematian. Meskipun jumlah total kematian terkonfirmasi positif 
Covid-19 meningkat namun terjadi penurunan case fatality rate (CFR) mulai 
dari sekitar 8% pada awal pandemi menjadi sekitar 4% saat ini (Gambar 
7.5) (European Center for Disease Control and Prevention, 2020).

Gambar 6.4 Jumlah kasus konfirmasi dan kematian Covid-19 di Indonesia berdasar waktu 
(European Center for Disease Control and Prevention, 2020).
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Gambar 6.5 Case fatality rate dari pandemi Covid-19 di Indonesia (European Center for 
Disease Control and Prevention, 2020).

Hingga saat ini, Jawa Timur menempati posisi kedua tertinggi jumlah 
kasus kumulatif konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia namun dengan 
CFR tertinggi pertama sebesar 7,2% di banding CFR nasional (4,1%) 
maupun CFR (0,3–0,8%). Hingga 23 September 2020, dari jumlah kasus 
konfirmasi positif sebesar 41.755 kasus di Jawa Timur, proporsi tiga terbesar 
jumlah kasus konfirmasi positif Covid-19 dari 34 kabupaten/kota secara 
berturut-turut adalah Kota Surabaya (33,2%), Kabupaten Sidoarjo (14,5%) 
dan Kabupaten Gresik (7,5%). Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan CFR 
tertinggi di Jawa Timur secara berturut-turut adalah Kota Surabaya (7,4%), 
Kabupaten Sidoarjo (6,82%), dan Kabupaten Gresik (6,1%). 

Variasi yang besar angka kejadian kasus konfirmasi positif Covid-
19 dan CFR di berbagai negara atau daerah mencerminkan usia/
risiko populasi, kebijakan yang diambil untuk kesehatan masyarakat, 
pemeriksaan/identifikasi kasus dan manajemen pasien. Sebagai contoh, 
Italia dengan angka CFR yang tinggi karena populasi usia lanjut dan 
pengadaan tes yang terbatas. Sedangkan Korea Selatan punya angka CFR 
yang rendah berdasarkan angka pemeriksaan yang lebih tinggi, kebijakan 
awal yang efektif diambil untuk kesehatan masyarakat dan populasi yang 
lebih banyak berusia muda (European Center for Disease Control and 
Prevention, 2020). Hingga saat ini, data statistik yang pasti di Jawa Timur 
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yang melaporkan seluruh variasi angka kejadian dan CFR antar daerah 
kabupaten/kota dan kemungkinan penyebabnya masih belum tersedia.

Selama pandemi, penting untuk mengetahui kelompok dalam 
populasi yang paling berisiko terdampak. Bila diketahui kelompok 
populasi yang paling berisiko fatal atau jatuh dalam kondisi berat atau 
kritis maka penanganan dapat diarahkan dengan mengalokasikan sumber 
daya pada kelompok yang paling rentan yang paling membutuhkan. Data 
terkini di berbagai negara menunjukkan bahwa populasi usia lanjut adalah 
yang paling berisiko terdampak pandemi Covid-19. Menurut Satuan Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur mulai bulan April 
hingga Agustus 2020 terdapat angka kematian pasien dengan penyakit 
derajat berat atau kritis berdasar umur yaitu kelompok usia 25–59 tahun 
sebesar 73,6%, usia 60–76 tahun sebesar 24,2%, dan usia sampai 3 tahun 
sebesar 2,2% (Satgas Covid-19 Jawa Timur, 2020).

Para peneliti menemukan bahwa pada populasi dengan gangguan 
kesehatan sebelumnya memiliki CFR jauh lebih tinggi dibanding populasi 
tanpa gangguan kesehatan sebelumnya. Sejak awal pandemi berlangsung, 
pada analisis retrospektif berdasarkan data dari 138 data di Wuhan, 
China, sekitar 50% dari pasien dengan infeksi Covid-19 memiliki satu 
atau lebih komorbiditas. Terlebih, pada populasi pasien yang dirawat 
dengan infeksi Covid-19 berat proporsi tersebut meningkat hingga 72% 
(Wang et al., 2020). Masih belum diketahui secara pasti apakah diabetes, 
hipertensi dan penyakit serebrovaskular memiliki hubungan sebab-akibat 
dengan Covid-19 atau semata-mata karena keterlibatan faktor usia sebagai 
perancu (Verity et al., 2020). Meskipun demikian, dapat diambil pesan 
penting bahwa pasien yang mengalami perjalanan penyakit lebih berat 
bisa jadi disebabkan oleh penyakit komorbiditas. Berdasarkan laporan 
bulan September 2020 dari Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 Jawa Timur didapatkan komorbid yang paling banyak secara 
berturut turut meliputi diabetes (11%), hipertensi (10,4%), jantung (6,1%) 
kehamilan (2,6%), dan penyakit keganasan (1,6%) dari 3400 pasien dengan 
Covid-19. Sedangkan distribusi 5 komplikasi yang sering pada pasien 
meninggal meliputi gagal napas berat, syok septik, acute kidney injury, 
cardiac arrest, dan edema paru akut (Satgas Covid-19 Jawa Timur, 2020).
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BERBAGAI MASALAH DAN UPAYA MENURUNKAN MORTALITAS 
COVID-19 DI JAWA TIMUR

Secara umum, berdasar data epidemiologi global maupun secara 
khusus data dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jawa 
Timur maka inti kegiatan untuk mengurangi angka kematian Covid-19 
adalah perbaikan manajemen pasien Covid-19 derajat berat dan kritis 
yang sebagian besar terjadi pada pasien usia lanjut dan atau dengan 
komorbiditas. 

Terlambat Datang dan Diagnosis 

Mengingat gejala penyakit yang bervariasi dan mirip dengan penyakit 
infeksi lainnya (great imitator), setiap individu perlu waspada terutama 
pada kelompok pasien berisiko tinggi pada kondisi pandemi. Kesadaran 
untuk segera memeriksakan diri pada fasilitas kesehatan diperlukan untuk 
diagnosis dan penanganan secara cepat dan tepat. Mengingat perjalanan 
klinis menjadi berat hanya dalam waktu sekitar dua minggu dan risiko 
penularan yang sangat tinggi perlu dihindari keterlambatan datang dan 
penegakan diagnosis. 

Fasilitas kesehatan (poliklinik dan rumah sakit) merupakan tempat 
yang aman perlu diwujudkan dan disosialisasikan untuk mengurangi 
hambatan psikologis karena pasien takut datang. Demikian pula sarana 
pelayanan dengan telemedisin perlu difasilitasi terutama bagi pasien risiko 
tinggi. Guna mempercepat diagnosis, perlu dilakukan langkah-langkah 
peningkatan kapasitas pemeriksaan dan percepatan proses pemeriksaan/
uji diagnosis dengan PCR atau TCM. 

Sistem Rujukan

Pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 secepatnya dipisahkan dari 
populasi sehat dan dilakukan perawatan sesuai dengan kriteria derajat 
sakitnya dan sesuai dengan pengkhususan (clustering) rumah sakit sebagai 
tempat perawatannya. Untuk mempercepat pasien mendapatkan tempat 
perawatan yang sesuai dan mencegah terjadinya penumpukan pasien 
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hanya di salah satu rumah sakit diperlukan sistem integrasi rujukan 
pelayanan Covid-19. Network ambulans perlu diorganisir ulang untuk 
mengirimkan pasien ke rumah sakit rujukan Covid-19. Rujukan yang 
melewati rujukan perantara dapat menghabiskan waktu dan mengurangi 
efisiensi dan efektivitas waktu penanganan penyakit esensial akut yang 
lain. Pengorganisasian ini secara fungsional akan berdampak baik bagi 
pasien untuk dirujuk ke rumah sakit rujukan Covid-19 atau fasilitas 
kesehatan yang menangani pasien dengan penyakit esensial lain yang 
diduga kuat mengalami Covid-19. Setiap rumah sakit harus memiliki 
rekomendasi atau protokol spesifik untuk program transportasi yang 
terintegrasi didukung oleh pemegang otoritas Kesehatan (National Health 
Committee of the People’s Republic of China, 2020).

Deteksi Dini Terhadap Pasien Risiko Tinggi dan Penyakit Berat Atau 
Kritis 

Karena tingkat keparahan penyakit berhubungan erat dengan prognosis, 
strategi dasar dan penting untuk meningkatkan luaran sangat diperlukan 
adalah deteksi dini pasien Covid-19 yang berisiko tinggi dan penyakit 
derajat berat atau kritis (Huang et al., 2020). Pemeriksaan awal (skrining) 
selalu dilakukan dan tata laksana pasien derajat berat segera dialihkan. 
Semua pasien diskrining setiap hari dan frekuensi pernapasan (RR), 
denyut jantung (HR), SpO2 (udara ruangan) dipantau secara monitor 
secara teratur. Bila SpO2 < 93%, RR > 30/menit, HR > 120/menit atau 
ditemukan tanda-tanda kegagalan organ, pasien segera dipindahkan ke 
unit perawatan intensif (ICU) (Wang et al., 2020). 

Untuk mengidentifikasi pasien berisiko tinggi dan kemudian 
memantau secara kontinu diperlukan implementasi early warning system. 
Diperlukan alur yang mengintegrasikan early warning model dan prosedur 
skrining agar dimungkinkan pasien diintervensi secara dini dan adekuat. 
Contoh diagram alur yang dimaksud tercantum dalam Gambar 7.6.
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Gambar 6.6 Early Warning Sstem dan prosedur skrining pasien pneumonia Covid-19 (Sun 
et al., 2020).

TATA LAKSANA FARMAKOLOGIS 

Sampai saat ini, belum ada pengobatan atau vaksin antivirus khusus yang 
tersedia untuk pengobatan Covid-19. Beberapa uji coba sedang dilakukan 
yang bertujuan untuk menemukan pengobatan antivirus potensial untuk 
Covid-19 (Chams et al., 2020).

Antiviral 

Saat ini, satu-satunya pilihan yang tersedia adalah penggunaan obat 
antiviral spektrum luas (analog nukleotida dan human immunodeficiency 
virus (HIV)-protease inhibitor) dikombinasi dengan beberapa antibiotik 
potensial dan obat antimalaria. Untuk terapi antivirus, World Health 
Organization mengorganisasi solidarity trial untuk menguji empat opsi 
terapi terhadap terapi standar di berbagai negara. Empat opsi terapi 
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tersebut adalah hydroxychloroquine, remdesivir, lopinavir/ritonavir, dan 
lopinavir/ritonavir plus interferon. Sejauh ini, belum ada hasil yang 
konklusif namun opsi hydroxychloroquine diumumkan dihentikan karena 
peningkatan risiko aritmia dan beberapa penelitian dengan jumlah subjek 
besar menunjukkan tidak ada penurunan angka mortalitas (World Health 
Organization, 2020).

Azitromisin

Azitromisin merupakan salah satu antibiotika makrolida yang memiliki 
efek antiinflamasi yang banyak digunakan pada pasien dengan inflamasi 
paru kronis dan/atau pneumonia yang didapat dari komunitas. Namun, 
data berbagai penelitian yang menunjukkan efek menguntungkan 
penggunaan azitromisin dalam kombinasi dengan chloroquine/
hydroxychloroquine dalam pengobatan ARDS pada pasien dengan infeksi 
SARS-CoV-2 masih tidak konsisten dan terbatas (Molina et al., 2020).

Hydroxychloroquine dan azithromycin keduanya dapat menyebabkan 
perpanjangan interval QTc yang dapat mengakibatkan aritmia yang 
fatal. Oleh karena itu, kedua obat ini harus digunakan dengan hati-hati 
terutama pada pasien dengan interval QTc yang memanjang atau pasien 
dengan gangguan liver dan ginjal (Gautret et al., 2020).

Penghambat Jalur IL-6

Pada pasien Covid-19 yang parah dapat menyebabkan kejadian sindrom 
badai sitokin dan dapat meningkatkan kadar IL-6. Kadar IL-6 ditemukan 
2,9 kali lipat lebih tinggi pada pasien dengan infeksi SARS-CoV-2 yang 
berat termasuk ARDS bila dibandingkan dengan infeksi Covid-19 
derajat ringan. Hingga saat ini, belum ada randomized clinical trial yang 
menunjukkan bahwa penghambat IL-6 bermanfaat bagi pasien dengan 
infeksi SARS-CoV-2. 

Namun, penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa penghambat 
IL-6 aman dan efektif. Sebuah studi single centre, non-randomized 
menunjukkan bahwa pasien dengan infeksi SARS-CoV-2 parah yang 
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menerima tocilizumab, sebuah IL-6 inhibitor, memperoleh perbaikan klinis 
yang signifikan termasuk penurunan kebutuhan oksigen dan resolusi 
kelainan radiografi Beberapa penghambat IL-6 termasuk tocilizumab, 
sarilumab, dan siltuximab saat ini sedang diteliti dalam uji klinis di 
beberapa tempat (Coomes & Haghbayan, 2020). 

Kortikosteroid

Penggunaan glukokortikoid pada pasien dengan infeksi SARS-CoV-2, 
terutama pada penyakit derajat berat masih menjadi kontroversi besar. 
Alasan penggunaannya adalah untuk mengurangi peradangan paru-paru 
seperti yang terlihat pada ARDS. Namun, hal ini dapat menimbulkan efek 
samping berupa penghambatan respons imun dan meningkatkan risiko 
infeksi sekunder serta memperlambat pembersihan virus (Russell, Millar 
& Baillie, 2020). Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang memberikan 
manfaat untuk menurunkan mortalitas, namun sebaliknya ada beberapa 
penelitian yang menemukan bukti yang tidak cukup untuk menentukan 
bahwa kortikosteroid efektif dalam mengurangi kematian dan durasi 
penggunaan ventilasi mekanis pada pasien dengan ARDS (Lewis et al., 
2019). 

Plasma Konvalesens 

Terapi plasma konvalesens merupakan imunoterapi adaptif klasik 
yang telah digunakan selama beberapa dekade untuk pencegahan dan 
pengobatan berbagai penyakit. Plasma konvalesens digunakan dalam 
epidemi sebelumnya termasuk SARS-CoV, MERS-CoV, dan H1N1 pada 
tahun 2009 dan menunjukkan hasil yang sukses dengan profil yang aman 
(Duan et al., 2020). Mengingat kesamaan antara SARS-CoV-2, SARS-CoV, 
dan MERS-CoV, plasma konvalesens mungkin memiliki efektivitas yang 
potensial dalam pandemi saat ini. Namun, hingga saat ini belum ada RCT 
yang melibatkan plasma konvalesens dalam infeksi SARS-CoV-2. 

Di Amerika Serikat, FDA mengakomodasi aplikasi studi darurat 
untuk penggunaan CP pada pasien dengan infeksi SARS-CoV-2 yang 
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parah atau langsung mengancam nyawa, seperti pada gagal napas, syok 
septik, dan/atau kegagalan multiorgan (U.S Food Drug Administration, 
2020).

Heparin

Karena semakin banyak penelitian yang menghubungkan koagulopati 
termasuk trombosis sistemik dan DIC dengan Covid-19 maka hepari 
seharusnya digunakan pada pasien rawat inap untuk mencegah komplikasi 
ini. Dalam studi retrospektif di China yang melibatkan 449 pasien, pasien 
yang menerima dosis profilaksis heparin saat mereka memiliki skor 
koagulopati yang diinduksi sepsis (SIC) ≥ 6 dan D-dimer meningkat> 
6 kali lipat dari batas atas normal mengalami penurunan mortalitas. 
International Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH) memberikan 
rekomendasi pemeriksaan D-dimer, PT, dan jumlah trombosit untuk 
semua pasien dengan infeksi Covid-19 untuk membantu stratifikasi risiko 
serta low molecule weight heparin dengan dosis profilaksis untuk semua 
pasien rawat inap tanpa kontraindikasi (Thachil et al., 2020).

Vitamin C

Vitamin C, juga dikenal sebagai asam askorbat, memiliki sifat antioksidan 
dan berperan penting dalam menurunkan respons inflamasi. Penelitian 
menunjukkan bahwa asam askorbat menurunkan produksi sitokin pro-
inflamasi (Fowler et al., 2019; Boretti & Banik, 2020). 

Zink 

Penelitian membuktikan bahwa peningkatan konsentrasi zink di dalam 
sel secara efektif merusak replikasi sejumlah virus RNA seperti influenza 
dan poliovirus. Oleh karena itu, suplementasi zink mungkin bermanfaat 
untuk profilaksis dan pengobatan Covid-19 (te Velthuis et al., 2010).
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TINDAKAN INTERVENSI DINI 

Karena tidak ada pengobatan antivirus yang efektif untuk Covid-19 hal 
penting untuk mengurangi mortalitas adalah melakukan intervensi sejak 
dini untuk mencegah perburukan penyakit. Tiga hal yang terbukti valid 
dalam memperbaiki kondisi penyakit dan menurunkan angka tindakan 
intubasi adalah sebagai berikut (Gambar 7.7).
1.  Untuk pasien ARDS atau efusi paru ekstensif pada CT-scan, terapi 

oksigen kanula nasal aliran tinggi (high fow nasal canule/HFNC) atau 
ventilasi mekanis non-invasif (non-invasive ventilation/NIV) digunakan 
untuk mempertahankan tekanan ekspirasi akhir positif (PEEP) untuk 
mencegah alveolar. Kolaps meskipun beberapa dari pasien tidak 
mengalami hipoksemia refrakter. 

2.  Resusitasi cairan terbatas agar perfusi jaringan memadai dan 
mengurangi edema paru. 

3.  Posis prone (tengkurap) meningkatkan oksigenasi paru-paru secara 
signifikan. 

Gambar 6.7 Intervensi dini untuk pasien kondisi kritis (Sun et al., 2020).
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ALOKASI SUMBER DAYA (FISIK DAN TENAGA MEDIS) 

Untuk pencegahan dan pengendalian penyakit secara efektif pada masa 
pandemi diperlukan alokasi sumber daya secara rasional. Sejumlah 
besar sumber daya, meliputi tenaga medis pada garis depan dan APD 
dimobilisasi untuk menjamin perawatan pasien sekaligus untuk 
pemenuhan terhadap kebutuhan yang tidak terduga karena melonjaknya 
kasus. Bahan dan sumber daya manusia yang memadai merupakan pilar 
penting untuk mengendalikan pandemi (Onder, Rezza & Brusaferro, 
2020).

KESIMPULAN

Sampai saat ini, di Jawa Timur jumlah kasus konfirmasi positif sebesar 
41.755 dan kasus kematian akibat Covid-19 sebesar 3035 sekaligus 
menempatkan Jawa Timur pada posisi kedua tertinggi jumlah kasus 
konfirmasi positif dan posisi pertama tertinggi jumlah kematian akibat 
Covid-19 di Indonesia. Case fatality rate di Jawa Timur mencapai 7,2%, lebih 
tinggi dibanding case fatality rate tingkat nasional yang mencapai 4,1%. 

Dari berbagai data dilaporkan bahwa 5% kasus Covid-19 akan 
mengalami kondisi kritis, 15% kasus akan mengalami penyakit parah, 
40% kasus akan mengalami penyakit sedang dan 40% kasus Covid-19 
akan mengalami penyakit ringan. 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.

Populasi lanjut usia (lansia) dan atau disertai penyakit yang sudah 
ada sebelumnya (komorbid), seperti hipertensi, gangguan jantung dan 
paru, diabetes, serta kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. 
Di Jawa Timur mulai bulan April hingga Agustus 2020 terdapat angka 
kematian pasien dengan penyakit derajat berat atau kritis berdasar umur 
yaitu kelompok usia 25–59 tahun sebesar 73,6%, usia 60–76 tahun sebesar 
24,2%, dan usia sampai 3 tahun sebesar 2,2%. 
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Kondisi Covid-19 menjadi penyakit derajat berat atau kritis terjadi 
pada minggu kedua hingga minggu ketiga perjalanan klinis penyakit. 
Manifestasi penyakit berat dapat menyebabkan disfungsi atau gagal 
multiorgan seperti paru, jantung, ginjal, maupun hati bahkan kematian.

Kegiatan inti untuk mengurangi angka kematian Covid-19 adalah 
perbaikan manajemen pasien Covid-19 derajat berat dan kritis yang 
sebagian besar terjadi pada pasien usia lanjut dan atau dengan komorbiditas. 
Adapun kegiatan tersebut dapat dimulai dari upaya menghindari terlambat 
datang dan diagnosis, perbaikan sistem rujukan, deteksi dini terhadap 
pasien risiko tinggi dan penyakit berat atau kritis, serta perbaikan tata 
laksana farmakologis. tindakan intervensi dini dan alokasi sumber daya 
(fisik dan tenaga medis) penanganan yang memadai.
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Sebanyak 3.608.344 orang dari seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 
24 November 2020 telah menjalani uji PCR untuk diagnosis COVID-19 
dan di Jawa Timur pada tanggal 27 November 2020 sebanyak 535.129 
orang melakukan uji PCR. Sebanyak 506.302 orang (14,0%) terkonfirmasi 
positif COVID-19. Angka kesembuhan menunjukkan 425.313 orang (86,0%) 
dari seluruh kasus terkonfirmasi. Angka kematian menunjukkan 16.111 
orang dari seluruh kasus terkonfirmasi (Case Fatality Rate (CFR) = 3,2%) 
(Kemenkes RI, 2020a). Skala pengujian di Indonesia berdasarkan data 
tersebut masih tergolong rendah (positive rate 14,0%), karena angka positif 
(positive rate) lebih dari 5% merupakan indikator bahwa epidemi belum 
terkendali di suatu negara. Surveilans dan deteksi kasus harus dilakukan 
secara aktif dengan pemeriksaan PCR bagi seluruh kasus yang dicurigai. 
WHO merekomendasikan untuk melakukan minimal 1 tes per 1000 
penduduk per minggu pada area transmisi. Hasil tes PCR harus sudah 
bisa didapatkan dalam 24-48 jam (WHO Indonesia, 2020). 

BA B BA B 77
Analisis Kesiapan Laboratorium 
Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk 
Penegakkan Diagnosis Coronavirus 
Disease (Covid-19) di Jawa Timur
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TESTING, TRACING, DAN TREATMENT

Prinsip dasar dalam ilmu kesehatan masyarakat “testing, tracing, dan treatment 
(isolasi)” merupakan hal utama yang harus dilakukan untuk mengatasi 
pandemi (Brüssow, 2020). Mengapa data testing dari laboratorium sangat 
penting? Tidak ada negara yang mengetahui jumlah total orang yang terinfeksi 
COVID-19. Yang dapat diketahui hanyalah surveilans status infeksi dari 
mereka yang telah diuji. Semua orang yang terinfeksi yang telah dikonfirmasi 
di laboratorium dihitung sebagai kasus confirmed (Ritchie, et al., 2020).

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kasus yang dikonfirmasi 
bergantung pada seberapa banyak suatu wilayah benar-benar 
melakukan tes. Tanpa testing tidak akan ada data. Testing adalah jendela 
untuk menangani pandemi dan menghentikan penyebarannya. Suatu 
wilayah tidak dapat memahami karakteristik suatu pandemi jika tidak 
memiliki data tentang siapa saja yang telah terinfeksi. Tanpa data ini 
tidak dapat diketahui wilayah mana yang berkinerja baik, mana yang 
hanya melaporkan kasus, dan mana yang tidak melaporkan kematian. 
Untuk menafsirkan data apa pun tentang kasus yang dikonfirmasi, perlu 
diketahui berapa banyak pengujian untuk COVID-19 yang sebenarnya 
dilakukan wilayah tersebut (Ritchie, et al., 2020).

LABORATORIUM PCR SARS-COV-2 DI JAWA TIMUR

Luas wilayah Jawa Timur adalah 47.922 km². Jawa Timur terdiri dari 
29 kabupaten dan 9 kota. Penduduk Jawa Timur secara keseluruhan 
berjumlah 39.698.631 jiwa (per 2019). Jawa Timur memiliki wilayah terluas 
di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah penduduk terbanyak 
kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur hingga 22 November 
2020 memiliki 108 laboratorium dengan fasilitas pemeriksaan RT-PCR 
SARS-CoV-2 baik milik pemerintah, rumah sakit umum daerah, maupun 
rumah sakit swasta. Sebanyak 32 laboratorium telah menjadi fasilitas 
pelayanan kesehatan laboratorium rujukan pemeriksaan PCR SARS-CoV-2 
untuk wilayah Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 
dan Keputusan Kepala Litbangkes (Dinkesprov Jatim, 2020). 
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Jawa Timur pernah menjadi provinsi dengan kasus kumulatif COVID-
19 terbanyak di antara seluruh wilayah di Indonesia pada 27 Juni 2020 
yaitu sebanyak  11.178 pasien sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1 
(Kemenkes RI, 2020b). Peningkatan kasus kumulatif ini memicu peningkatan 
pembangunan laboratorium PCR pada fasilitas pelayanan kesehatan di Jawa 
Timur. Seluruh laboratorium dengan fasilitas pemeriksaan RT-PCR SARS-
CoV-2 di Jawa Timur hingga 22 November 2020 memiliki total kemampuan 
hingga 8.814 tes per hari. Kemampuan tes PCR Jawa Timur dengan demikian 
mencapai 2 tes per 1.000 penduduk per hari. Hal ini telah sesuai target 
yang direkomendasikan oleh WHO untuk menyediakan tes PCR COVID-19 
sebanyak 1 tes per 1.000 penduduk per minggu (Dinkesprov Jatim, 2020). 

Tabel 7.1 Kasus Covid-19 per tanggal 27 Juni 2020. 

 

 

 

 

 

(Sumber: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020c)
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Sebanyak 535.129 spesimen hingga 27 November 2020 telah diperiksa 
di Jawa Timur. Kasus terkonfirmasi COVID-19 kumulatif sejumlah 60.618 
orang. Sebanyak 53.490 kasus telah dinyatakan sembuh. Angka kematian 
COVID-19 sejumlah 4.314 kasus. Angka positif (positive rate) COVID-19 Jawa 
Timur dengan demikian masih mencapai 11,32%. Hal ini berarti pandemi 
belum dapat dikendalikan di Jawa Timur (positive rate COVID-19 masih 
lebih dari 5%) meski jumlah tes laboratorium PCR telah memenuhi rasio 
per penduduk. Sebanyak 4 kabupaten/kota di Jawa Timur belum memiliki 
fasilitas pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan laboratorium PCR 
SARS-CoV-2. Laboratorium PCR SARS-CoV-2 pada 18 fasilitas pelayanan 
kesehatan belum beroperasi (Dinkesprov Jatim, 2020). 

STANDAR LABORATORIUM PCR SARS-COV-2 

Laboratorium PCR SARS-CoV-2 harus dibangun dengan standard biosafety 
laboratory level 2 (BSL-2). Ruangan dengan standard BSL-2 adalah ruangan 
dengan area yang cukup luas untuk bekerja dan terpisah antara ruang infeksius 
dan non infeksius. BSL-2 harus dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci 
dan jendela yang tertutup rapat dengan akses yang terbatas. Aliran udara searah 
dengan filter udara pada exhaust system. Ruangan harus memiliki penerangan 
yang cukup dengan lampu yang tidak menggantung. Ruangan harus memiliki 
lantai yang kuat, tahan air, tidak ada nat, disarankan dilapisi dengan epoxy, serta 
tidak ada sudut antara lantai dan dinding. Dinding laboratorium sebaiknya 
tidak kasar, antiair, dan mudah dibersihkan. Laboratorium harus dilengkapi 
dengan wastafel cuci tangan di dekat pintu keluar laboratorium, eyewash, 
dan shower. Pasokan listrik harus memadai dengan penerangan darurat dan 
genset yang standby. Pengolahan air harus baik antara suplai dan pembuangan. 
Gedung harus dilengkapi dengan hidran atau sistem pemadam kebakaran 
yang baik, sistem telekomunikasi, dan sistem alarm untuk keamanan. Jalur 
evakuasi harus dibuat sesuai persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja 
(K3) (Kemenkes RI, 2020d). Sebagian besar laboratorium PCR sudah dapat 
memenuhi persyaratan gedung, namun masih terdapat laboratorium PCR yang 
belum melengkapi persyaratan ruangan yang direkomendasikan. 
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Biosafety cabinet (BSC) yang digunakan dalam BSL-2 adalah kelas II-A2 
dengan standar internasional. BSC harus memiliki penutup, dilengkapi 
dengan UV light, UPS, dan kontak listrik mandiri. BSC ditempatkan 
tidak di depan aliran udara air conditioner, akses pintu, dan daerah lalu 
lalang orang. BSC harus dilengkapi dengan standar prosedur operasional 
pemakaian, pemeliharaan, dan pelaksanaan pekerjaan. Peralatan lain yang 
dibutuhkan adalah laminar airflow atau PCR hood, RT-PCR, micropipette, 
lemari es penyimpan reagen, freezer -80oC penyimpan spesimen, coolbox, 
refrigerated centrifuge, spindown, dan vortex (Kemenkes RI, 2020d). Sebagian 
besar laboratorium PCR sudah dapat memenuhi persyaratan peralatan, 
namun masih terdapat laboratorium PCR yang belum melengkapi beberapa 
peralatan yang direkomendasikan.

Laboratorium PCR harus berada dalam supervisi ahli Patologi Klinik, 
ahli Mikrobiologi Klinik, atau Dokter. Pengerjaan PCR harus dilakukan oleh 
tenaga ahli teknologi laboratorium medis, litkayasa, atau peneliti virologi. 
Petugas di laboratorium tidak boleh memiliki riwayat penyakit berat dan 
riwayat kejahatan. Petugas di laboratorium harus memiliki kompetensi 
dalam pemeriksaan RT-PCR, biosafety, dan biosecurity (Kemenkes RI, 2020d). 
Sebagian besar laboratorium PCR sudah dapat memenuhi persyaratan 
sumber daya manusia, namun masih terdapat laboratorium PCR yang 
belum melengkapi persyaratan yang direkomendasikan.

Persyaratan praktik biosafety yang harus dilengkapi adalah biosafety 
officer, prosedur risk assessment terkait pekerjaan di laboratorium, alat 
pelindung diri (APD) yang sesuai, spill kit, alat pemadam api ringan (APAR), 
sarana pengolahan limbah infeksius tervalidasi, program vaksinasi dan 
emergency check-up petugas, serta program pelatihan berisiko secara 
berkala. Persyaratan biosecurity adalah laboratorium harus dilengkapi 
keamanan fisik (sistem surveilens lingkungan dengan Closed Circuit 
Television (CCTV)), keamanan informasi dan data, keamanan pengiriman 
spesimen, kendali material dan akuntabilitas, SDM satuan pengamanan 
yang terlatih, dan manajemen terkait biosecurity (Kemenkes RI, 2020d). 
Sebagian besar laboratorium PCR sudah dapat memenuhi persyaratan 
biosafety dan biosecurity, namun masih terdapat laboratorium PCR yang 
belum melengkapi persyaratan yang direkomendasikan.
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Laboratorium harus melaksanakan Good Laboratory Practice (GLP) 
dengan persyaratan memiliki personel dan manajemen laboratorium yang 
kompeten, standard prosedur operasional (SPO), pemantapan mutu internal 
dan eksternal, program pelaporan hasil yang sistematis dan tertelusur, serta 
pemeliharaan dan kalibrasi alat laboratorium yang terdokumentasi dengan 
baik (Kemenkes RI, 2020c). Sebagian besar laboratorium PCR sudah dapat 
memenuhi persyaratan GLP, namun masih terdapat laboratorium PCR yang 
belum melengkapi persyaratan yang direkomendasikan.

Gedung BSL-2 juga harus memiliki ruang penerimaan dan 
penyimpanan sampel, ruang pemeriksaan spesimen, ruang penanganan 
limbah infeksius yang dilengkapi dengan autoclave, ruang administrasi dan 
pantry dengan loker, ruang penyimpanan reagen. Gedung laboratorium 
harus dilengkapi dengan instalasi pengolah air limbah (IPAL). Jalur akses 
ke dalam gedung dirancang terbatas dan harus dilengkapi dengan kamera 
surveilans (Kemenkes RI, 2020d). 

PEMERIKSAAN PCR UNTUK DIAGNOSIS COVID-19

Pemeriksaan nucleic acid amplification testing (NAAT) merupakan gold 
standard diagnosis infeksi SARS-CoV-2. Metode pemeriksaan yang 
digunakan adalah real-time reverse-transcription polymerase chain reaction 
(rRT-PCR). Target gen virus sampai saat ini meliputi gen N, E, S dan RdRP. 
Ekstraksi RNA harus dilakukan pada biosafety level (BSL)-2. Penggunaan 
BSL-3 harus dipertimbangkan pada penanganan awal sampel berasal 
dari pasien risiko tinggi sampai setelah dilakukan pelisisan dengan buffer. 
Pemanasan sampel sebelum ekstraksi RNA tidak direkomendasikan. 
Saat ini pilihan gen virus yang dipakai beberapa negara berbeda-beda 
sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 2 (WHO, 2020a). 

Bila salah satu hasil pemeriksaan nukleat negatif tidak menyingkirkan 
kemungkinan infeksi virus COVID-19. Sejumlah penyebab hasil negatif 
pada pasien terinfeksi adalah kualitas spesimen buruk, spesimen diambil 
pada infeksi sangat awal atau terlambat, spesimen tidak tertangani dan 
terkirim dengan baik, alasan teknis misalnya mutasi virus dan hambatan 
PCR (WHO, 2020a).
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Berbagai kemungkinan kesalahan pra-analitik dan analitik diagnosis 
laboratorium untuk COVID-19 dengan penggunaan rRT-PCR dapat terjadi 
pada proses pra-analitik dan analitik. Kesalahan pada proses pra-analitik 
dapat disebabkan oleh (1) kesalahan identifikasi, (2) proses pengumpulan 
spesimen (swab), penanganan, transport, dan penyimpanan tidak adekuat, (3) 
pengumpulan bahan tidak tepat atau adekuat baik kualitas maupun volumenya, 
(4) adanya pengaruh zat-zat tertentu, (5) kesalahan dalam pengambilan 
dengan pipet manual, (6) kontaminasi sampel, atau (7) terapi antiviral yang 
sudah didapatkan pasien sebelum pengambilan spesimen. Kesalahan pada 
proses analitik dapat disebabkan oleh (1) pemeriksaan dilakukan diluar masa 
infeksi, (2) rekombinasi virus aktif, (3) pemakaian alat yang tidak tervalidasi, 
(4) primer dan probe tidak sesuai, (5) peralatan tidak berfungsi, (6) spesimen 
tidak mencukupi atau tidak adekuat, (7) annealing PCR tidak spesifik, dan (8) 
kesalahan interpretasi profil ekspresi (Lippi, et al., 2020).

Banyak tes rRT-PCR komersial telah tersedia dan divalidasi secara 
independen. Beberapa sistem NAAT memiliki kapasitas pengujian secara 
otomatis penuh yang mengintegrasikan pemrosesan sampel dengan proses 
ekstraksi, amplifikasi dan pelaporan RNA. Sistem semacam itu menyediakan 
akses pemeriksaan untuk lokasi dengan kapasitas laboratorium terbatas 
dan waktu yang lebih cepat. Metode amplifikasi/deteksi lain seperti CRISPR 
(Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), isothermal nucleic acid 
amplification technologies (misalnya reverse transcription loop-mediated isothermal 

Tabel 7.2 Target gen pemeriksaan rRT-PCR di berbagai negara. 

Negara Institut Target Gen
Cina CDC Cina ORF1ab dan N

Jerman Charite RdRP, E, N

Hongkong HKU ORF1b-nsp14, N

Jepang National Institute of Infectious 
Disease, Department of Virology III 

Pancorona dan multipel target, 
Protein S

Thailand National Institute of Health N

Amerika Serikat CDC Amerika Serikat 3 target pada gen N

Perancis Institut Pasteur, Paris 2 target pada RdRP

(Sumber: World Health Organization, 2020b)
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amplification (RT-LAMP)), dan molecular microarray assays sedang dalam 
proses untuk dikomersialkan. Validasi kinerja analitik dan klinis dari tes ini, 
kemudahan operasional alat, serta kecepatan mengeluarkan hasil uji dibutuhkan 
untuk meningkatkan akses pengujian SARS-CoV-2 (WHO, 2020c).

PANDUAN WHO UNTUK MENGOPTIMALKAN KAPASITAS 
LABORATORIUM PCR 

WHO telah menerbitkan panduan pengujian laboratorium untuk COVID-
19 pada kasus yang dicurigai. Hal ini didasari oleh penyebaran global 
COVID-19 yang meningkat secara drastis. Pengujian molekuler COVID-19 
yang intensif menyebabkan kekurangan reagen pengujian molekuler secara 
global untuk COVID-19 dan untuk diagnostik molekuler lainnya. Kapasitas 
penyerapan yang signifikan juga terbatas di banyak kawasan, terutama di 
negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2020b). 

WHO mengembangkan rekomendasi strategi pengujian molekuler 
sebagai bagian dari “Strategic Preparedness and Response Plan” dalam 
menghadapi COVID-19. Landasan dari strategi ini ada tiga, yaitu (1) 
semua negara harus meningkatkan tingkat kesiapsiagaan, kewaspadaan, 
dan respons untuk mengidentifikasi, mengelola, dan merawat kasus 
baru COVID-19, pengujian laboratorium merupakan bagian integral 
dari strategi ini, (2) negara harus bersiap untuk menanggapi skenario 
kesehatan masyarakat yang berbeda, dengan menyadari bahwa tidak ada 
pendekatan yang cocok untuk semua dalam menangani kasus dan wabah 
COVID-19, dan (3) setiap negara harus menilai risikonya dan dengan cepat 
menerapkan langkah-langkah yang diperlukan pada skala yang sesuai 
dan bersiap untuk pengujian dan peningkatan perawatan klinis untuk 
mengurangi penularan COVID-19 serta dampak ekonomi, kesehatan 
masyarakat, dan sosial (WHO, 2020b).

Praktik laboratorium yang baik dengan hasil akurat adalah kunci 
untuk memastikan bahwa pengujian laboratorium tersebut bermanfaat 
bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ketersediaan hasil 
yang tepat waktu dan akurat dapat terganggu ketika tuntutan pengujian 
melebihi kapasitas, seperti ketika ada backlog untuk pengujian yang tidak 
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mungkin untuk mengeluarkan hasil ujinya dalam waktu 24 hingga 48 jam, 
permintaan untuk reagen laboratorium melebihi kapasitas pasokan, staf 
laboratorium mengalami exhausted sehingga jam kerja perlu dikurangi, 
jumlah sampel yang masuk melebihi kapasitas penyimpanan pra-uji yang 
aman, staf laboratorium terinfeksi atau tidak dapat menjalankan tugasnya 
(misalnya berada di karantina), dan instrumen laboratorium tidak lagi dapat 
diservis atau dirawat dengan benar. Kendala ini akan dapat ditangani jika 
penilaian risiko dilakukan dengan baik di fase awal terjadi outbreak dan 
solusi permasalahan ditangani dengan baik (WHO, 2020b).

Prioritas siapa yang dites sesuai dengan tujuan kesehatan dapat 
dipertimbangkan berdasarkan intensitas penularan, jumlah kasus 
dan pengujian laboratorium, serta kapasitas lonjakan. WHO telah 
menguraikan tindakan prioritas kritis untuk kesiapsiagaan, kesiapan, 
dan tindakan tanggapan untuk COVID-19 dan telah menetapkan empat 
skenario penularan, yaitu: (1) negara tanpa kasus (No Cases); (2) negara 
dengan 1 atau lebih kasus, diimpor atau terdeteksi secara lokal (Sporadic 
Cases); (3) negara-negara yang mengalami kelompok kasus terkait 
waktu, lokasi geografis, atau keterpaparan umum (Cluster of Cases); dan 
(4) negara-negara yang mengalami wabah lebih besar atau penularan lokal 
yang berkelanjutan dan meluas (Community Transmission) (WHO, 2020b). 
Panduan dari WHO ini dapat menjadi acuan untuk diterapkan di Jawa 
Timur dengan penyesuaian wilayah masing-masing. 

Kesiapsiagaan dan kesiapan harus mencakup pembentukan kapasitas 
pengujian COVID-19 di suatu wilayah. Kaji kesiapan untuk mengirimkan 
spesimen kasus yang dicurigai ke laboratorium rujukan WHO untuk 
pengujian COVID-19 jika kapasitas pengujian belum tersedia sambil 
menetapkan kapasitas pengujian lokal. Rencanakan peningkatan kapasitas 
jika pengujian tersedia di tingkat nasional dengan menetapkan kapasitas 
pengujian terdesentralisasi di laboratorium sub-nasional di bawah 
pengawasan laboratorium rujukan nasional COVID-19. Pilihan untuk 
menggunakan layanan laboratorium swasta atau sektor akademik harus 
dipertimbangkan. Fasilitas pengujian terbatas dan cenderung berlokasi 
di atau dekat ibu kota dapat membuat akses tepat waktu ke pengujian 
sulit bagi orang yang tinggal di bagian lain negara. Pertimbangkan 
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kemungkinan laboratorium bergerak atau, jika tersedia, sistem NAAT 
terintegrasi otomatis yang dapat dioperasikan di daerah terpencil dan 
oleh staf dengan pelatihan minimal (WHO, 2020b).

Wilayah “No Cases” adalah wilayah tanpa kasus yang terlaporkan. 
Kebijakan kesehatan publik untuk wilayah “No Cases” adalah 
menghentikan transmisi dan mencegah penyebaran. Pedoman strategi 
pengujiannya adalah dengan menguji seluruh individu yang memenuhi 
definisi kasus yang dicurigai, menguji sampel individu yang memenuhi 
surveilans severe acute respiratory infections (SARI) atau influenza-like illness 
(ILI) untuk COVID-19, dan menguji  pasien dengan presentasi klinis yang 
tidak terduga atau peningkatan penerimaan pasien di rumah sakit dalam 
kelompok demografis tertentu yang bisa jadi COVID-19 (WHO, 2020b).

Wilayah “Sporadic Cases” adalah wilayah dengan satu atau lebih 
kasus yang didapat secara impor atau lokal. Kebijakan kesehatan 
publik untuk wilayah “Sporadic Cases” adalah menghentikan transmisi 
dan mencegah penyebaran. Pedoman strategi pengujiannya adalah 
dengan menguji semua individu yang memenuhi definisi kasus yang 
dicurigai, mempertimbangkan penyelidikan kasus dan cluster COVID-19, 
memberikan penatalaksanaan klinis dari infeksi saluran pernapasan akut 
yang berat ketika dicurigai sebagai COVID-19, serta melakukan surveilans 
SARI/ILI untuk COVID-19 dan pelaporannya (WHO, 2020b).

Wilayah “Clusters of Cases” adalah wilayah dengan sebagian besar 
kasus penularan lokal terkait langsung dengan rantai transmisi. Kebijakan 
kesehatan publik untuk wilayah “Clusters of Cases” adalah menghentikan 
transmisi dan mencegah penyebaran. Pedoman strategi pengujiannya 
adalah dengan menguji semua individu yang memenuhi definisi kasus yang 
dicurigai, mempertimbangkan penyelidikan kasus dan cluster COVID-19, 
memberikan penatalaksanaan klinis dari infeksi saluran pernapasan akut 
yang berat ketika dicurigai sebagai COVID-19, serta melakukan surveilans 
SARI/ILI untuk COVID-19 dan pelaporannya (WHO, 2020b).

Wilayah “Community Transmission” adalah wilayah dengan penyebaran 
wabah yang tidak dapat dihubungkan melalui rantai transmisi untuk 
sejumlah besar kasus. Kebijakan kesehatan publik untuk wilayah 
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“Community Transmission” adalah memperlambat transmisi, menurunkan 
jumlah kasus, dan menghentikan outbreak pada komunitas (WHO, 2020b). 

Jika kapasitas diagnostik tidak mencukupi, terapkan pengujian dan 
tindakan yang diprioritaskan yang dapat mengurangi penyebaran (misalnya 
isolasi). Individu yang termasuk ke dalam kelompok yang diisolasi, antara 
lain: (1) orang yang berisiko mengembangkan penyakit parah dan populasi 
yang rentan, yang memerlukan rawat inap dan perawatan lanjutan untuk 
COVID-19, (2) petugas kesehatan (termasuk layanan darurat dan staf non-
klinis) terlepas dari apakah mereka merupakan kontak dari kasus yang 
dikonfirmasi (untuk melindungi petugas kesehatan dan mengurangi risiko 
penularan nosokomial), dan (3) individu dengan gejala pertama dalam 
lingkungan tertutup (misalnya sekolah, fasilitas hidup jangka panjang, 
penjara, rumah sakit) untuk dengan cepat mengidentifikasi wabah dan 
memastikan tindakan penahanan (WHO, 2020b).

RAPID TES ANTIGEN SARS-COV-2

Penggunaan rapid test antigen dapat dipertimbangkan pada negara atau 
area dengan tingkat penularan yang tersebar luas di masyarakat, di mana 
sistem kesehatannya mengalami over-burdened dan tidak memungkinkan 
untuk melakukan tes NAAT pada setiap kasus suspek, dengan tetap 
memperhatikan prevalensi penyakit (WHO, 2020d). Pedoman Pencegahan 
dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi 05 menyatakan 
bahwa rapid test tidak digunakan untuk diagnosis. 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. Penggunaan rapid test selanjutnya mengikuti perkembangan 
teknologi terkini dan rekomendasi WHO. 

WHO menyatakan pada Interim Guidance Diagnostic Testing on 
SARS-CoV-2 pada 11 September 2020, apabila rapid test antigen perlu 
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dimasukkan ke dalam algoritma diagnostik infeksi akut SARS-CoV-2 (pada 
posisi yang sama dengan NAAT) pengerjaannya harus memperhatikan 
sensitivitas dan spesifisitas tes antigen tersebut serta prevalensi infeksi 
SARS-CoV-2 di populasi tersebut (WHO, 2020a). 

Rekomendasi WHO secara umum penggunaan rapid test antigen 
yaitu (WHO, 2020d):
1. Sensitivitas ≥ 80% dan spesifisitas ≥ 97% tes antigen dapat digunakan 

untuk diagnosis infeksi SARS-CoV-2 di mana NAAT tidak tersedia 
atau turn around time yang lama menghambat kepentingan klinis. 
Penggunaan rapid test antigen diusahakan dilakukan dalam rentang 
5-7 hari onset gejala

2. Skenario yang sesuai:
a. Apabila dicurigai adanya outbreak COVID-19 di area terpencil, 

institusi, atau komunitas semi tertutup di mana NAAT tidak 
tersedia, hasil tes antigen dari beberapa suspek sangat sugestif 
adanya outbreak. Apabila memungkinkan, sampel harus dikirim 
ke laboratorium untuk konfirmasi dengan NAAT

b. Untuk mendukung investigasi outbreak, rapid test antigen dapat 
digunakan untuk skrining individu berisiko dan dengan cepat 
mengisolasi kasus positif.

c. Untuk memantau tren kejadian penyakit di komunitas, dan 
khususnya di antara pekerja penting dan petugas kesehatan 
selama wabah atau di daerah penularan komunitas yang luas di 
mana PPV dan NPV dari hasil rapid test antigen memungkinkan 
dilakukan pengendalian infeksi yang efektif.

d. Jika ada penularan komunitas yang meluas, RDT dapat 
digunakan untuk deteksi dini dan isolasi kasus positif di 
fasilitas kesehatan, pusat / lokasi pengujian COVID-19, panti 
jompo, penjara, sekolah, petugas garis depan dan perawatan 
kesehatan dan untuk pelacakan kontak. Hasil rapid test antigen 
negatif tidak dapat mengeksklusi infeksi COVID-19 dan harus 
dikonfirmasi dengan NAAT terutama pada pasien bergejala

e. Pemeriksaan pada kontak tanpa gejala dari kasus dapat 
dipertimbangkan bahkan jika Ag-RDT tidak secara khusus 
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diizinkan untuk penggunaan ini, karena kasus tanpa gejala 
telah dibuktikan memiliki viral load yang mirip dengan kasus 
bergejala, meskipun dalam situasi tersebut, hasil negatif tidak 
boleh menghapus kontak dari persyaratan karantina.

3. Sebagai pengenalan awal pemakaian rapid test antigen, harus tersedia 
uji NAAT konfirmatori yang dapat mengkonfirmasi performa suatu 
tes antigen dan memecahkan masalah yang ditemukan. Apabila 
digunakan NAAT sebagai uji konfirmasi rapid test antigen, sampel 
untuk kedua metode harus diambil kurang lebih pada waktu yang 
bersamaan, atau dalam waktu < 2 hari

4. Apabila uji NAAT konfirmatori dinilai kurang layak, indikasi 
apapun yang mengarah pada hasil yang salah harus meningkatkan 
kewaspadaan mengenai validitas tes antigen tersebut (mis. gejala 
klinis tidak sesuai, hasil positif pada populasi dengan prevalensi 
rendah), atau hasil negatif dengan gejala klinis yang khas, atau pada 
populasi dengan prevalensi tinggi. Dalam keadaan tersebut sebaiknya 
tes diulang

5. Penggunaan rapid test antigen tidak direkomendasikan pada populasi 
dengan perkiraan prevalensi yang rendah (mis. skrining pada titik 
masuk, skrining donor atau skrining tindakan elektif) terutama 
apabila NAAT tidak tersedia. Skenario tersebut tidak dimungkinkan 
sampai adanya lebih banyak data dari penelitian yang berkualitas 
yang melaporkan spesifisitas yang tinggi (>99%) dari satu atau lebih 
tes antigen komersil.
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PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan respons cepat dari organisasi IDI Jatim terhadap 
munculnya pandemi global Coronavirus disease-19 di Indonesia yang telah 
menjadi perhatian dunia. Covid-19 telah menyebabkan setidaknya 993.558 
kematian di dunia dan 10.386 kematian di Indonesia hingga tanggal 27 
September 2020. Penyebaran virus dan penambahan korban yang begitu 
cepat telah menjadi fokus seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah 
Indonesia. Merespons hal tersebut, IDI Jatim ingin sumbangsih untuk 
melangkah dan sigap mengambil langkah-langkah strategis secara 
gotong-royong melalui penyiapan dan penguatan kapasitas sumber daya 
kesehatan baik di rumah sakit, laboratorium, dan fasilitas kesehatan 
lainnya.

Saat terjadinya pandemi Covid-19 dan situasi darurat, fasilitas-fasilitas 
kesehatan sangat diperlukan untuk menyelamatkan jiwa para korban. 

BA B BA B 88
Penatalaksanaan Rujukan Pasien Covid-19

Christijogo Soemartono Waloejo
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Karena itu, fasilitas-fasilitas kesehatan harus ditata dengan baik, dengan 
fasilitas memadai dan tenaga kesehatan yang terlatih dalam menangani 
kegawatdaruratan pasien yang mengalami gangguan sakit Covid-19.

Beberapa negara di dunia, dalam menghadapi bencana pandemik 
Covid-19 juga mengalami overload kasus pasien Covid-19 yang menumpuk 
di pelayanan kesehatan, bahkan beberapa rumah sakit di Italia juga 
mengalami kekurangan tenaga kesehatan karena jumlah kasus yang 
melebihi kapasitas nya. Rumah sakit-rumah sakit yang berada di wilayah 
pandemi itu harus melayani puluhan ribu korban. Penyakit Covid-19 
sendiri merupakan penyakit baru sehingga meskipun telah ada pedoman 
yang ditetapkan oleh WHO, CDC, maupun Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia, perkembangan dan perubahan pengetahuan tentang 
penyakit Covid-19, yang memaksa para klinisi, direktur rumah sakit, dan 
jajaran manajemennya untuk terus mempelajari jurnal-jurnal internasional 
terbaru agar tetap update dengan perkembangan yang ada di dunia, agar 
dapat melayani dan menangani pasien Covid-19 secara lebih komprehensif 
dan terintegrasi di dalam lingkungan rumah sakit.

SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

Sistem rujukan pasien dari pra rumah sakit sampai menuju rumah sakit 
dan antar rumah sakit yang selama ini diatur oleh Permenkes 001 tahun 
2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan; Kepmenkes 
374 tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional Kemenkes 128 tahun 
2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat; Permenkes 
no 19/2016. Secara definisi, sistem rujukan pelayanan Kesehatan adalah 
penyelenggaraan pelayanan Kesehatan yang mengatur pelimpahan 
tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik 
baik vertikal maupun horizontal yang wajib dilaksanakan oleh peserta 
jaminan kesehatan atau asuransi sosial dan seluruh fasilitas kesehatan 
(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2004; Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia, 2009; Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2012).
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Gambar 8.1 ..................................................................................................................

Dari Layanan yang dibiayai pendanaan BPJS adalah sebagai 
berikut.

Gambar 8.2 Skema rujukan berjenjang dalam pembiayaan BPJS.
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Mengingat pandemik Covid-19 ini bukan merupakan kasus penyakit 
biasa dan memerlukan perhatian khusus utamanya, penyebaran dan 
tingkat infeksius yang sangat cepat maka perlu ditata ulang agar tidak 
terjadi keterlambatan dalam merujuk, dan dapat dilakukan proses rujukan 
secara optimal untuk keselamatan pasien dan tidak terjadi rujuk lepas 
yang seharusnya tidak perlu terjadi. Dan juga tidak perlu terjadi kondisi 
pasien pre-hospital sudah jatuh dalam kondisi yang jelek dan memberat 
(Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2009).

PSC 119 ATAU (112 KOTA SURABAYA)

Public Safety Center 119, layanan darurat yang dapat digunakan untuk 
membantu sistem rujukan demi terciptanya rujukan yang berjenjang 
dan mengurangi kasus rujuk lepas yang dapat menimbulkan risiko 
terbelengkainya pasien sehingga akan memperburuk kasus penyakit 
Covid-19 tersebut.

Gambar 8.3 Manajemen SPGDT dan alur penanganan SPGDT.
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Gambar 8.4 Alur rujukan berjenjang Covid-19.

Gambar 8.5 Alur penapisan terduga Covid-19.
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PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN COVID-19

Berikut diuraikan protokol kesehatan penanganan Covid-19.
1.  Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes akan melakukan screening 

suspect Covid-19.
a. Jika memenuhi kriteria suspect Covid-19, maka Anda akan 

dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk 
penanganan Covid-19.

b. Jika tidak memenuhi kriteria suspect Covid-19 maka Anda 
akan dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosis dan 
keputusan dokter fasyankes.

2.  Jika pasien memenuhi kriteria suspect Covid-19 akan diantar ke RS 
rujukan, menggunakan ambulans fasyankes didampingi oleh nakes 
yang menggunakan alat pelindung diri (APD).

3.  Di RS rujukan, akan dilakukan pengambilan spesimen untuk 
pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi.

4.  Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan (Balitbangkes) atau laboratorium yang ditunjuk oleh Satgas 
Covid-19 di daerah. 

Pasien non-Covid-19 yang berada di rumah sakit dan fasilitas kesehatan 
yang tidak memadai sangat berisiko terkena paparan Covid-19. Pasien 
di rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang tidak mengikuti zonasi 
PPI adalah kelompok yang paling rentan saat dipaksakan rumah sakit 
menerima dan melayani pandemic Covid-19 terjadi.

Ketika rumah sakit dan fasilitas kesehatan dipaksakan menerima dan 
melayani pasien Covid-19, perawatan untuk mereka yang sakit menjadi 
kan rumah sakit harus membagi seluruh fasilitasnya dan sumber dayanya 
untuk mematuhi aturan PPI. Kondisi Aman di rumah sakit dan fasilitas 
kesehatan lainnya dapat ditingkatkan setiap saat melalui upaya terpadu 
dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan. Kondisi aman di 
rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya harus ditingkatkan untuk 
menjawab peningkatan risiko akibat perubahan sistem dan tata laksana 
bencana penyakit menular dan lainnya baik itu sistem zonasi maupun 
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yang disebabkan ulah manusia atau tenaga Kesehatan yang tidak patuh 
akan aturan PPI. Dengan intensitas dan kompleksitas pandemic Covid-19 
yang meningkat di seluruh dunia dan yang belum jelas pengobatannya 
maka sangat penting untuk mengurangi risiko bencana pandemi Covid-
19 di rumah sakit dan fasilitas kesehatannya untuk tidak terjadi jatuhnya 
kematian korban tenaga Kesehatan di rumah sakit.

Yang dikatakan rumah sakit aman adalah menyediakan pelayanan 
kesehatan yang efisien setiap waktu, bahkan setelah pandemik Covid-19 
terjadi atau pada masa tanggap darurat Covid-19, tangguh dan terorganisir 
dengan tersedianya rencana kontingensi di rumah sakit tersebut serta 
memiliki tenaga kerja yang terlatih untuk memastikan bahwa rumah sakit 
tersebut tetap bisa menjalankan fungsinya pada saat krisis. Secara struktur 
bangunan dan fasilitas, tahan menghadapi ancaman bahaya pandemik 
Covid-19 dan tidak akan menyebabkan berkembangnya penularan dan 
berkembangnya penyakit Covid-19 di layanan rumah sakit yang dapat 
mengakibatkan pasien dan staf rumah sakit mengalami terpapar sehingga 
rumah sakit tersebut terpaksa di tutup sementara.

RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19

Di Jawa Timur, sesuai SK Gubernur, telah ditunjuk 101 rumah sakit menjadi 
rujukan pasien Covid-19, yang mana semua rumah sakit seharusnya sudah 
siap ketika ditunjuk dan menyediakan diri untuk melayani pasien-pasien 
Covid-19, namun sangat disayangkan beberapa rumah sakit masih sangat 
belum siap sehingga sangat dimungkinkan menjadi bumerang pada 
pelayanan pasien Covid-19 dan rumah sakit tersebut, di antaranya adalah 
sebagai berikut.
1. Pasien terpaksa di rujuk namun tempat rujukan yang lain juga sudah 

penuh.
2. Rumah sakit terpapar Covid-19 (nakes) sehingga rumah sakit terpaksa 

ditutup untuk sementara.
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3. Karena pasien sulit mendapat tempat rujukan, maka beberapa 
Layanan Kesehatan melakukan “rujuk lepas” sehingga yang menjadi 
korban adalah pasien jatuh meninggal dalam perjalanannya.

4. Sistem rujukan yang menjadi pedoman lewat sistem SPGDT di 
Provinsi Jatim tidak berjalan seperti permenkes atau pedoman 
layanan rujukan pasien.

Sistem rujukan pasien yang menjadi pedoman secara tidak sengaja tidak 
bisa berjalan di hampir seluruh layanan rumah sakit di Jatim, mungkin 
sosialisasi dan ketakutan rumah sakit atau pusat layanan Kesehatan yang 
kuatir areanya menjadi terpapar penyakit infeksi Covid-19 menjadi deretan 
masalah yang menyebabkan banyak kematian dan korban nakes yang ada 
di Provinsi Jatim.

Dalam perjalanan waktu, Rumah Sakit KOGABWILHAN (Rumah 
Sakit Lapangan Indrapura), mencoba membantu melakukan koordinasi 
rumah sakit rujukan melalui call center COVIDHUB dengan mengoordinasi 
101 rumah sakit rujukan yang bisa di akses melalui masing-masing call 
center di rumah sakit tersebut. Masalahnya kendala yang ada adalah update 
data jumlah tempat tidur yang kosong dan fasilitas ICU yang tersedia.

SPGDT (SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU)

Suatu sistem yang menjamin pelayanan kegawatdaruratan medik kepada 
seluruh masyarakat. Pelayanan kesehatan khususnya penanganan 
kegawatdaruratan perlu ditingkatkan untuk menekan angka kematian 
dan mencegah kecacatan. Sistem ini akan menjamin penanganan 
kegawatdaruratan yang terintegrasi antar-RS (Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia, 2016).
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Sistem ini menjawab permasalahan masyarakat yang “mengeluh” 
tentang:
1. Susahnya akses masyarakat ke dokter, perawat, dan profesional 

kesehatan lainnya pada saat dibutuhkan; 
2. Kurangnya pelayanan di ruang gawat darurat, ICU yang efisien, dan 

patient-centred; 
3. Kurangnya siapnya pemberian pelayanan yang baik untuk pasien 

akibat pandemic Covid-19 dengan kebutuhan yang kompleks; dan 
4. Kurangnya pemanfaatan masyarakat terhadap call center 112/118/119 

dalam situasi darurat dan mendesak.

Gambar 8.6 Dasar landasan pelayanan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu.
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Gambar 8.7 Ekshalasi dari SPGDT sehari-hari menuju suatu SPGDT bencana.

Gambar 8.8 SPGDT sehari-hari yang harus melibatkan semua stakeholder masyarakat.
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Gambar 8.9 SPGDT bencana termasuk masalah bencana pandemi Covid-19.

RINGKASAN

1. Penanggulangan bencana pandemik Covid-19 akan berhasil bila 
sistem pelayanan gawat darurat (emergency) sehari-hari telah 
dibangun dengan baik. 

2. Sistem meliputi penanganan pra rumah sakit, rumah sakit (harus 
memiliki hospital disaster plan dan timnya), maupun antar rumah 
sakit. 

3. SPGDT membutuhkan keterlibatan dari sektor terkait agar dapat 
berjalan secara optimal. 
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4. Capacity Building perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan 
pembentukan rumah sakit jejaring antar rumah sakit yang 
mempunyai level atau jenjang sama untuk bisa berbagi kapasitas 
tempat tidur, pelatihan, dan simulasi bersama dalam penanggulangan 
kegawatdaruratan serta bencana khususnya pada pandemik Covid-19 
(Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, 2012).
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LATAR BELAKANG 

Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal termasuk pelayanan 
kesehatan esensial dasar yang sangat penting dan berhubungan dengan 
derajat kesehatan masyarakat di suatu negara. Pada kondisi pandemi 
Covid-19 sekalipun, pelayanan kesehatan maternal dan neonatal 
diharapkan tetap dapat berlangsung dengan baik dan merata. Pada saat 
terjadi lonjakan kasus dengan Covid-19, respons terhadap kondisi tersebut 
dapat menyebabkan tekanan pada sistem kesehatan di suatu negara dan 
menimbulkan risiko terganggunya penyediaan dan penggunaan layanan 
kesehatan yang bersifat esensial bagi kelompok-kelompok populasi 
yang rentan salah satunya pelayanan maternal, neonatal, dan keluarga 
berencana (WHO, 2020).

Di Jawa Timur, terjadi lonjakan kasus Covid-19 mulai bulan Maret 
2020. Sampai bulan September ini, kasus terkonfirmasi positif masih 

BA B BA B 99
Analisis Kematian Maternal Selama 
Pandemi Covid-19 di Jawa Timur

Mochammad Hud Suhargono, Muhammad Ardian Cahya Laksana & Pandu 
Hanindito Habibie
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menempati peringkat teratas secara nasional di samping DKI Jakarta 
dan Jawa Tengah. Bertambahnya kasus Covid-19 menyebabkan semakin 
banyak juga penderita yang memerlukan rawat inap dan perawatan 
khusus di rumah sakit rujukan Covid-19 dan menjadi beban dan fokus 
pelayanan di Rumah Sakit tersebut. Pada beberapa Rumah Sakit terjadi 
kelebihan penderita melebihi kapasitas pelayanan yang berakibat juga 
meningkatnya tenaga kesehatan baik dokter, perawat, dan bidan yang 
terpapar Covid-19 yang mengharuskan tenaga kesehatan tersebut dirawat 
atau menjalani isolasi mandiri. Hal tersebut menyebabkan rumah sakit 
menjadi kekurangan sumber daya manusia dan akhirnya harus menutup 
sebagian pelayanan kesehatannya. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency 
Komprehensif (PONEK) di rumah sakit mensyaratkan rumah sakit dapat 
memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan melakukan 
tindakan operasi pada komplikasi kehamilan. Untuk merawat pasien 
maternal dengan Covid-19, rumah sakit memerlukan penyesuaian sarana 
prasarana dan sumber daya manusia. Banyak rumah sakit yang ditunjuk 
sebagai rujukan Covid-19 tidak siap memberikan pelayanan maternal 
dengan Covid-19 terutama kamar operasi, kamar bersalin, dan ruang 
perawatan bayi baru lahir (Ji et al., 2020; Stein, Ward & Cantelmo, 2020). 
Dari laporan awal penelitian satgas Covid-19 POGI Surabaya dan PENAKIB 
Jawa Timur 2020, 33 RS dari 70 RS responden rujukan Covid-19 di Jawa 
Timur belum mempunyai kamar operasi khusus Covid-19 (47,14%); 43% 
tidak mempunyai VK bersalin khusus Covid-19; tidak ada delivery chamber 
32,33%; 48,3% RS tidak mempunyai ruang NICU khusus Covid-19; 42,39% 
tidak mempunyai ruang nifas khusus Covid-19. Dari data, diperoleh bahwa 
73 responden RS rujukan Covid-19 di Jawa Timur yang mengisi kuesioner, 
25 RS belum memberikan pelayanan maternal untuk Covid-19 sampai 9 
September 2020 ketika kuesioner penelitian dilakukan (Penakib JATIM 
SATGAS Covid-19 POGI Surabaya, 2020).

Kementerian Kesehatan RI menyebutkan salah satu permasalahan 
pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di era pandemik Covid-19 
adalah tingginya kasus penderita Covid-19 yang dirawat RS rujukan 
yang dapat memengaruhi keleluasaan penanganan pelayanan rujukan 
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maternal dan neonatal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 
2020). WHO dalam “Panduan Operasional untuk Kawasan Asia Selatan 
dan Tenggara dan Pasifik” menyebutkan: “keberlanjutan pelayanan 
kesehatan esensial seksual, reproduksi, maternal, neonatal, anak, dan 
remaja di tengah pandemik Covid-19, mendesak untuk setiap negara dapat 
memastikan keberlanjutan program kesehatan esensial dasar sekalipun 
di saat kewalahan dan fokus menghadapi pandemi Covid-19 ini. Sistem 
kesehatan dengan sumber daya terbatas di suatu negara kemungkinan 
akan menghadapi tantangan lebih berat dalam konteks kesiapsiagaan dan 
penanganan Covid-19 yang menimbulkan risiko gangguan pelayanan 
kesehatan dan nutrisi esensial bagi para ibu, bayi, anak-anak, dan remaja; 
sehingga berpotensi menyebabkan kematian dan kesakitan ibu, bayi, dan 
anak yang sebenarnya bisa terhindarkan (World Health Organization 
Regional Office for South-East Asia, 2020). Potensi kenaikan angka 
kematian Ibu hamil bisa disebabkan langsung karena meningkatnya ibu 
hamil yang terinfeksi Covid-19dan akibat tidak langsung karena cakupan 
pelayanan maternal terganggu di saat pandemik Covid-19ini. 

Manifestasi klinis, morbiditas, dan mortalitas Covid-19pada kehamilan 
banyak diteliti para ahli bersamaan dengan semakin banyaknya ibu hamil 
yang terpapar Covid-19. Pada studi metaanalisa dan sistemik review yang 
dilakukan Allotery J Agustus 2020 membuat kesimpulan bahwa ibu hamil 
yang terinfeksi Covid-19 mempunyai risiko lebih tinggi untuk jatuh pada 
kondisi berat dan kritis sehingga memerlukan perawatan intensif karena 
memberatnya perjalanan penyakitnya dibanding perempuan yang tidak 
hamil. Pada kajian lain oleh Pariera M pada Juli 2020 menyebutkan risiko 
kematian ibu hamil dengan Covid-19 di Mexico sepuluh kali lebih besar 
dibandingkan di Amerika Serikat dan Perancis karena keterbatasan akses 
untuk mendapatkan perawatan intensif (Allotery et al., 2020; Pereira et al., 
2020) 

Penelitian yang memperkirakan terjadinya kenaikan kematian ibu 
karena akibat tidak langsung COVID-19 ini dilakukan oleh Timothy 
Roberton dan rekan dari the Lancet Global Health Mei 2020. Para 
peneliti memakai studi model dengan LiST (live saved tools) dan membuat 
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perkiraan terjadinya tambahan kenaikan kematian ibu hamil dan bayi 
umur 5 tahun di negara pendapatan rendah dan pendapatan menengah. 
Mereka menggunakan 3 skenario terburuk yang terjadi bila pandemik ini 
berlangsung pada jangka waktu 3, 6, sampai 12 bulan. Jika berlangsung 
berkepanjangan dapat menyebabkan pelayanan kesehatan kolaps dan 
suplai bahan makanan turun, diperkirakan menyebabkan per tambahan 
kematian bayi di bawah 5 tahun 9,8–44,7% per bulan dan 8,3–38,6% per 
bulan tambahan kematian ibu hamil di 118 negara termasuk Indonesia 
(Roberton et al., 2020). Studi ini berasumsi terjadinya penurunan cakupan 
pelayanan kesehatan maternal dalam: 
1.  Aspek ketersediaan pelayanan kesehatan maternal meliputi 

ketersediaan tenaga kesehatan dan ketersediaan alat dan sarana 
prasarana kesehatan; dan 

2.  Aspek penggunaan pelayanan kesehatan meliputi akses masyarakat 
ke pelayanan kesehatan dan permintaan masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan.

Diasumsikan keduanya mengalami penurunan selama pandemi Covid-
19 ini diakibatkan pelayanan kesehatan yang kewalahan merawat pasien 
Covid-19 sehingga jumlah dan kualitas pelayanan kesehatan turun dan 
dari sisi masyarakat terjadi penurunan akses karena gangguan mobilisasi 
dan sistem rujukan, maupun ketakutan masyarakat akibat miss-informasi 
sehingga takut pergi ke pelayanan kesehatan. 

Tujuan tulisan ini adalah untuk melakukan analisis singkat dari 
kematian ibu hamil di Jawa Timur selama pandemik Covid-19 berdasar 
data laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur semester pertama 
tahun 2019 dan 2020. Temuan kasus dan data di lapangan saat dilakukan 
diskusi dengan Dinas Kesehatan, rumah sakit di daerah terutama 10 
kabupaten kota fokus selama pandemik Covid-19 ini.
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TEMUAN DATA DARI LAPORAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA 
TIMUR 

Kematian Ibu hamil pada Semester pertama 2020 di Jawa Timur trennya 
meningkat.

Gambar 9.1 Diagram garis kematian ibu absolut di Jawa Timur mulai 2014 sampai 30 Juni 
2020 (Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2020).

Dari laporan analisis kenaikan kematian ibu dan bayi baru lahir 
semester pertama tahun 2020 Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 
didapatkan tren kenaikan kematian Ibu hamil, selama awal tahun sampai 
30 Juni 2020 terjadi 292 kasus kematian ibu dibanding 263 kasus pada 
periode yang sama tahun 2019. Terjadi kenaikan 11,02%. Dari tahun 2016 
sampai 2019 di Jawa Timur kasus kematian ibu sebenarnya berhasil 
ditekan walaupun penurunannya tidak cukup signifikan. Bila tren tahun 
2020 ini terus terjadi diperkirakan jumlah kematian ibu akan lebih tinggi 
dibandingkan tahun 2014. 

Kalau kita menghitung AKI atau maternal mortality rate, yaitu jumlah 
kasus kematian ibu dibandingkan 100.00 persalinan hidup. Pada tahun 
2019, jumlah persalinan di Jawa Timur diproyeksikan sejumlah 594.615 
sedangkan jumlah ibu bersalin diproyeksikan turun pada tahun 2020 
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144 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

sejumlah 590.106 ibu bersalin maka angka kematian ibu atau maternal 
mortality rate sampai akhir 2020 diperkirakan naik signifikan bila tren 
kematian ibu hamil tetap seperti semester pertama. Masa pandemik Covid-
19 di Indonesia diperkirakan belum selesai sampai akhir 2020, kondisi ini 
berpotensi menyebakan perkiraan kenaikan kematian ibu dapat menjadi 
lebih tinggi di Jawa Timur karena beban akibat langsung maupun tidak 
langsung pandemi Covid-19 ini bertambah terhadap pelayanan maternal 
di Jawa Timur.
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DIAGRAM ANGKA KEMATIAN IBU ABSOLUT SM 1 2019-2020 PER 
KABUPATEN

SM1 2019 SM1 2020

Gambar 9.2 Diagram batang kematian ibu absolut semester 1 2019 dibandingkan 
semester 1 2020 masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur (Laporan Dinas Kesehatan 
Provinsi Jawa Timur, 2020).

Dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur tentang kematian 
ibu hamil semester pertama tahun 2020 menyebutkan bahwa ada 19 
kabupaten kota yang mengalami kenaikan jumlah kasus kematian ibu 
dan 3 kabupaten kota yang sama kematian ibunya dibandingkan tahun 
2019 pada periode yang sama. Ada 10 daerah yang mendapatkan perhatian 
khusus dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur karena kenaikannya 
cukup signifikan, meliputi tujuh kabupaten, yaitu Bojonegoro, Pamekasan, 
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Nganjuk, Tuban, Situbondo, Trenggalek, dan Bangkalan. Tiga kota yaitu 
Surabaya, Blitar, dan Pasuruan. Di semester pertama 2019 ada 3 kota yang 
tidak ada kasus kematian, yaitu Kota Kediri, Mojokerto, dan Batu tetapi 
di tahun 2020 pada periode yang sama sudah ada kasus kematian ibu di 
daerah tersebut. Ada 16 kabupaten kota yang dilaporkan turun jumlah 
kasus kematian nya di semester pertama 2020 dan tercatat ada satu kota 
yang dilaporkan tidak ada kasus kematian, yaitu Kota Madiun.

Gambar 9.3 Diagram penyebab kematian di 10 Kabupaten Fokus sampai 30 Juni 2020 
(Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2020).

Penyebab kematian terbanyak di 10 kabupaten fokus di Jawa Timur 
bervariasi preeklampsia-eklampsia menjadi penyebab terbanyak di 5 
kabupaten/kota, sedangkan perdarahan menjadi penyebab terbanyak di 
Pamekasan dan Trenggalek. Yang perlu dicermati penyebab lain-lain yang 
tinggi di Bojonegoro dan Situbondo. Bahkan di Situbondo 8 dari 10 kasus 
kematian disebabkan penyebab lain-lain yang tidak bisa dikelompokkan 
dengan penyebab utama kematian ibu hamil. Penyebab lain-lain 
diharapkan dilakukan investigasi lebih lanjut penyebab kematiannya 
melalui proses audit maternal dan perinatal di daerah tersebut.
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Dari Laporan kematian ibu hamil Dinas Kesehatan Provinsi 
Jawa Timur tidak didapatkan data yang akurat mengenai kematian 
ibu terkonfirmasi Covid-19 karena sampai September 2020 data yang 
terkompilasi di Dinas kesehatan baru 3 kasus kematian ibu terkonfirmasi 
Covid-19. Sedangkan laporan dari Dinas kesehatan kabupaten Pasuruan 4 
kasus dan Kabupaten Sidoarjo 2 kasus kematian ibu hamil terkonfirmasi 
Covid-19. Mitigasi dan pengumpulan data ibu terkonfirmasi Covid-19 di 
daerah belum dilakukan secara khusus dilakukan oleh Dinas kesehatan 
Provinsi Jawa Timur karena data laporan nya diperoleh dari bidang 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Format khusus laporan ibu hamil 
yang terkonfirmasi Covid-19 juga belum ada baik yang sedang hamil 
maupun sudah bersalin.

CAKUPAN KINERJA PELAYANAN KESEHATAN MATERNAL DI JAWA 
TIMUR

Untuk melihat kinerja pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di 
suatu daerah dapat dilihat dari laporan bulanan PWS-KIA (Pemantauan 
Wilayah Setempat–Kesehatan Ibu dan Anak) kabupaten/kota ke dinas 
kesehatan provinsi. Laporan kunjungan antenatal (K1 dan K4), deteksi 
ibu hamil risiko tinggi oleh masyarakat dan tenaga kesehatan (DRT Masy, 
DRT Nakes), dan penanganan komplikasi kehamilan (Kx Kebid Dit) untuk 
melihat kinerja pelayanan selama kehamilan (antepartum period). Laporan 
persalinan oleh tenaga kesehatan dan persalinan di fasilitas kesehatan 
(linakes, PN di faskes) untuk melihat kinerja pelayanan dalam proses 
persalinan (intrapartum period) dan kunjungan ibu nifas (bufas) untuk 
melihat kinerja pelayanan pasca persalinan (postpartum period). Aspek-
aspek kinerja pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di periode 
prenatal, intrapartum, serta nifas di suatu daerah memengaruhi kualitas 
layanan maternal dan sistem rujukan di daerah tersebut yang akhirnya 
juga berpengaruh terhadap terjadinya kematian ibu dan bayi baru lahir 
di daerah tersebut (Prasetyo et al., 2018). 
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Dari data laporan PWS-KIA Dinas kesehatan provinsi Jawa Timur 
untuk Semester pertama tahun 2019 dibandingkan 2020 terlihat kinerja 
PWS-KIA di 10 kabupaten kota fokus dan rata-rata Provinsi terlihat 
tidak terdampak pandemik Covid-19, di beberapa daerah malah terlihat 
peningkatan kinerja. Perkecualian didapat dari laporan PWS-KIA kota 
Surabaya terlihat ada penurunan kinerja cukup signifikan pada semua 
aspek pelayanan. K1 dan K4 turun dari 50,93% menjadi 45% dan 48,87% 
menjadi 44,27%. Deteksi risiko tinggi oleh masyarakat dan tenaga 
kesehatan turun dari 8,49% menjadi 7,97% dan 20,90% menjadi 20,30%. 
Dari aspek penanganan komplikasi kehamilan turun dari 46,23% menjadi 
45,42%. Persalinan di faskes turun dari 49,55% menjadi 46,54%, sedangkan 
persalinan oleh tenaga kesehatan sedikit meningkat dari 49,56% menjadi 
49,96%.

Dari PWS-KIA kita juga dapat melihat pola utilisasi dari pelayanan 
kesehatan maternal di daerah. Pembatasan mobilisasi penduduk (PSBB) 
di beberapa daerah, adanya ketakutan masyarakat untuk berkunjung 
ke pelayanan kesehatan, dan adanya miss-informasi yang disampaikan 
pemberi layanan kesehatan serta pemangku kebijakan kesehatan ke 
masyarakat menyebabkan masyarakat kebingungan untuk melakukan 
pemeriksaan rutin kehamilannya. Kunjungan antenatal rutin di fasilitas 
kesehatan baik di fasilitas pelayanan dasar maupun fasilitas layanan 
rujukan terjadi penurunan. Selama pandemik ini, sebanyak 83,9% 
pelayanan kesehatan dasar tidak bisa berjalan dengan optimal termasuk 
posyandu (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Hal tersebut 
akan memengaruhi K1 K4 dan deteksi risiko tinggi kehamilan di tingkat 
masyarakat.

Di fasilitas rujukan maternal dilaporkan terdapat penurunan 
penggunaan pelayanan antenatal di rumah sakit rujukan. Terjadi 
penurunan kunjungan di poli hamil di rumah rumah sakit baik swasta 
maupun pemerintah.
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149BAB 9_ Analisis Kematian Maternal Selama Pandemi Covid-19 di Jawa Timur

Gambar 9.4 Diagram garis data kinerja PWS KIA kota Surabaya semester 1 tahun 2019 
dibandingkan 2020 (Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2020).

Gambar 9.5 Diagram garis data kinerja PWS KIA rerata provinsi semester 1 tahun 2019 
dibandingkan 2020 (Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2020).
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Terjadi penurunan kunjungan Poli Hamil di RSUD Bangil Pasuruan 
selama pandemik Covid-19 ini. Pada semester 1 2019 = 6.935 menjadi 3.256 
di semester 1 2020. Penurunan utilitas atau penggunaan fasilitas kesehatan 
akan berdampak pada cakupan program pelayanan kesehatan maternal 
dan dapat menurunkan kualitas dan meningkatnya potensi terjadinya 
morbiditas dan mortalitas ibu hamil di daerah tersebut.

Gambar 9.6 Diagram garis data kunjungan Poli Hamil RSUD Bangil semester 1 tahun 2019 
dibandingkan tahun 2020 (Laporan Rumah Sakit Umum Daerah Bangil Pasuruan, 2020).

EFEK TIDAK LANGSUNG PANDEMI COVID-19 TERHADAP KASUS 
KEMATIAN IBU HAMIL

Dari data infocovid19.jatimprov.go.id, didapatkan peningkatan yang 
signifikan kasus terkonfirmasi positif di Jawa Timur sejak awal pandemik 
Covid-19 di bulan Maret sampai 26 September 2020, dilaporkan data 
kumulatif 42.670 kasus penderita terkonfirmasi Covid-19 dengan kasus 
aktif 4.025 kasus dan meninggal dunia 3.102 kasus. Tingginya lonjakan 
kasus yang aktif, suspek, maupun probable Covid-19 menyebabkan 
bertambahnya penderita yang memerlukan perawatan di rumah sakit. 
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Peningkatan pasien Covid-19 yang harus dirawat di RS menyebabkan 
risiko terpapar dari tenaga kesehatan meningkat tajam.

Gambar 9.7 Diagram beban kasus persalinan di Instalasi Peristi RSUD Sidoarjo mulai bulan 
April sampai akhir Juni 2020 (Laporan Instalasi Peristi RSUD Sidoarjo, 2020).

Kondisi meningkatnya beban pelayanan maternal di RS rujukan 
dapat dilihat dari contoh kasus di RSUD Sidoarjo di mana terjadi lonjakan 
kasus di bulan Mei-Juni 2020 di RSUD Sidoarjo baik di pelayanan Peristi 
Maternal maupun Instalasi Gawat Darurat sehingga terdampak penutupan 
sebagian layanan IGD 28 Juni 2020 sampai 4 Juli 2020. Kasus Kehamilan 
dengan Covid-19 yang datang ke Instalasi Peristi dan Instalasi Gawat 
Darurat melonjak signifikan lebih tiga kali lipat sehingga terjadi stagnasi 
pelayanan maternal karena melebihi kapasitas ruangan dan kemampuan 
tenaga kesehatan yang harus melayani.

Penutupan sebagian layanan RS pusat rujukan Covid-19 di suatu 
daerah berdampak nyata pada pola rujukan maternal di daerah tersebut, 
apalagi bila RS tersebut menjadi satu-satunya RS yang dapat melayani 
kasus maternal yang memerlukan tindakan operasi. Puskesmas dan BPM 
kesulitan merujuk kasus kehamilan Covid-19 maupun kasus kehamilan 
dengan penyulit non-Covid-19 ke RS Rujukan. Satu kasus kematian 
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dilaporkan di kabupaten Pasuruan karena akibat tidak langsung pandemik 
Covid-19 ini.

RSUD Bangil Pasuruan sebagai satu-satunya RS rujukan Covid-
19 di Kabupaten Pasuruan melakukan penutupan pelayanan kamar 
operasinya karena banyak tenaga kesehatan baik dokter maupun 
perawat yang terpapar dan tidak bisa bekerja. RS tersebut melakukan 
penutupan sebagian layanannya tanggal 30 April sampai 7 Mei 2020 
karena harus menata ulang ruang operasi, alur, dan relokasi tenaga 
kesehatannya. Dilaporkan terjadi satu kematian ibu hamil non-Covid-
19 yang berhubungan dengan penutupan RS rujukan tersebut. Kasus 
dengan kehamilan dengan komplikasi eklampsia non-Covid-19. Riwayat 
ANC terakhir di RS swasta dan direncanakan SC elektif karena riwayat 
SC sebelumnya dan preeklampsia. Di rumah mendadak terjadi kejang 
berulang dikirim ke RS karena RS tidak dapat melakukan tindakan SC 
cito malam hari dikirim ke RS rujukan ke RSUD Bangil tanpa dilakukan 
pemberian sulfas magnesikus dan gagal dikirim ke RSUD Bangil karena 
tutup pelayanannya. Akhirnya, penderita tersebut dikirim ke dua RS 
swasta lainnya dan baru diberikan perawatan stabilisasi di RS terakhir 
rujukan karena memburuk kondisinya akhirnya dirujuk ke RSUD Dr 
Soetomo Surabaya dan meninggal tiga hari setelah perawatan di ICU.

Dari kasus tersebut dapat dilihat selain terjadi gangguan sistem 
rujukan karena RS rujukan harus menutup sebagian layanan juga 
didapatkan faktor kontekstual yang berkontribusi terhadap kematian ibu 
hamil tersebut. Dari penelitian Baharuddin et al. yang dipublikasikan 
tahun 2019 menyebutkan didapatkan faktor yang berkontribusi terhadap 
kematian ibu hamil. Faktor yang berkontribusi itu meliputi faktor orientasi 
tenaga kesehatan terhadap pelayanan kesehatan maternal di fasilitasnya 
yang memengaruhi kualitas pelayanan di fasilitasnya; faktor ketersediaan 
alat dan sarana prasaran di fasilitas kesehatan; Faktor efektivitas dan tepat 
waktu rujukan maternal; faktor orientasi dari pasien dan keluarga yang 
memengaruhi proses pelayanan maupun rujukan di fasilitas kesehatan 
(Baharuddin et al., 2019; Pant, Koirala & Subedi, 2020).
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Gambaran kesulitan ke RS rujukan maternal merujuk kasus maternal 
dengan komplikasi baik kasus Covid-19 maupun non-Covid-19 banyak 
terjadi di daerah. Berdasarkan laporan dinas kesehatan provinsi dari 263 
kasus kematian pada semester pertama 2020 didapatkan 42 kasus (15,9%) 
dengan rujukan estafet lebih dari 3 kali dan 99 kasus (33,9%) 2 kali estafet 
rujukan. Temuan kasus saat diskusi di Trenggalek menyebutkan bahwa 
di Kabupaten Trenggalek belum dapat melakukan tindakan SC dengan 
kasus Covid-19 karena di RSUD Trenggalek belum tersedia kamar operasi 
dengan tekanan negatif sehingga kehamilan dengan Covid-19 dilahirkan 
spontan pervaginam dengan delivery chamber atau dirujuk ke lain daerah 
bila memerlukan operasi.

Beban RS rujukan kabupaten di regional maupun provinsi akan 
semakin berat bila rumah sakit rumah sakit di daerah tidak siap memberi 
pelayanan maternal Covid-19 secara mandiri di daerahnya. Dari data 
kasus rujukan daerah di RSUD Dr Soetomo didapatkan lonjakan kasus 
rujukan kehamilan dengan Covid-19 sejak bulan Maret 2020 melonjak 
tajam yang menyebabkan stagnasi pasien di VK bersalin dan berdampak 
kepada kasus terpaparnya tenaga kesehatan dan harus isolasi mandiri. 
Pada tanggal 26 Juni 2020 dilakukan kebijakan penutupan sementara 
VK bersalin RS Dr Soetomo, untuk melakukan pengaturan kembali alur 
dan ruangan pelayanan. Penutupan VK bersalin di RS rujukan utama 
provinsi akan berakibat terganggunya rujukan ibu hamil baik yang Covid-
19 maupun rujukan ibu hamil dengan komplikasi berat di Jawa Timur dan 
dapat berpotensi meningkatnya morbiditas dan mortalitas maternal. C
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Keterangan: Garis A Kasus pertama Covid-19 16 Maret 2020 Garis B Surat Direktur perihal 
penutupan sementara layanan maternal 26 Juni 2020. 

Gambar 9.8 Diagram data beban persalinan RSUD Dr Soetomo Surabaya bulan Januari 
sampai Agustus 2020 (Laporan RSUD Dr Soetomo, 2020).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Analisis yang dilakukan pada artikel ini berdasarkan pada data sekunder 
dari laporan rutin Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Keakuratan dan 
keandalan data tergantung dari proses kompilasi data yang dikumpulkan 
oleh dinas kesehatan provinsi dari dinas kesehatan kabupaten/kota. Data 
di dinas kesehatan kabupaten/kota sendiri didapat dari fasilitas kesehatan 
pertama puskesmas, bidan praktik mandiri, sampai fasilitas kesehatan 
rujukan. Interpretasi data dan analisis yang dilakukan dalam kajian ini 
dapat berbeda dengan kondisi di lapangan. Diperlukan proses diskusi 
yang mendalam pada setiap temuan dari hasil analisis dalam artikel ini.

Kematian Ibu hamil di Jawa Timur selama Januari sampai Juni 
2020 trennya meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2019. 
Kasus pertama kehamilan dengan Covid-19 dilaporkan bulan maret 
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2020 dan jumlah kasusnya terus meningkat di Jawa Timur. Dari data 
cakupan pelayanan kesehatan di Jawa Timur dari bulan Januari sampai 
Juni 2020 baik dari rerata provinsi maupun data dari 10 kabupaten fokus 
peningkatan kematian tertinggi terlihat sebagian besar masih baik dan 
di beberapa aspek terjadi peningkatan, terlihat di awal pandemik Covid-
19 sebagian besar kabupaten/kota untuk kinerja cakupan pelayanan 
kesehatan Maternal belum terdampak Covid-19. 

Berbeda dengan daerah lain di Jawa Timur, kinerja pelayanan 
kesehatan maternal di Kota Surabaya dari data tersebut kelihatan turun 
secara signifikan di semua aspek kecuali persalinan oleh tenaga kesehatan. 
Seperti diketahui di awal pandemik Covid-19 mulai bulan Maret 2020 
terjadi lonjakan luar biasa kasus Covid-19di Jawa Timur terutama di 
Surabaya yang menyebabkan pelayanan kesehatan terdampak baik di 
fasilitas kesehatan pertama di puskesmas maupun di rumah sakit rujukan 
di Surabaya. 

Dari studi model Timothy Roberton Mei 2020, diprediksi akan 
terjadi penurunan kinerja cakupan pelayanan kesehatan maternal 
di saat pandemik Covid-19 bila beban pelayanan kesehatan terjadi 
berkepanjangan dan tidak dilakukan antisipasi perbaikan pemenuhan 
dari ketersediaan fasilitas, obat-obatan, dan tenaga kesehatan dan tidak 
diperbaiki penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan baik dari segi akses 
masyarakat maupun permintaan masyarakat pada pelayanan kesehatan 
maternal di daerah. Penurunan kinerja cakupan pelayanan kesehatan 
maternal ini akan menyebabkan peningkatan kematian ibu hamil dan 
bayi baru lahir (Roberton et al., 2020). 

Peningkatan jumlah kematian maternal di Jawa Timur sampai bulan 
Juni 2020, dari temuan kasus dan diskusi di daerah fokus lebih diakibatkan 
beberapa faktor berikut. 
1.  Peningkatan penggunaan fasilitas yang melebihi kapasitas rumah 

sakit rujukan di Jawa Timur karena lonjakan kasus Covid-19 termasuk 
kehamilan dengan Covid-19 di saat awal pandemik, kekurangan 
rumah sakit rujukan Covid-19 karena beberapa rumah sakit harus 
menutup pelayanan nya karena keterbatasan ruangan dan tenaga 
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kesehatan yang dapat melayani kehamilan dengan Covid-19. Hal ini 
sangat berdampak kepada sistem rujukan maternal kegawatdaruratan 
di beberapa daerah di Jawa Timur.

2.  Faktor kontekstual yang berkonstribusi terhadap terjadinya kematian 
ibu hamil seperti faktor orientasi tenaga kesehatan yang memengaruhi 
pelayanan kesehatan maternal, faktor ketersediaan sarana dan 
prasarana di fasilitas kesehatan maternal, faktor rujukan yang tepat 
dan efisien, serta faktor orientasi dari pasien dan keluarga yang 
memengaruhi proses rujukan dan permintaan terhadap pelayanan 
kesehatan (Menendez et al., 2020).

Dengan melakukan kajian kematian ibu hamil di Jawa Timur di saat awal 
pandemik ini beberapa catatan untuk perbaikan pelayanan maternal di 
Jawa Timur.
1.  Kinerja dari cakupan pelayanan maternal meliputi pelayanan 

antenatal, saat persalinan maupun pasca persalinan tetap harus 
diupayakan seoptimal mungkin di saat pandemik Covid-19 ini untuk 
menjaga kualitas layanan maternal yang merata di Jawa Timur.

2.  Ketersediaan rumah sakit rumah sakit rujukan Covid-19 
maupun rujukan maternal Covid-19harus tetap optimal dengan 
melakukan penguatan di setiap kabupaten/kota sehingga dapat 
mandiri memberikan pelayanan maternal terutama kasus dengan 
terkonfirmasi positif Covid-19maupun komplikasi kegawatdaruratan 
maternal.

3.  Penguatan keakuratan dan keandalan data yang terkait pelayanan 
kesehatan maternal untuk dapat melihat kinerja pelayanan kesehatan 
maternal sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan yang cepat dan 
tepat di Jawa Timur. 

4.  Terkait di saat pandemik kompilasi data Ibu hamil yang terdeteksi 
maupun kematian yang terkonfirmasi Covid-19di kabupaten/kota 
maupun di tingkat provinsi sangat penting untuk mitigasi kasus 
dan mapping kebutuhan layanan maternal dan melakukan rujukan 
terencana ibu hamil dengan Covid-19.

C
op

yr
ig

ht
 @

 A
ir

la
ng

ga
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss
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5.  Audit kematian ibu hamil di pelayanan kesehatan maupun di 
kabupaten kota harus tetap dilakukan di saat pandemik sekalipun 
untuk dapat segera melakukan antisipasi program dan penguatan 
pelayanan di daerah sehingga kematian ibu hamil dapat dicegah.
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PENDAHULUAN

Mortalitas ibu hamil di masa pandemi ini perlu dilakukan kajian yang 
mungkin berbeda dengan kajian sebelum masa pandemi. Jika dalam 
klasifikasi terdahulu kita mengenal adanya penyebab kematian langsung 
dan tidak langsung, maka di masa pandemi ini hal tersebut bisa saja 
berubah. Hal ini tidak saja dikarenakan adanya penyakit baru Covid-19 
sebagai penyebab tidak langsung kematian, melainkan juga bisa secara 
tidak langsung menjadi penyebab langsung kematian (misalnya HPP, 
eklampsia, dsb) yang diakibatkan adanya perubahan pola perawatan 
antenatal, intrapartum, hingga penanganan kasus-kasus risiko tinggi pada 
kehamilan. Sumber daya yang tidak memadai untuk mengelola perawatan 
darurat dan kritis, waktu tunggu yang menjadi lebih panjang untuk akses 
layanan rujukan, dan penolakan pasien atau keluarga adalah beberapa 

BA B BA B 1010
Analisis Problematika Maternal Covid-19

Yessi Rahmawati & Sutrisno
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contoh yang menimbulkan hambatan tambahan untuk akses ke perawatan 
Kesehatan (Westgren et al., 2020). 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat dan 
analisis singkat mengenai kondisi pelayanan maternal melalui rangkaian 
kasus kematian maternal, baik yang berhubungan langsung maupun 
tidak langsung dengan penyakit Covid-19, yang berada di Provinsi Jawa 
Timur. Harapan dari hasil kajian ini, kita dapat lebih lanjut mengolah apa 
praktik terbaik yang dapat kita lakukan untuk mengatasi morbiditas dan 
mortalitas terkait dengan Covid-19.

SITUASI PELAYANAN MATERNAL DI JAWA TIMUR

Rumah Sakit Pemerintah Pemberi Layanan Maternal Neonatal yang 
Memenuhi Kriteria

Dalam hal penentuan rumah sakit rujukan maternal Covid-19 
diserahkan pada Departemen Kesehatan RI untuk mengidentifikasi atas 
usulan pemerintah daerah (provinsi) bersama sama dengan POGI cabang 
di daerahnya untuk menentukan Rumah Sakit tersebut memenuhi kriteria 
yang dimaksud. Berdasarkan “Rekomendasi Penanganan Infeksi Virus 
Corona (Covid-19) Pada Maternal (Hamil, Bersalin dan Nifas) Revisi 2, 
Tanggal Publikasi: 8 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh POKJA Infeksi 
Saluran Reproduksi Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi 
Indonesia, kriteria rumah sakit yang dimaksud adalah sebagai berikut.
1. RS minimal tipe C.
2. Terdapat tim penyakit infeksi emerging dan reemerging (PINERE) 

yang akan bekerja bersama sama dengan Sp.OG dan masuk dalam 
keanggotaan tim gugus tugas Covid-19 di rumah sakit tempatnya 
bekerja.

3. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang perawatan 
intensif maternal dan neonatal.

4. Mengikuti update rekomendasi POGI untuk skrining, diagnosis, dan 
perawatan maternal dengan Covid-19.
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5. Mengikuti prosedur perlindungan diri untuk petugas pelayanan 
kesehatan sesuai dengan rekomendasi baik nasional maupun yang 
dikeluarkan POGI.

6. Untuk sarana perawatan dan operasi, paling disarankan apabila 
memiliki ruang isolasi, ruang bersalin (penggunaan delivery chamber 
belum ada bukti dapat mencegah transmisi Covid-19 tetapi dapat 
dipertimbangkan digunakan untuk mengurangi risiko penularan) 
dan kamar bedah khusus, serta tidak digunakan untuk operasi 
lainnya.

7. Kamar bedah yang digunakan adalah kamar bedah yang bertekanan 
positif dan mempunyai anteroom yang bertekanan negatif dan 
dengan pertukaran udara minimum 6x/jam. Suhu dan kelembapan 
sesuai standar untuk meminimalkan risiko infeksi. Kamar bedah 
yang digunakan adalah yang berlokasi di sudut kompleks kamar 
bedah. Sekali pertukaran udara diperkirakan dapat menghilangkan 
63% airborne contaminants. Setelah 5x pertukaran udara kurang dari 
1% sisa dari airborne contaminant.

8. Rekomendasi anteroom bertekanan negatif untuk operasi dengan 
transmisi berisiko airborne, seperti tindakan intubasi, sedangkan 
tindakan anestesi dengan spinal/regional dapat dilakukan di fasilitas 
kamar operasi bertekanan positif dengan menempatkan hepafilter 
sebagai penyaring udara dengan spesifikasi 25x volume udara kamar 
bedah.

9. Selama operasi berlangsung dilarang untuk membuka kamar 
operasi.

10. Penempatan ruang isolasi untuk pasien suspek, probable, atau 
terkonfirmasi dengan memperhatikan beberapa hal berikut.
a. Pasien Covid-19 menggunakan ruangan tersendiri jika 

memungkinkan atau melakukan kohorting dengan memberi 
jarak tempat tidur minimal 1–1,8 meter dengan ventilasi yang 
baik. Apabila menggunakan ventilasi natural, ventilasi yang 
adekuat sebesar 60 L/s per pasien.
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b. Ruangan isolasi tidak harus bertekanan negatif kecuali bagi 
pasien yang memiliki penyakit penyerta dengan kondisi berat/
kritis, yang membutuhkan pemasangan alat dan tindakan 
yang berisiko menghasilkan aerosol dan menimbulkan airborne, 
maka diupayakan ditempatkan di ruang isolasi dengan tekanan 
negatif.

Jalur jika pasien Covid-19 harus operasi di kamar operasi (OK) adalah 
sebagai berikut.
1. Transportasi pasien dari ruang isolasi tekanan negatif dengan chamber, 

pasien dengan masker bedah menuju OK.
2. Melewati lift khusus ke OK.
3. Satu OK positif pressure dijadikan negative pressure dengan setting 

modul AHU mode sanitasi untuk tindakan intubasi aerosol lainnya, 
sampai sudah pasien lelap tidak batuk (atau lakukan di anteroom 
tekanan negatif).

4. Baru dimasukkan ke OK bertekanan positif untuk tindakan SC/
operasi dengan anteroom negatif.

5. Setelah selesai SC bawa kembali dengan chamber kembali ke ruang 
tekanan negatif untuk recovery.

6. Petugas menggunakan APD di ruang ganti petugas IBS, memakai 
masker N95 dengan cover all.

7. Petugas melepas APD di ruang OK yang sudah di-setting negative 
pressure sehingga keluar hanya dengan memakai OK scrub dan masker 
N95, ganti alas kaki dengan yang bersih melalui pintu dirty corridor.

8. Petugas mandi di kamar mandi (dirty corridor), kemudian melepas 
masker N95 juga di dalam sana.

9. OK didekontaminasi dengan mode sanitasi agar udara di dalam 
ruang OK 100% terbuang.

Paling ideal adalah membuat ruangan bertekanan negatif sehingga 
memberikan kontrol terhadap infeksi, tetapi rumah sakit dengan fasilitas 
terbatas dapat memulai modifikasi. Hal yang perlu diperhatikan saat 
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membuat ruang operasi tekanan positif dengan anteroom bertekanan 
negatif di antaranya sebagai berikut.
1. Risiko airborne pada Covid-19 saat tindakan yang menyebabkan 

aerosol dan dapat mencemari kualitas tata udara harus disikapi 
dengan anteroom bertekanan negatif dari ruang sekitar (ruang operasi 
dan koridor bersih).

2. Posisi outlet exhaust diposisikan di bawah 20 cm dari lantai dan 
suplai udara atas (plafond) dan perlu diperhatikan posisi exhaust 
dapat didekatkan dengan sumber pajanan kepala pasien Covid-19 
agar prinsip laminar udara bersih ke kotor. Perbedaan airflow antara 
exhaust dan suplai lebih besar dari 56 l/s (125 cfm).

3. Perhitungan kapasitas exhaust fan harus terpenuhi DILUSI minimal 
air change (ACH) 12 kali dari volume ruangan anteroom, serta 
kemampuan static pressure fan harus besar untuk menghindari 
kerugian daya hisap karena panjang ducting ke luar udara bebas 
(amannya kapasitas exhaust fan diperbesar dikalikan 2 kali dari 
perhitungan 12 kali ACH).

4. Pastikan tekanan negatif koridor dengan smoke test.
5. Dischange udara kotor dari exhaust fan diposisikan di area yang aman 

dalam radius 10 meter tidak ada aktivitas manusia, udara bersih AC 
lainnya dan tinggi minimal 1,5 meter dari tinggi manusia, jika di atas 
dak gedung maka 3,5 meter dari dasar dak tersebut.

6. Anteroom dilengkapi scrub sink, titik gas medical, dan stop contact 
kelompok kelistrikan kritikal di dekat nantinya posisi kepala 
pasien.

7. Penerangan tidak kurang dari 200 lux.
8. Bahan dinding anteroom rapat tidak bocor dari bahan yang tidak 

menyerap air, mudah dibersihkan.
9. Pintu anteroom dibuat rapat karena sistem interlock kedua pintu tidak 

bisa dibuka bersamaan harganya mahal dan butuh waktu dalam 
pengadaannya maka bisa disiasati dengan SPO.
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Berikut ini merupakan nama-nama rumah sakit yang telah ditunjuk 
langsung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat 
nomor 550/1056102.2/2020 pada tanggal 14 Agustus 2020, adalah sebagai 
berikut.
1. RSUD dr. Soedono Kota Madiun.
2. RSUD dr. Iskak Tulungagung.
3. RSUD dr. Sayidiman Magetan.
4. RSUD dr. Soegiri Lamongan.
5. RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesomo Bojonegoro.
6. RSUD Gambiran Kota Kediri.
7. RSUD dr. Saiful Anwar Malang.
8. RSUD dr. Soetomo Surabaya.
9. RSUD Sidoarjo.
10. RSU Muhammad Noer Pamekasan.
11. RSU Haji Surabaya.
12. RSUD Waluyo Jati Kabupaten Probolinggo.
13. RSUD dr. Mohammad Saleh Kota Probolinggo.
14. RSUD dr. Soebandi Jember.
15. RSUD dr. Haryoto Lumajang.
16. RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso.
17. RSUD Blambangan Banyuwangi.

Nama rumah sakit tersebut di atas dipilih berdasarkan 2 kriteria utama, 
yaitu: 
1. Tersedianya dokter spesialis obs-gin, dokter spesialis anak, dan dokter 

spesialis anestesi; dan
2. Terdapat sarana dan prasarana berupa laboratorium RT-PCR dan atau 

TCM.
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KONDISI FASILITAS KESEHATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA 
KESEHATAN

Tabel 10.1 Fasilitas kesehatan rujukan maternal Covid-19 dan dokter SpOG di Jawa 
Timur.

No. Kabupaten/Kota
Jumlah 
SpOG 

wilayah

RS Rujukan 
Maternal Covid-19

Ketersediaan kamar 
operasi sesuai standar

1. Pacitan 2 1 0

2. Ponorogo 6 0 0

3. Trenggalek 4 1 0

4. Tulungagung 10 1 2 (dalam proses)

5. Blitar 7 1 1

6. Kediri 23 3 3

7. Malang 14 2 1

8. Lumajang 7 1 0

9. Jember 19 3 3

10. Banyuwangi 13 6 1

11. Bondowoso 5 2 2

12. Situbondo 6 2 1

13. Probolinggo 5 2 2

14. Pasuruan 13 3 1

15. Sidoarjo 31 5 5

16. Mojokerto 8 1 1

17. Jombang 14 4 2

18. Nganjuk 9 2 2

19. Madiun 6 1 1

20. Magetan 4 1 1

21. Ngawi 3 0 0

22. Bojonegoro 10 8 2

23. Tuban 8 3 3 (modifikasi OK)

24. Lamongan 5 1 1

25. Gresik 6 Belum ada data Belum ada data

26. Bangkalan 7 1 1

27. Sampang 3 1 1

28. Pamekasan 6 2 2

29. Sumenep 4 1 1
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No. Kabupaten/Kota
Jumlah 
SpOG 

wilayah

RS Rujukan 
Maternal Covid-19

Ketersediaan kamar 
operasi sesuai standar

30. Kota Kediri 16 0 0

31. Kota Blitar 3 1 1

32. Kota Malang 49 1 1

33. Kota Probolinggo 7 1 1

34. Kota Pasuruan 3 1 0

35. Kota Mojokerto 3 1 1

36. Kota Madiun 5 0 0

37. Kota Surabaya 250 14 8

38. Kota Batu 6 1 Masih disiapkan

(Sumber: Wawancara Dokter SpOG se-Jawa Timur)

KEMATIAN MATERNAL DI JAWA TIMUR

Kematian Ibu dan Penyebabnya di Jawa Timur

Gambar 10.1 Jumlah kematian ibu di Jawa Timur tahun 2020 (Laporan rutin LKI Seksi KGM 
data per tanggal 28 Agustus 2020).

Gambar 10.1 menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu di Jawa Timur 
mulai Januari 2020 mengalami penurunan yang signifikan mencapai 15 
kasus pada bulan Agustus 2020.
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Gambar 10.2 Penyebab kematian ibu di Jawa Timur tahun 2020 (Januari-Juni).

Penyebab kematian ibu di Jawa Timur per Juni 2020 terbanyak 
disebabkan oleh hipertensi sebanyak 30,7% dan 3,4% disebabkan oleh 
Covid-19.

Gambar 10.3 Jumlah kematian ibu di Kabupaten/Kota di Jawa Timur Januari–Agustus 
2020.

Pada Gambar 10.3 terlihat pada bulan Agustus 2020 jumlah kematian 
ibu terbanyak di Jawa Timur berada di Kabupaten Jember sebanyak 34 
orang, Kabupaten Bojonegoro 28 orang dan Kabupaten Tuban sebanyak 15 
orang. Adapun angka kematian terendah berada di Kota Madiun sebanyak 
0 kasus.
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KEMATIAN MATERNAL YANG BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN 
COVID-19

Pada Gambar 10.4 terlihat dengan jelas bahwa konfirmasi kasus Covid-
19 pada ibu hamil paling tinggi berada di Kota Surabaya dengan jumlah 
konfirmasi 11 orang dan pasien sembuh sebesar 6 orang.

Kasus Ibu Hamil Konfirmasi Covid-19 di 

11 12 

1 10 

0.8 8 

6 
0.6 5 6 

0.4 3 3 3 3 4 

2 2 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 
0.2 1 1 1 1 1  1 1 1  1 1 1 1 1 2 

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JUMLA SEMBU MENINGG

Gambar 10.4 Kasus ibu hamil konfirmasi Covid-19 di Jawa Timur (Laporan rutin LKI Seksi 
KGM data per tanggal 28 Agustus 2020).

Gambar 10.5 Kasus ibu hamil dengan Covid-19 di Jawa Timur periode Januari - Agustus 
2020 (Laporan rutin LKI Seksi KGM data per tanggal 28 Agustus 2020).
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Pada Gambar 19.5 terlihat bahwa jumlah ibu hamil dengan konfirmasi 
Covid-19 yang telah sembuh sebanyak 55% dengan jumlah 26, pasien 
sembuh sebanyak 38% sebanyak 18 orang, sedangkan pasien meninggal 
sebanyak 7%, yaitu 3 orang.

Gambar 19.6 Usia ibu hamil dengan Covid-19 di Jawa Timur periode Januari–Agustus 
2020 (Laporan rutin LKI Seksi KGM data per tanggal 28 Agustus 2020).

Usia ibu hamil dengan Covid-19 di Jawa Timur pada bulan Agustus 
2020 paling banyak berada pada rentan usia 26–30 tahun, yaitu sebanyak 
16 orang. Dan paling sedikit ditemui pada ibu hamil dengan rentang usia 
berada di bawah 21 tahun sebanyak 3 orang pasien (Dinas Kesehatan Jawa 
Timur, 2020).

FAKTOR TIDAK LANGSUNG SEHUBUNGAN DENGAN COVID-19

Skrining dan Diagnosis Covid-19 Pada Maternal 

Berdasarkan Rekomendasi Penanganan Infeksi Virus Corona (COVID-19) Pada 
Maternal (Hamil, Bersalin dan Nifas) Revisi 2, tanggal publikasi: 8 Agustus 
2020, yang diterbitkan oleh POKJA Infeksi Saluran Reproduksi Pengurus 
Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia) (POGI, 2020) 
sebagai berikut.
1. Skrining universal untuk Covid-19 pada semua ibu hamil yang akan 

melahirkan perlu dilakukan secara rutin. Hal ini berdasar temuan 
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pada studi di New York, dari 215 ibu yang melahirkan, 15,3% (33 
kasus) yang positif, dengan mayoritas kasus yang positif tersebut 
(88%) tanpa gejala (Royal College of Obstetricians & Gynaecologists, 
2020).

2. Idealnya semua ibu hamil yang akan melahirkan dilakukan 
pemeriksaan reverse transcription polymerase chain reaction test (RT-PCR) 
yang didapat melalui swab nasopharing dan oropharing sehingga bisa 
dilakukan penegakan diagnosis pasti (universal testing dengan swab 
RT-PCR). Hal ini sesuai dengan rekomendasi terbaru dari RCOG yang 
menyarankan bahwa semua pasien yang masuk rumah sakit harus 
ditawarkan tes RT-PCR (Guo et al., 2020). Namun, jika di fasilitas 
kesehatan tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melakukan 
hal ini, dapat dilakukan skrining terlebih dahulu dengan metode 
lain.

3. Pemeriksaan RT PCR merupakan standar baku (gold standard) untuk 
diagnosis Covid-19.

4. Skrining dikerjakan pada saat awal ibu hamil yang akan melahirkan 
datang ke rumah sakit (di Instalasi Gawat Darurat/Unit Gawat 
Darurat).

5. Rekomendasi skrining pada ibu bersalin secara umum tidak 
dibedakan dengan skrining Covid-19 secara khusus, yaitu dengan 
melakukan penapisan anamnesis dan pemeriksaan fisik terhadap 
gejala ISPA (demam [> 38°C], batuk, sesak, dan gejala flu lainnya) 
serta riwayat kontak erat dan atau riwayat domisili atau perjalanan 
ke daerah dengan transmisi lokal Covid-19.

6. Skrining secara umum ini dapat menapis pasien bergejala. Kondisi 
ini akan sangat ideal dilakukan pada daerah dengan prevalensi gejala 
yang rendah dan transmisi lokal Covid-19 yang dapat terkontrol 
(contoh: Malaysia). Namun perlu dipahami bahwa skrining ini tidak 
dapat mengidentifikasi kasus tanpa gejala yang tentunya ditambah 
dengan kesulitan untuk mengevaluasi riwayat kontak erat di 
masyarakat terutama di daerah dengan transmisi lokal Covid-19 yang 
masih tinggi dan luas maka diperlukan strategi tambahan untuk 
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melakukan skrining Covid-19 pada kasus maternal yang mayoritas 
ditemukan dalam kondisi asimtomatik.

7. Sebagai tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan penunjang 
untuk meningkatkan sensitivitas metode skrining tersebut, meliputi 
tes serologis (darah lengkap dan rapid test Covid), CT-scan toraks atau 
foto toraks.

8. Pemeriksaan serologis antibodi Covid-19 dengan metode ELISA 
juga perlu dikerjakan untuk skrining awal. Antibodi Ig M dan Ig 
A terdeteksi dengan median 5 hari (Inter Quartile Range/IQR: 3–6 
hari), dan Ig dideteksi setelah 14 hari (IQR: 10–18 hari) (Donders 
et al., 2020). Pada jurnal ini juga disebutkan bahwa IgM, IgA, dan 
IgG pada beberapa kasus dapat terdeteksi pada hari pertama gejala 
timbul untuk menunjukkan bahwa skrining dengan rapid ini “masih 
bisa digunakan” dan “hasilnya sulit diprediksi” sehingga dapat 
digunakan sebagai alternatif skrining pada RS yang tidak dapat 
melakukan testing universal karena keterbatasan sumber daya.

9. Pemeriksaan darah lengkap yang dapat digunakan sebagai penunjang 
diagnosis Covid-19 meliputi: limfopenia dan neutrofil/limfosit rasio 
(NLR) > 5,8 (sesuai Covid-19 early warning score).

10. CT-scan toraks memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi dini 
Covid-19. Idealnya, pada RS dengan fasilitas CT-scan toraks melakukan 
pemeriksaan ini sebagai bagian dari skrining awal Covid-19 pada ibu 
yang mau melahirkan.

11. Gambaran pneumonia pada CT-scan atau foto toraks mendukung 
kecurigaan ke arah Covid-19. Pada CT-scan biasanya didapatkan 
gambaran ground glass opacities (GGO) atau konsolidasi multilobar 
bilateral, sedangkan pada foto toraks didapatkan gambaran ruang 
udara perifer berbayang (peripheral airspace shadowing) (Poon et al., 
2020).

12. Jika RS tidak memiliki fasilitas CT-scan toraks atau sulit melakukan 
pemeriksaan ini secara rutin, maka metode ini dapat digantikan 
dengan pemeriksaan foto toraks. Saat ini sedang dikembangkan 
kecerdasan buatan berbasis CT-scan untuk meningkatkan akurasi 
diagnosis Covid-19 menggunakan foto toraks.
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13. Penggunaan CT-scan low dose dan foto toraks dalam satu kali 
pemeriksaan memiliki paparan radiasi yang cukup rendah dan aman 
untuk ibu hamil.

14. Di RS dengan satuan tugas khusus Covid-19 atau ada dokter spesialis 
paru, hasil pemeriksaan skrining bisa dikonsulkan kepada yang 
bersangkutan untuk memastikan kategori kasus.

15. Dari hasil skrining pasien dapat dikategorikan sebagai kasus non 
covid, suspek atau konfirmasi.

16. Pasien dengan salah satu item pemeriksaan skrining yang positif 
dapat dikategorikan sebagai kasus suspect (suspected cases).

17. Berdasarkan “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 revisi 5 
Kemenkes” jika didapatkan kasus suspek dari evaluasi skrining di 
atas maka dilakukan pemeriksaan diagnostik covid-19 dengan swab 
RT-PCR (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

18. Pasien suspect perlu dimasukkan di ruang isolasi/ruang khusus di 
IGD/UGD untuk mencegah penularan kepada pasien maupun tenaga 
kesehatan sambil menunggu pemeriksaan diagnostik lanjutan. 
Upayakan untuk mempersingkat waktu pasien berada di ruang 
publik di IGD/UGD.

19. Pasien suspect perlu dilakukan diagnosis dengan pemeriksaan PCR 
Covid-19 dari swab nasopharing dan oropharing.

20. Pasien suspect harus diperlakukan sebagai pasien Covid-19 positif 
sebelum ada hasil pemeriksaan PCR yang menyatakan sebaliknya. 
Sehingga perawatannya di ruang isolasi dan jika diperlukan 
penatalaksanaan persalinan yang tidak dapat ditunda, maka 
dilakukan penatalaksanaan persalinan sesuai dengan tata laksana 
persalinan Covid-19.

21. Pasien dengan kegawatdaruratan obstetrik atau dengan gejala Covid-
19 sedang/berat perlu dilakukan perawatan di RS (hospitalisasi).

22. Penentuan kriteria hospitalisasi pada pasien dengan gejala Covid-
19 tanpa ada masalah obstetrik dapat menggunakan modified early 
obstetrics warning score (MEOWS) (Tabel 10.2) atau melihat dari 
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severitas gejala Covid-19 (Tabel 10.3). Pasien dengan skor MEOWS > 
4 wajib mendapat perawatan di rumah sakit (hospitalisasi).

23. Pasien dengan gejala ringan (tidak ada sesak dan tanda vital 
stabil), tanpa komorbiditas, tanpa kegawatdaruratan obstetri dapat 
melakukan isolasi mandiri di rumah atau tempat khusus dengan 
pengawasan parameter klinis harian. Pasien dengan gejala sedang 
atau berat harus segera dirawat di ruang isolasi khusus di rumah 
sakit (Sutton et al., 2020).

Gambar 10.7 Algoritme skrining & diagnosis ibu hamil datang ke RS.

Pada semua ibu hamil yang datang ke RS harus dikategorikan status 
Covid-19-nya di triage Instalasi Gawat Darurat RS. Idealnya semua ibu 
hamil dilakukan pemeriksaan RT-PCR melalui swab sehingga dapat 
diketahui statusnya terkonfirmasi Covid-19 (+) atau kasus non-Covid-19. 
Jika hal ini tidak bisa dikerjakan, maka dapat dilakukan skrining awal 
terlebih dahulu dengan pemeriksaan klinis, tes serologis, dan CT-scan 
atau foto toraks, serta dilakukan konsultasi dengan Satgas Covid-19 atau 
dokter spesialis paru. Jika pasien dikategorikan sebagai kasus non-Covid-
19 maka penanganan obstetri dikerjakan seperti biasa di kamar bersalin. 
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Jika pasien dikategorikan sebagai kasus suspek maka harus dilakukan 
penegakan diagnosis dengan RT-PCR swab (skrining dua tahap). Pasien 
suspek harus diperlakukan sebagai pasien positif Covid-19 sampai hasil 
swab menyatakan sebaliknya. Indikasi hospitalisasi pada kasus suspek 
adalah adanya kegawatdaruratan obstetrik, atau skor MEOWS > 4 dan/
atau gejala Covid-19 sedang-berat. Pasien dengan gejala ringan dan tanpa 
ada kegawatdaruratan obstetrik dapat dipulangkan untuk melakukan 
isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan melakukan pemantauan 
gerak janin.

Tabel 10.2 Modified Early Obstetric Warning Score (MEOWS).

MEOW Score 3 2 1 0 1 2 3
Saturasi O2 (%) < 85 86–89 90–95 ≥ 96

Laju Napas
(x/menit)

< 10 10–14 15–20 21–29 ≥ 30

Nadi (x/menit) < 40 41-50 51-100 101-110 110-129 ≥ 130

Tekanan darah
sistolik (mmHg)

≤ 70 71-80 81-100 101-139 140-149 150-159 ≥ 160

Tekanan darah
diastolik (mmHg)

≤ 49 50-89 90-99 100-109 ≥ 110

Diuresis
(mL/jam)

0 ≤ 20 ≤ 35 35-200 ≥ 200

Sistem Saraf Pusat Agitasi Sadar Respons 
hanya 
terhadap 
stimulus
verbal

Respons 
hanya 
terhadap 
stimulus
nyeri

Tidak ada 
respons

Suhu (‘C) ≤ 35 35-36 36-37,4 37,5-38,4 ≥ 38.5

MEOWS 0-1 Normal

MEOWS 2-3 Normal dan stabil, laporan kondisi pasien bisa dalam 1 hari

MEOWS 4-5 Abnormal dan tidak stabil, harus dievaluasi dalam 30 menit

MEOWS >6 Abnormal dan tidak stabil, harus dievaluasi dalam 10 menit
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Tabel 10.3 Severitas Covid-19 dilihat dari gejala klinis.

Severitas Gejala dan Tanda Klinis
Ringan • Asimtomatik

• Demam ringan, batuk ringan, pilek

Sedang • Demam tinggi
• Sesak ringan
• Batuk berat

Berat • Kesulitan bernapas, sesak
• Hipotensi
• Batuk berdarah
• Kecurigaan superimposed infeksi bakterial
• Kegagalan sistem organ-ginjal, liver
• Dehidrasi
• Kebingungan, penurunan respon

Modifikasi Asuhan Antenatal

1. Asuhan antenatal penting dilakukan. Ibu yang tidak mendapatkan 
asuhan antenatal memiliki risiko lebih tinggi kematian maternal, 
stillbirth, dan komplikasi kehamilan lainnya. Asuhan antenatal rutin 
bermanfaat untuk mendeteksi komplikasi pada kehamilan seperti 
anemia, preeklamsia, diabetes melitus gestasional, infeksi saluran 
kemih asimtomatik, dan pertumbuhan janin terhambat. 

2. Ibu hamil disarankan untuk melanjutkan asuhan antenatal rutin 
meskipun terdapat beberapa modifikasi, kecuali ibu hamil yang 
memerlukan isolasi mandiri karena dicurigai atau sudah terkonfirmasi 
Covid-19. 

3. Modifikasi layanan diperlukan untuk membantu ibu hamil 
melakukan social distancing, dengan tujuan mengurangi transmisi 
antara ibu hamil, staf, dan pengunjung lain. Modifikasi layanan juga 
diperuntukkan ibu hamil yang dicurigai atau sudah terkonfirmasi 
Covid-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri namun memerlukan 
pelayanan di rumah sakit. 

4. WHO mengeluarkan rekomendasi terbaru ibu hamil risiko rendah 
minimal mendapatkan asuhan antenatal 8x. Perubahan layanan 
diperlukan untuk mengurangi frekuensi ibu hamil keluar dari rumah 
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untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini bisa dilakukan 
melalui konsultasi dan pemeriksaan penunjang lain seperti USG dan 
laboratorium dilakukan pada waktu dan tempat yang sama, atau 
melalui konsultasi virtual. Minimal konsultasi antenatal langsung 
secara fisik dilakukan 6x pada ibu hamil risiko rendah, namun pada 
kasus risiko tinggi frekuensi konsultasi langsung perlu disesuaikan. 
Jika diperlukan dapat melakukan konsultasi antenatal melalui 
telemedicine (telepon/video call) di luar jadwal yang telah ditentukan.

5. Pemeriksaan antenatal selama kehamilan dianjurkan minimal 6x 
tatap muka tanpa melihat status zona Covid-19 daerah tersebut, dan 
dapat ditambahkan pemeriksaan telemedicine sesuai kebutuhan.

6. Pemeriksaan antenatal pertama kali pada trimester 1: skrining faktor 
risiko dilakukan oleh dokter dengan menerapkan protokol kesehatan. 
Dilakukan janji temu/Teleregistrasiter lebih dahulu dengan skrining 
anamnesis melalui telepon/online untuk mencari faktor risiko dan 
gejala Covid-19. Jika ada gejala atau faktor risiko Covid-19 dirujuk 
ke RS untuk dilakukan swab/jika sulit mengakses RS Rujukan maka 
dilakukan metode skrining lainnya (misalnya, rapid test). Pemeriksaan 
skrining faktor risiko kehamilan akan dilakukan di RS rujukan, 
sedangkan jika tidak ada gejala Covid-19 maka dilakukan skrining 
oleh dokter di FKTP. Jika ibu datang pertama kali ke bidan, bidan 
tetap melakukan ANC seperti biasa, kemudian dirujuk ke dokter 
untuk dilakukan skrining.

7. Pada saat teleregistrasi harus ditekankan pentingnya penggunaan 
masker bagi ibu hamil dan pengantar yang akan melakukan 
pemeriksaan tatap muka.

8. Riwayat perjalanan terkini, pekerjaan, riwayat kontak dan gejala 
klinis yang mengarah ke Covid-19 harus ditanyakan secara rutin 
kepada semua ibu hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal. Ibu 
hamil dengan kontak erat dan gejala ringan infeksi Covid-19 harus 
menunda pemeriksaan antenatal 14 hari, jika tidak ada gangguan 
pada kehamilannya.
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9. Penilaian dasar yang membutuhkan pertemuan langsung, seperti 
pengukuran tekanan darah dan pemeriksaan laboratorium seperti 
darah dan urine, serta penilaian pertumbuhan janin tetap dilakukan, 
dan diatur bersamaan dengan pemeriksaan maternal lain untuk 
membatasi kunjungan berulang ke klinik/rumah sakit.

10. Suplementasi asam folat, kalsium, vitamin D dan besi tetap diberikan 
sesuai dengan rekomendasi nasional. Suplementasi mikronutrien lain 
disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ibu hamil.

11. Pemberian tablet tambah darah (TTD) bagi ibu hamil dengan status 
suspek, probable atau terkonfirmasi positif Covid-19 dilakukan 
dengan pertimbangan dokter yang merawat dan kondisi pasien yang 
bersangkutan.

12. Ibu hamil disarankan untuk menghitung gerakan janin secara 
mandiri pada kehamilan trimester ketiga > 28 minggu dengan metode 
Cardiff/WHO (Minimal 10 gerakan dalam 2 jam, jika 2 jam pertama 
gerakan janin belum mencapai 10 gerakan dapat diulang pemantauan 
2jam berikutnya sampai maksimal dilakukan hal tersebut selama 6x 
(dalam 12 jam)). Bila belum mencapai 10 gerakan selama 12 jam, ibu 
harus segera datang ke fasyankes untuk memastikan kesejahteraan 
janin.

13. Deteksi dan dukungan pada ibu hamil dengan masalah kesehatan 
mental juga perlu dilakukan.

14. Diskusikan mengenai rencana persalinan, kontrasepsi dan pemberian 
ASI.

15. Semua staf menggunakan alat pelindung diri yang sesuai, dan ibu 
hamil dan pengantar menggunakan masker.

16. Pemeriksaan antenatal pada trimester ketiga dilakukan untuk 
merencanakan tempat persalinan. Jika ada faktor risiko persalinan 
maka dilakukan rujukan terencana ke rumah sakit pada trimester 
ketiga.

17. Kebijakan skrining Covid-19 pada ibu yang akan melahirkan 
menyesuaikan zonasi dan kebijakan lokal daerah.

18. Kebijakan skrining tergantung zonasi dan kebijakan lokal daerah
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19. Pada zona merah-kuning: Ibu hamil tanpa tanda dan gejala Covid-
19 pada usia kehamilan 37 minggu dilakukan skrining untuk 
menentukan status Covid-19 dengan swab RT-PCR. Setelah dilakukan 
swab pasien dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Jika tidak 
tersedia fasilitas dan sumber daya untuk RT-PCR dapat dilakukan 
rapid tes atau periksa darah NLR. Pemeriksaan rapid reaktif 
dilakukan pemeriksaan RT-PCR di fasilitas yang ada, sebelum 
merujuk ke rumah sakit rujukan khusus Covid-19.

20. Zona hijau: mengikuti surveilans umum Covid-19, yaitu dilakukan 
skrining pada ibu hamil yang kontak erat/bergejala.

21. Hasil skrining Covid-19 dicatat/dilampirkan di buku KIA dan 
dikomunikasikan ke fasyankes tempat rencana persalinan.

22. Ibu terkonfirmasi Covid-19 maka proses persalinan dilakukan di RS 
rujukan. Sedangkan pada ibu non-Covid-19 dan tanpa faktor risiko 
persalinan yang membutuhkan rujukan terencana, ANC selanjutnya 
bisa dilakukan di FKTP.

23. Ibu yang akan melahirkan (tanpa melihat status Covid-19-nya) 
disarankan melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari 
sebelum taksiran persalinan untuk persiapan.

Asuhan Antenatal Ibu Hamil yang Telah Sembuh dari Covid-19 

1. Ibu hamil yang telah sembuh dari Covid-19 asuhan antenatal tetap 
dilanjutkan. 

2. Pelayanan yang terlewat akibat isolasi mandiri atau perawatan di RS, 
dapat segera dilengkapi setelah periode isolasi berakhir. 

3. Ibu hamil dengan riwayat sakit berat, perlu dilakukan pemeriksaan 
USG 14 hari setelah sembuh untuk melihat pertumbuhan janin, 
kecuali terdapat indikasi lain yang membutuhkan USG lebih cepat 
dari 14 hari. Kriteria sembuh menurut WHO untuk pasien dengan 
gejala, yaitu 10 hari setelah onset gejala dan minimal 3 hari tanpa 
gejala (WHO, 2020). 
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Keterangan: minimal tatap muka 6x, yaitu 1x di trimester 1, 2x di trimester 2, dan 3x di 
trimester 3. 

Gambar 10.8 Algoritme asuhan antenatal ibu hamil dengan risiko rendah.

Tabel 10.4 Jenis asuhan antenatal tiap trimester.

Usia 
kehamilan

Tipe kunjungan Ultrasonografi Rincian

< 12 minggu Telepon/video Jika 
diperlukan tatap 
muka dapat dilakukan 
(berdasarkan faktor 
risiko)

• Anamnesis untuk 
skrining faktor 
risiko, keluhan yang 
berhubungan dengan 
kehamilan

• Konseling pencegahan 
Covid-19

• Konseling tanda 
bahaya kehamilan 
yang memerlukan 
kunjungan ke RS
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Usia 
kehamilan

Tipe kunjungan Ultrasonografi Rincian

12 minggu Tatap muka Konfirmasi 
usia kehamilan 
dan taksiran 
persalinan, 
skrining 
aneuplodi
(NT) bila ada 
indikasi

• Laboratorium rutin
• ~ < 12 minggu apabila 

belum mendapatkan 
layanan antenatal 
sebelumnya

20–24 minggu Tatap muka Anatomi janin 
Pertumbuhan 
janin

Beri permintaan 
pemeriksaan 
laboratorium: DPL, 
UL, TTGO untuk 
dibawa hasilnya pada 
pemeriksaan berikutnya

28 minggu Tatap muka Bila diperlukan Evaluasi hasil 
pemeriksaan 
laboratorium
Pertumbuhan janin

32 minggu Tatap muka Pertumbuhan 
janin, jumlah 
cairan ketuban, 
lokasi plasenta

36 minggu Tatap muka ANC rutin

37–41 minggu Tatap muka ANC rutin

Berikut diuraikan penjelasan Tabel 10.4

1. Skrining faktor risiko termasuk penyakit tidak menular maternal 
seperti hipertensi, diabetes, penyakit autoimun, penyakit 
kardiovaskular, dan sebagainya serta penyakit menular dan gangguan 
psikologis dilakukan sedini mungkin untuk menentukan apakah ibu 
hamil dengan risiko rendah atau tinggi.

2. Ibu hamil diminta mempelajari dan menerapkan buku KIA seperti, 
mengenali tanda bahaya (seperti perdarahan, keluar cairan dari 
vagina, pandangan kabur, pusing) termasuk tanda Covid-19, 
memperhatikan gerakan janin, menjaga kesehatan dan mengonsumsi 
makanan bergizi, serta olah raga teratur.
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3. Ibu hamil diminta ukur tekanan darah secara teratur di rumah 
apabila memungkinkan. Apabila ditemukan tekanan darah tinggi, 
diskusikan dengan tenaga medis melalui telepon.

4. Konseling sebaiknya ibu hamil tidak melakukan perjalanan ke luar 
negeri atau daerah terutama zona merah.

SISTEM RUJUKAN

Sistem rujukan pada maternal dimulai dari pemeriksaan antenatal pada 
trimester ketiga untuk merencanakan tempat persalinan, jika ada faktor 
risiko persalinan maka dilakukan rujukan terencana ke rumah sakit. 
Selain itu, sebelum melakukan rujukan, dilakukan pemeriksaan dengan 
swab RT-PCR untuk menentukan kondisi status Covid-19 pada ibu hamil. 
Ibu tetap bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Segera ke fasilitas 
kesehatan jika sudah ada tanda-tanda persalinan.
1. Rujukan terencana untuk ibu hamil berisiko.
2. Tempat pertolongan persalinan ditentukan berdasarkan:

a. kondisi ibu sesuai dengan level fasyankes penyelenggara 
pertolongan persalinan; dan

b. status ibu suspek, probable, terkonfirmasi Covid-19, atau bukan.
3. Ibu dengan status suspek, probable, atau terkonfirmasi Covid-19 

bersalin di rumah sakit rujukan Covid-19.
4. Ibu dengan status BUKAN suspek, probable, atau terkonfirmasi Covid-

19 bersalin di fasyankes sesuai kondisi kebidanan (bisa di FKTP atau 
FKTRL).

5. Saat merujuk pasien suspek, probable, atau terkonfirmasi Covid-19 
sesuai dengan prosedur pencegahan Covid-19.

REKOMENDASI PERSALINAN

1. Saat masuk rumah sakit penilaian ibu dan janin harus dilakukan 
secara lengkap meliputi: tingkat beratnya gejala Covid-19 dan tanda 
vital ibu (pemeriksaan suhu, pernapasan dan saturasi oksigen). 
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Pemeriksaan dan pemantauan ibu hamil saat persalinan dilakukan 
sesuai dengan standar nasional (partograph), dan dilakukan 
pemeriksaan CTG saat masuk (tes admisi) dan apabila ada indikasi 
pemeriksaan CTG kontinu bisa dilakukan.

2. Jika ibu hamil terkonfirmasi Covid-19 dengan gejala klinik 
(simtomatik) dirawat di ruang isolasi, dilakukan penanganan tim 
multi-disiplin yang terkait, meliputi dokter paru/penyakit dalam, 
dokter kandungan, anestesi, bidan, dokter neonatologis, dan perawat 
neonatal.

3. Pengamatan dan penilaian kondisi ibu harus dilanjutkan sesuai 
praktik standar, dengan penambahan pengawasan saturasi oksigen 
yang bertujuan untuk menjaga saturasi oksigen. Pemberian terapi 
oksigen sesuai kondisi dengan target saturasi di atas 94%.

4. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan jumlah anggota staf 
yang memasuki ruangan dan unit harus mengembangkan kebijakan 
lokal yang membatasi personil yang ikut dalam perawatan. Hanya 
satu orang (pasangan/anggota keluarga) yang dapat menemani 
pasien. Orang yang menemani harus diinformasikan mengenai 
risiko penularan dan mereka harus memakai APD yang sesuai saat 
menemani pasien. Idealnya penunggu pasien juga harus dilakukan 
skrining risiko Covid-19.

5. Dengan mempertimbangkan kejadian penurunan kondisi janin pada 
beberapa laporan kasus, pada ibu yang dengan gejala (simtomatik), 
apabila sarana memungkinkan dilakukan pemantauan janin secara 
kontinu selama persalinan (continuous CTG/NST).

6. Untuk wanita yang telah dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan yang 
telah menyelesaikan isolasi diri sesuai dengan pedoman kesehatan 
masyarakat, penanganan dan perawatan selama persalinan dilakukan 
sesuai standar di fasilitas kesehatan yang sesuai dengan tingkat risiko 
kehamilannya.

7. Untuk wanita yang telah sembuh tetapi sebelumnya dirawat dengan 
kondisi berat atau kritis, persalinan harus dilakukan di rumah 
sakit.
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8. Panduan pemeriksaan penunjang (rapid test) pada ibu bersalin sesuai 
dengan yang telah dijelaskan pada Bab 3 (Skrining dan Diagnosis).

9. Metode persalinan. Sampai saat ini belum ada bukti kuat bahwa 
salah satu metode persalinan memiliki luaran yang lebih baik dari 
yang lain. Metode persalinan sebaiknya ditetapkan berdasarkan 
penilaian secara individual (kasus per kasus), dilakukan konseling 
keluarga dengan mempertimbangkan indikasi obstetri dan keinginan 
keluarga, terkecuali ibu hamil dengan gejala gangguan respirasi yang 
memerlukan persalinan segera (seksio sesaria). Indikasi dilakukan 
induksi persalinan dan seksio sesaria dilakukan apabila ada indikasi 
medis atau obstetri sesuai kondisi ibu dan janin. Infeksi Covid-19 
sendiri bukan indikasi dilakukan seksio sesaria. Pemilihan metode 
persalinan juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber 
daya, fasilitas di rumah sakit (termasuk ketersediaan kamar operasi 
bertekanan negatif), tata ruang perawatan rumah sakit, ketersediaan 
APD, kemampuan laksana, sumber daya manusia, dan risiko paparan 
terhadap tenaga medis dan pasien lain. Pengambilan keputusan di 
lapangan dilakukan dengan berbagai pertimbangan di atas oleh DPJP 
yang merawat pasien.

10. Persiapan tempat dan sarana persalinan pada pasien Covid-19.
o Semua persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan 

yang memenuhi standar pelayanan.
o Rujukan terencana harus dilakukan untuk ibu hamil dengan 

status suspek, kontak erat, dan terkonfirmasi Covid 19.
o Persalinan dilakukan di tempat yang memenuhi persyaratan 

dan telah dipersiapkan dengan baik.
o FKTP memberikan layanan persalinan tanpa penyulit kehamilan/

persalinan ATAU tidak ada tanda bahaya/kegawatdaruratan.
o Jika didapatkan ibu bersalin dengan kasus suspek Covid-19, 

maka rujuk ke RS rujukan Covid-19 atau RS rujukan maternal 
tergantung beratnya penyakit dan kelengkapan fasilitas di RS 
tersebut.
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o Pada ibu hamil dengan status kontak erat tanpa penyulit obstetri 
persalinan dapat dilakukan di FKTP dengan terlebih dahulu 
melakukan skrining Covid-19 sesuai protokol.

o Penolong persalinan di FKTP menggunakan APD untuk 
perlindungan kontak dan droplet sesuai “Petunjuk Teknis 
Alat Pelindung Diri (APD) Dalam menghadapi Wabah Covid-
19” (Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia, 8 April 2020).

o Pertolongan persalinan pada kasus suspek atau positif Covid-19 
menggunakan APD untuk perlindungan terhadap aerosol.

o Jika kondisi sangat tidak memungkinkan untuk merujuk kasus 
Covid-19 atau hasil skrining positif, maka pertolongan persalinan 
dilakukan dengan menggunakan APD untuk perlindungan 
terhadap aerosol untuk mengurangi risiko paparan terhadap 
tim penolong persalinan.

o Penggunaan delivery chamber belum ada bukti dapat mencegah 
transmisi Covid- 19.

o Bahan habis pakai dikelola sebagai sampah medis yang harus 
dimusnahkan dengan insinerator.

o Alat medis yang telah dipergunakan serta tempat bersalin 
dilakukan disinfeksi dengan menggunakan larutan chlorine 
0,5%.

o Pastikan ventilasi ruang bersalin yang memungkinkan sirkulasi 
udara dengan baik dan terkena sinar matahari

11. Pada ibu dengan masalah gangguan respirasi disertai dengan 
gejala kelelahan dan bukti hipoksia, diskusikan untuk melakukan 
persalinan segera (emergency). Persalinan dapat berupa SC maupun 
tindakan operatif pervaginam sesuai indikasi dan kontraindikasi.

12. Pada ibu dengan suspek Covid-19 atau ibu dengan kontak erat, apabila 
ada indikasi induksi persalinan, dilakukan evaluasi urgency-nya 
untuk melakukan tindakan dibandingkan dengan risiko terjadinya 
transmisi kepada orang lain, tenaga kesehatan dan bayi setelah 
lahir. Apabila memungkinkan sebaiknya persalinan ditunda sampai 
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prosedur isolasi sudah terlewati (misalnya dalam kasus preterm). 
Bila menunda dianggap tidak aman, induksi persalinan dilakukan 
sesuai protokol persalinan ibu hamil dengan suspek atau konfirmasi 
Covid-19.

13. Bila ada indikasi operasi terencana pada ibu hamil dengan suspek 
atau konfirmasi Covid-19, dilakukan evaluasi urgency-nya, dan apabila 
memungkinkan untuk ditunda (misalnya dalam kasus preterm) 
untuk mengurangi risiko penularan sampai infeksi terkonfirmasi 
atau keadaan akut sudah teratasi. Apabila operasi tidak dapat ditunda 
maka operasi dilakukan sesuai protokol persalinan sesar pada ibu 
hamil dengan suspek atau konfirmasi Covid-19.

14. Seksio sesaria.
a. Persiapan operasi terencana dilakukan sesuai standar.
b. Seksio sesaria dilakukan apabila ada indikasi obstetrik atau 

indikasi lainnya.
c. Tidak ada bukti spinal analgesia maupun anestesi merupakan 

kontra indikasi pada ibu dengan infeksi Covid-19.
d. Anestesi umum apabila memungkinkan sebaiknya dihindari 

karena risiko penularan kepada tenaga medis dan petugas 
tinggi.

e. Perawatan pasca operasi dilakukan sesuai standar.
15. Apabila ibu dalam persalinan terjadi perburukan gejala, 

dipertimbangkan keadaan secara individual untuk segera dilahirkan 
sesuai indikasi obstetri atau dilakukan seksio sesaria darurat apabila 
hal ini dinilai dapat memperbaiki usaha resusitasi ibu.

16. Persalinan operatif pervaginam. Pada ibu dengan persalinan kala II 
dipertimbangkan tindakan operatif pervaginam untuk mempercepat 
kala II pada ibu dengan gejala kelelahan ibu atau ada tanda 
hipoksia.

17. Ruang operasi kebidanan 
a. Operasi elektif pada pasien Covid-19 harus dijadwalkan 

terakhir.

C
op

yr
ig

ht
 @

 A
ir

la
ng

ga
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss
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b. Operasi darurat pada pasien suspek atau konfirmasi Covid-19 
sebaiknya dilakukan di ruang operasi kedua atau ruang operasi 
khusus sehingga memungkinkan dilakukan sterilisasi penuh 
kamar operasi pasca tindakan.

c. Pasca operasi ruang operasi harus dilakukan pembersihan 
penuh sesuai standar.

d. Jumlah petugas di kamar operasi harus seminimal mungkin 
dan menggunakan alat perlindungan diri sesuai standar.

Gambar 10.9 Algoritme manajemen intrapartum dan postpartum.
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18. Petugas layanan kesehatan di ruang persalinan harus mematuhi 
Standar Contact dan droplet precautions termasuk menggunakan APD 
yang sesuai dengan panduan PPI.

19. Antibiotik intrapartum harus diberikan sesuai protokol-20 Pemberian 
cairan selama persalinan. Adanya hubungan antara Covid-19 dengan 
sindrom gangguan pernapasan akut, keseimbangan cairan ibu hamil 
dengan gejala sedang sampai berat Covid-19 harus dimonitor secara 
ketat. Hal ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan cairan netral 
dalam persalinan dan meminimalkan cairan IV sedapat mungkin.

20. Plasenta harus dilakukan penanganan sesuai praktik normal. Jika 
diperlukan histologi, jaringan harus diserahkan ke laboratorium dan 
laboratorium harus diberitahu bahwa sampel berasal dari pasien 
suspek atau terkonfirmasi Covid-19.

21. Tim neonatal harus diberitahu tentang rencana untuk melahirkan 
bayi dari ibu yang terkena Covid-19 jauh sebelumnya (Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19, 2020; RANZCOG, 2020).

PERAWATAN IBU PASCA PERSALINAN

1. Perawatan pada ibu pasca persalinan dengan suspek atau konfirmasi 
Covid-19 tanpa gejala sama dengan perawatan postpartum rutin. 

2. Perawatan pada ibu pasca persalinan dengan suspek atau konfirmasi 
Covid-19 dengan gejala ringan maka evaluasi tanda vital rutin dan 
pemantauan dengan saturasi oksigen. 

3. Perawatan pada ibu pasca persalinan dengan suspek atau konfirmasi 
Covid-19 dengan gejala sedang maka dilakukan penilaian saturasi 
oksigen terus menerus selama 24 jam. 

 Mengingat perburukan bisa terjadi sewaktu-waktu, pertimbangan 
perawatan ICU dengan multidisiplin. 

4. Perawatan pada ibu pasca persalinan dengan suspek atau konfirmasi 
Covid-19 dengan gejala berat/kritis maka perlu di rawat di ruang 
ICU. 
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5. Selama ibu dirawat, keluarga pasien diberikan edukasi tentang 
kondisi pasien dan rencana perawatan. 

6. Hindari pemberian NSAID, untuk analgetik dapat menggunakan 
parasetamol. 

7. Obat-obatan azitromisin, hydroxychloroquine dan interferon β aman 
digunakan selama menyusui. Hati-hati jika menggunakan chloroquine 
dan tocilizumab, lebih baik jika bisa dihindari selama memberikan 
ASI. Belum ada informasi mengenai keamanan N-acetylsisteine, 
disarankan membuang ASI yang dipompa selama 30 jam setelah 
pemberian obat ini. Belum diketahui juga tingkat keamanan ritonavir, 
lopiravir, remdezivir, dan pavipiravir. 

8. Jika akan melakukan kontrasepsi steril pasca persalinan pervaginam 
maka perlu memperhatikan sarana dan prasarana rumah sakit dan 
kebijakan lokal. Jika sarana dan prasarana tidak memungkinkan, 
kontrasepsi steril dapat dilakukan setelah pasien dinyatakan sembuh. 
Metode IUD pasca plasenta bisa menjadi pilihan utama kontrasepsi 
pasca persalinan pada ibu dengan Covid-19. Metode kontrasepsi lain 
dapat digunakan setelah pasien dinyatakan sembuh Covid-19. 

9. Kriteria pemulangan ibu pasca bersalin sesuai dengan kriteria 
pemulangan pasien Covid-19 yang telah disebutkan sebelumnya. 

10. Tidak ada kontra indikasi pemilihan metode kontrasepsi karena 
penyakit Covid-19. 

PERAWATAN NEONATUS DAN BAYI 

1. Inisiasi menyusui dini (IMD) dilakukan jika klinis neonatus stabil 
dan berdasarkan keputusan bersama dengan orang tua. 

2. Definisi kasus neonatus ditentukan oleh status ibu. Kasus neonatus 
terbagi atas neonatus tanpa gejala atau neonatus bergejala lahir 
dari ibu suspek atau konfirmasi Covid-19. Diagnosis ini ditegakkan 
berdasarkan panduan IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia). 

3. Bayi baru lahir dari ibu suspek atau konfirmasi Covid-19 segera 
dimandikan untuk mengurangi risiko infeksi. 
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4. Bayi dari ibu suspek atau konfirmasi Covid-19 dirawat di ruang isolasi 
khusus terpisah dari ibunya. 

5. Bayi dilakukan swab tenggorok 2 kali dengan interval 24 jam. 
6. Suntikan dan vaksinasi bayi baru lahir tetap dilakukan sesuai standar 

IDAI. 

RAWAT GABUNG DAN MENYUSUI 

1. Ibu suspek atau konfirmasi Covid-19 tidak rawat gabung dengan 
bayi. 

2. Ibu suspek atau konfirmasi Covid-19 dengan gejala berat/kritis yang 
tidak memungkinkan merawat bayi maka bayi yang dari hasil PCR 
dinyatakan tidak menderita Covid-19, maka dirawat oleh anggota 
keluarga lain yang yakin tidak menderita Covid-19. 

3. Pemberian ASI adalah keputusan bersama antara petugas kesehatan, 
ibu, dan keluarga. 

 Terdapat 3 pilihan pemberian ASI pada bayi yang lahir dari ibu yang 
suspek dan konfirmasi Covid-19 (tergantung klinis ibu).
a. Pilihan pertama, pada kondisi klinis ibu berat sehingga ibu 

tidak memungkinkan memerah ASI dan terdapat sarana-
prasarana fasilitas kesehatan yang memadai. Keluarga dan 
tenaga kesehatan memilih mencegah risiko penularan, dengan 
melakukan pemisahan sementara antara ibu dan bayi. Nutrisi 
pilihan adalah ASI donor atau formula. Ibu dapat tetap memompa 
untuk mempertahankan produksi ASI, namun dibuang sampai 
ibu dinyatakan sembuh. 

b. Pilihan kedua, pada kondisi klinis ibu ringan/sedang. Keluarga 
dan tenaga kesehatan memilih mengurangi risiko penularan, 
mempertahankan kedekatan ibu dan bayi. Pilihan nutrisinya 
adalah ASI perah. Ibu memakai masker selama memerah. 
Ibu mencuci tangan menggunakan air dan sabun minimal 20 
detik sebelum memerah (disiplin dalam menjaga kebersihan 
tangan). Ibu harus membersihkan pompa serta semua alat yang 
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bersentuhan dengan ASI dan wadahnya setiap selesai (sesuai 
manufaktur pabrik). ASI perah diberikan oleh tenaga kesehatan 
atau keluarga yang tidak menderita Covid-19. Tidak berbagi alat 
pompa dan botol ASI. Botol ASI disimpan terpisah dari pasien 
bukan Covid-19. 

c. Pilihan ketiga, pada kondisi klinis ibu tidak bergejala/ringan 
dan satu sarana-prasarana terbatas atau tidak memungkinkan 
perawatan terpisah. Keluarga dan tenaga kesehatan menerima 
risiko tertular dan menolak pemisahan sementara ibu dan bayi. 
Pilihan nutrisinya adalah menyusui langsung. Ibu menggunakan 
masker bedah. Ibu mencuci tangan dan membersihkan payudara 
dengan sabun dan air. Ibu menyusui bayinya. Orang tua harus 
mengerti bayi berisiko tertular. Untuk mengurangi risiko 
penularan pada pilihan ini maka: 
1) ada penghalang antara bayi dan ibu misal korden atau bayi 

di dalam inkubator;
2) cuci tangan sebelum menyentuh bayi;
3) jarak antara ibu dan bayi 2 meter; dan
4) bayi tidak diperkenankan menggunakan masker atau 

penutup wajah apapun karena berisiko kematian. 

PERAWATAN SETELAH PULANG DARI RUMAH SAKIT 

1. Setelah pulang, ibu dengan suspek atau konfirmasi Covid-19 diminta 
untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kelahiran 
bayi. 

2. Perhatikan perilaku hidup bersih dan sehat selama di rumah. 
3. Edukasi jika ada perburukan gejala terkait Covid-19 baik pada ibu 

maupun bayi. 
4. Jika hasil PCR bayi adalah negatif Covid-19, maka di rumah ibu tidak 

bisa merawat bayinya dan tetap menjaga jarak 2 meter. Bayi dirawat 
oleh anggota keluarga yang tidak menderita Covid-19. 
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5. Perawatan luka operasi atau episiotomi dapat dilakukan secara jarak 
jauh jika ibu belum selesai melakukan isolasi mandiri. 

6. Pelaporan ke dinas kesehatan atau puskesmas setempat jika 
memerlukan perawatan khusus pada ibu dan bayi selama di 
rumah. 

Gambar 10.10 Algoritme perawatan pasca persalinan ibu dengan Covid-19

C
op

yr
ig

ht
 @

 A
ir

la
ng

ga
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss



192 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

AUDIT MATERNAL PERINATAL (AMP) PADA MASA PANDEMI

Tingginya angka kematian yang terjadi menuntut usaha yang keras dari 
semua pihak dalam memainkan perannya sehingga AKI dan AKB dapat 
dicegah. Untuk mendukung penurunan kematian maternal dan neonatal 
yakni salah satunya dengan melakukan AMP. Audit Maternal Perinatal 
sebagai bagian dari kegiatan audit medik perlu dilakukan sebagai upaya 
mengejawantahkan etika kedokteran dan melindungi pasien (Moeloek, 
2005). Tujuan audit medik juga bukan merupakan upaya memberikan 
sanksi melainkan merupakan cara dan alat evaluasi pelayanan medik, 
untuk menjamin pasien dan masyarakat pengguna, bahwa mutu pelayanan 
yang tinggi perlu ditegakkan sebagai sasaran yang harus dibina secara 
terus menerus.

Secara umum setiap daerah telah melakukan kegiatan AMP setiap 
tahun, pertemuan khusus untuk membahas kegiatan tersebut juga 
rutin dilaksanakan. Namun, pada beberapa kota/kabupaten penyebab 
kematian sering terjadi secara berulang-ulang. Bila melihat dari penyebab 
kematian ibu dan bayi, maka tercatat bahwa penyebab utama kematian 
seperti perdarahan, hipertensi, infeksi, abortus pada kematian ibu dan 
pada anak seperti BBLR, asfiksia, infeksi dan lain-lain, sebuah kondisi 
medis yang sebenarnya dapat dicegah dan diatasi. Sehingga tentunya 
menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan kualitas pelaksanaan 
AMP, bagaimana rekomendasi yang dihasilkan, apakah rekomendasi 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan terakhir apakah 
rekomendasi dilaksanakan dengan baik.

Adapun dengan kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, upaya 
untuk melaksanakan audit maternal perinatal (AMP) menjadi terganggu 
karena Pertemuan AMP yang rutin dilaksanakan dengan pertemuan 
secara langsung menjadi terkendala. Adaptasi dan fokus masing-masing 
daerah untuk penanganan kasus ibu hamil dengan Covid-19, suspek, 
maupun probable membutuhkan energi tersendiri pada kasus penanganan 
ibu hamil dibanding dengan upaya melaksanakan audit kematian 
maternal dan perinatal yang terjadi, yang tentunya hal ini perlu segera 
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ditindaklanjuti utamanya oleh dinas kesehatan masing-masing kabupaten/
kota di Jawa Timur.

UPAYA PENCEGAHAN INFEKSI BAGI IBU HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS

Beberapa upaya pencegahan infeksi yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, 
bersalin, dan nifas sebagai berikut.
1. Cuci tangan dengan sabun dan air sedikitnya selama 20 detik. 

Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung 
alkohol 70%, jika air dan sabun tidak tersedia.

2. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang 
belum dicuci.

3. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit.
4. Saat sakit ibu wajib menggunakan masker medis. Tetap tinggal di 

rumah saat sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai, jangan 
banyak beraktivitas di luar.

5. Tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tissue. Buang 
tisu pada tempat yang telah ditentukan. Bila tidak ada tisu lakukan 
batuk sesuai etika batuk.

6. Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda 
yang sering disentuh.

7. Menggunakan masker medis adalah salah satu cara pencegahan 
penularan penyakit saluran napas, termasuk infeksi COVID-19. 
Akan tetapi penggunaan masker saja masih kurang cukup untuk 
melindungi seseorang dari infeksi ini, karenanya harus disertai 
dengan usaha pencegahan lain. Penggunaan masker harus 
dikombinasikan dengan hand hygiene dan usaha- usaha pencegahan 
lainnya.

8. Penggunaan masker yang salah dapat mengurangi keefektivitasannya 
dan dapat membuat orang awam mengabaikan pentingnya usaha 
pencegahan lain yang sama pentingnya seperti hand hygiene dan 
perilaku hidup sehat.
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9. Cara penggunaan masker medis yang efektif:
a) pakai masker secara seksama untuk menutupi mulut dan 

hidung, kemudian eratkan dengan baik untuk meminimalisasi 
celah antara masker dan wajah;

b) saat digunakan, hindari menyentuh masker;
c) lepas masker dengan teknik yang benar (misalnya jangan 

menyentuh bagian depan masker, tapi lepas dari belakang dan 
bagian dalam);

d) setelah dilepas jika tidak sengaja menyentuh masker yang telah 
digunakan segera cuci tangan;

e) gunakan masker baru yang bersih dan kering, segera ganti 
masker jika masker yang digunakan terasa mulai lembap;

f) jangan pakai ulang masker yang telah dipakai;
g) buang segera masker sekali pakai dan lakukan pengolahan 

sampah medis sesuai SOP; dan
h) masker pakaian seperti katun tidak direkomendasikan.

PRINSIP KEWASPADAAN BERBASIS TRANSMISI RUTE TRANSMISI

Saran pengendalian infeksi didasarkan pada asumsi yang masuk akal 
bahwa karakteristik penularan Covid-19 serupa dengan wabah SARS-CoV 
2003. Filogenetik dan imunologis awal kesamaan antara Covid-19 dan 
SARS-CoV dapat diekstrapolasi untuk mendapatkan wawasan tentang 
beberapa karakteristik epidemiologi.

Penularan Covid-19 diperkirakan terjadi terutama melalui tetesan 
pernapasan yang dihasilkan oleh batuk dan bersin dan melalui kontak 
dengan permukaan yang terkontaminasi. Mode transmisi utama adalah 
diasumsikan sebagai droplet dan kontak. Prosedur penghasil aerosol 
(aerosol generating procedure/AGP) ada peningkatan risiko penyebaran 
aerosol dari mikroba terlepas dari mode transmisi (kontak, droplet, atau 
udara) dan tindakan pencegahan melalui udara harus dilaksanakan ketika 
melakukan prosedur penghasil aerosol (AGP), termasuk yang dilakukan 
pada kasus probable dan terkonfirmasi Covid-19.
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Penelitian awal telah mengidentifikasi keberadaan virus Covid-19 di 
feses dan sekresi konjungtiva kasus terkonfirmasi. Semua sekresi (kecuali 
keringat) dan ekskresi, termasuk tinja diare dari pasien dengan diketahui 
atau mungkin Covid-19 harus dianggap berpotensi menular.

Prinsip kewaspadaan berbasis transmisi (transmission-based precaution) 
yang diterapkan sebagai berikut.
1. Kewaspadaan standar, adalah praktik pencegahan infeksi minimum 

yang berlaku untuk semua perawatan pasien, terlepas dari status 
infeksi pasien yang dicurigai atau terkonfirmasi, pada berbagai 
keadaan dalam pelayanan kesehatan, yaitu:
a. higiene tangan (hand hygiene);
b. menggunakan alat pelindung diri;
c. etika batuk;
d. penanganan alat medis tajam (sharps safety) dan kontrol tempat 

kerja (engineering and work practice controls);
e. keamanan praktik injeksi (safe injection practices), misalnya 

tindakan aseptik sebelum menyuntik;
f. sterilisasi alat medis; dan
g. membersihkan dan disinfeksi permukaan.

 Ketika kewaspadaan standar saja tidak dapat mencegah transmisi 
maka perlu dilengkapi dengan kewaspadaan berbasis transmisi. 
Pencegahan infeksi tingkat kedua ini digunakan ketika pasien 
memiliki penyakit yang dapat menyebar melalui kontak, droplet, 
cairan, atau udara (mis, kontak kulit, bersin, batuk), dan selalu 
digunakan sebagai tambahan untuk kewaspadaan standar.

2. Kewaspadaan transmisi kontak, misalnya cuci tangan, sarung tangan, 
memakai gaun, dan dekontaminasi permukaan.

3. Kewaspadaan transmisi droplet, misalnya memakai masker dan 
respirator.

4. Kewaspadaan transmisi udara misalnya masker, kacamata, goggles, 
dan kamar tekanan negatif.
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Ketika memilih APD, pertimbangkan tiga hal utama berikut.
1. Jenis paparan yang diantisipasi. Ini ditentukan oleh jenis paparan 

yang diantisipasi, seperti sentuhan, percikan atau semprotan, darah 
dalam volume besar, atau cairan tubuh yang mungkin menembus 
pakaian. Pemilihan APD, khususnya kombinasi APD, juga ditentukan 
oleh kategori tindakan pencegahan isolasi pasien aktif.

2. Sangat terkait dengan yang pertama, yakni ketahanan (durabilitas) 
dan kesesuaian APD untuk tugas tersebut. Ini akan memengaruhi, 
misalnya, apakah gaun atau celemek dipilih untuk APD atau jika 
gaun dipilih, apakah perlu tahan cairan atau tidak.

3. Fit (sesuai, cocok; pertanyaan opsional). Berapa banyak dari Anda 
yang pernah melihat seseorang mencoba bekerja di APD yang terlalu 
kecil atau besar? APD harus sesuai dengan pengguna individu, dan 
terserah kepada pemberi kerja untuk memastikan bahwa semua APD 
tersedia dalam ukuran yang sesuai untuk tenaga kerja yang harus 
dilindungi

PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI

Definisi

Alat pelindung diri (APD) adalah perangkat alat yang dirancang sebagai 
penghalang terhadap penetrasi zat, partikel padat, cair, atau udara 
untuk melindungi pemakainya dari cedera atau penyebaran infeksi atau 
penyakit. Pemilihan APD yang tepat perlu mengidentifikasi potensi 
paparan penularan yang ditimbulkan serta memahami dasar kerja setiap 
jenis APD yang akan digunakan di tempat kerja di mana potensi bahaya 
tersebut mengancam petugas kesehatan di rumah sakit.
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Tabel 10.5 Jenis APD yang digunakan pada kasus Covid-19, berdasarkan tempat 
layanan kesehatan, profesi, dan aktivitas petugas menurut WHO.

Lokasi
Target 

Petugas atau
Pasien

Jenis Aktivitas
Jenis APD yang 

digunakan

Area lain yang 
digunakan untuk 
transit pasien 
(misal koridor, 
bangsal)

Semua staf, 
termasuk 
petugas 
kesehatan

Semua kegiatan di 
mana tidak terjadi 
kontak langsung 
dengan pasien 
Covid-19

Menggunakan masker 
bedah

Fasilitas Rawat 
Jalan (termasuk 
Poli KIA FKTP atau 
FKRTL)

Petugas 
kesehatan

Pemeriksaan fisik 
pada pasien dengan 
gejala infeksi saluran 
napas.

• Pelindung kepala
• Masker bedah
• Pelindung wajah (face 

shield)
• Gaun/gown
• Sarung tangan
• Sepatu pelindung

Fasilitas Rawat 
Inap, IGD, VK,

Petugas 
kesehatan

Persalinan Non 
Covid-19

• Pelindung kepala
• Masker N95
• Pelindung mata (google)
• Pelindung wajah (face 

shield)
• Gaun/Gown

Kamar Operasi • Apron
• Sarung tangan
• Sepatu boots/pelindung

Persalinan 
dengan suspek/
konfirmasi Covid-
19 (pervaginam 
atau SC)

• Pelindung kepala
• Masker N95
• Pelindung mata (google)
• Pelindung wajah (face 

shield)
• Coverall
• Gaun/Gown
• Apron
• Sarung tangan
• Sepatu boots/pelindung

Setelah digunakan, APD harus dibuang di tempat sampah infeksius 
(plastik warna kuning) untuk dimusnahkan di insinerator. APD yang 
akan dipakai ulang dimasukkan ke tempat linen infeksius dan dilakukan 
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pencucian sesuai ketentuan. Petugas yang melakukan pemeriksaan 
menggunakan thermo scan (pengukuran suhu tanpa menyentuh pasien), 
thermal imaging cameras, dan observasi atau wawancara terbatas, harus 
tetap menjaga jarak minimal 1 m (Direktorat Jenderal Pelayan Kesehatan 
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).
Prinsip yang Harus Dipenuhi dalam Pemilihan APD
a. Harus dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya yang 

spesifik atau bahaya-bahaya yang dihadapi (percikan, kontak 
langsung, maupun tidak langsung).

b. Berat APD hendaknya seringan mungkin, dan alat tersebut tidak 
menyebabkan rasa ketidaknyamanan yang berlebihan.

c. Dapat dipakai secara fleksibel (reusable maupun disposable).
d. Tidak menimbulkan bahaya tambahan.
e. Tidak mudah rusak.
f. Memenuhi ketentuan dari standar yang ada.
g. Pemeliharaan mudah.
h. Tidak membatasi gerak (Direktorat Jenderal Pelayan Kesehatan 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020) 

Tabel 11.6 Klasifikasi filter menurut National Institute for Occupational Safety and 
Health (NIOSH).

Filter Class Description
N95 Filters at least 95% of airborne particles. Not resistant to oil.

N99 Filters at least 99% of airborne particles. Not resistant to oil.

N100 Filters at least 99.97% of airborne particles. Not resistant to oil.

R95 Filters at least 95% of airborne particles. Resistant to oil.

P95 Filters at least 95% of airborne particles. Oil proof (strongly resistant
to oil).

P99 Filters at least 99% of airborne particles. Oil proof (strongly resistant
to oil).

P100 Filters at least 99.97% of airborne particles. Oil proof (strongly
resistant to oil).

HE (high-
efficiency)

Filters at least 99.97% of airborne particles.
n PAPRs only.

(Sumber: NIOSH, 2015)
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Strategi Penggunaan APD

Dalam kapasitas lonjakan mengacu pada kemampuan untuk mengelola 
peningkatan volume pasien secara tiba-tiba melebihi kapasitas fasilitas saat 
ini. Sementara tidak ada pengukuran atau pemicu yang dapat diterapkan 
untuk membedakan kapasitas lonjakan dari kapasitas perawatan pasien 
sehari-hari. Kapasitas lonjakan adalah kerangka kerja yang berguna 
untuk mengatasi penurunan pasokan APD selama tanggapan Covid-
19. Terdapat 3 kondisi berkaitan dengan kapasitas pelayanan kesehatan 
sebagai berikut.
1. Kapasitas konvensional: langkah-langkah yang terdiri dari 

rekayasa, administrasi, dan kontrol APD yang seharusnya sudah 
diimplementasikan dalam pencegahan infeksi umum dan rencana 
pengendalian dalam pengaturan perawatan kesehatan.

2. Kapasitas darurat: tindakan yang dapat digunakan sementara 
selama periode kekurangan APD yang diantisipasi. Strategi kapasitas 
kontingensi hanya boleh dilaksanakan setelah mempertimbangkan 
dan menerapkan strategi kapasitas konvensional. Sementara pasokan 
saat ini dapat memenuhi tingkat pemanfaatan fasilitas saat ini atau 
yang diantisipasi, mungkin ada ketidakpastian apakah pasokan 
di masa depan akan memadai dan karenanya, strategi kapasitas 
kontingensi mungkin diperlukan.

3. Kapasitas krisis: strategi yang tidak sepadan dengan standar 
perawatan A.S. tetapi mungkin perlu dipertimbangkan selama periode 
kekurangan APD yang diketahui. Strategi kapasitas krisis hanya 
boleh dilaksanakan setelah mempertimbangkan dan menerapkan 
strategi kapasitas konvensional dan kontingensi. Fasilitas dapat 
mempertimbangkan strategi kapasitas krisis ketika pasokan tidak 
dapat memenuhi tingkat pemanfaatan fasilitas saat ini atau yang 
diantisipasi.
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Tabel 10.7 Alternatif jenis APD.

No. Jenis APD Alternatif
1 Sarung tangan Sarung tangan rumah tangga yang tebal

2 Masker N95 √  Masker N95 yang sekali pakai (disposable) 
dapat dijadikan reusable dengan menggunakan 
pelindung wajah sampai dagu atau melapisi nya masker 
bedah di luar masker N95. Masker N95 dapat dibuka 
dan di pasang kembali sebanyak 5 kali selama 8 jam. 
Reusable dapat dilakukan kecuali setelah masker N95 ini 
digunakan untuk tindakan aerosol

√  Elastomeric respirator
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No. Jenis APD Alternatif
√  Powered Air-Purifying Respirators (PAPR)

3 Kaca mata 
(Goggles)

√  Kacamata (goggles) yang sekali pakai (disposable) dapat 
digunakan kembali (reusable) setelah proses disinfektan

√  Kacamata renang

4 Face mask/masker 
wajah

√  Masker wajah diperpanjang lama penggunaannya yang 
digunakan bersama dengan pelindung wajah (face 
shield) kedap air yang menutup hingga ke bawah dagu
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No. Jenis APD Alternatif
√  Masker kain apabila sudah tidak ada sama sekali 

persediaan masker bedah atau masker N 95 yang 
digunakan bersama dengan pelindung wajah (face 
shield) kedap air yang menutup hingga ke bawah dagu.

5 Penutup kepala √  Surgical hood

 

√  Topi renang

√  Topi hiking
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No. Jenis APD Alternatif
6 Jubah/Gown √  Coverall yang dapat terbuat dari polyester atau katun 

polyester yang menyediakan perlindungan 360 derajat 
karena didesain untuk menutup seluruh tubuh termasuk 
kepala, belakang dan bawah kaki. Untuk coverall jika 
menggunakan resleting di depan maka harus dilapisi 
dengan kain atau penutup yang dijahit

√  

√  Gaun panjang pasien yang dikenakan dengan manset 
atau jubah laboratorium. Keduanya harus dikombinasikan 
dengan Apron Panjang
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No. Jenis APD Alternatif
√  Jas hujan sekali pakai (disposable) apabila sudah tidak 

ada sama sekali persediaan gaun isolasi, gaun bedah, dan 
coverall

7 Sepatu Pelindung √  Sepatu kets tertutup dengan pelindung sepatu/shoe 
covers

PEMBAHASAN

Prinsip-prinsip manajemen Covid-19 di fasilitas kesehatan adalah isolasi 
awal, prosedur pencegahan infeksi sesuai standar, terapi oksigen, hindari 
kelebihan cairan, pemberian antibiotik empiris (mempertimbangkan 
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risiko sekunder akibat infeksi bakteri), pemeriksaan SARS-CoV-2 dan 
pemeriksaan infeksi penyerta yang lain, pemantauan janin dan kontraksi 
uterus, ventilasi mekanis lebih dini apabila terjadi gangguan pernapasan 
yang progresif, perencanaan persalinan berdasarkan pendekatan 
individual/indikasi obstetri, serta pendekatan berbasis tim dengan 
multidisipin.

Dalam situasi pandemik Covid-19 ini hampir ke semua layanan 
termasuk pelayanan kesehatan maternal dan neonatal menjadi salah satu 
layanan yang terkena dampak secara akses maupun kualitas. Persalinan 
dan bayi baru lahir di masa pandemik ini diharapkan ibu dan bayi tetap 
mendapatkan pelayanan esensial, mendapatkan akses pertolongan 
kegawatdaruratan, faktor risiko Covid-19 dapat dikenali secara dini, dan 
tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan dari tertular Covid-19, serta 
memberikan pemahaman kepada tenaga medis khususnya dokter dan 
bidan cara penanganan persalinan dan bayi baru lahir dengan ibu positif 
Covid-19.

Seiring dengan meningkatnya kasus positif Covid-19 di wilayah 
Jawa Timur, BKKBN Jatim melaporkan peningkatan ibu hamil sejak 
ditemukannya kasus Covid-19 pertama kali sampai pada bulan Juni sudah 
mengalami kenaikan sebanyak 10 persen. Hal tersebut terjadi karena 
penurunan pasangan suami istri yang mengikuti program KB karena 
tidak dapat keluar rumah. Berdasarkan data yang terbatas, menurut 
rekomendasi yang diterbitkan POGI mengenai rekomendasi penanganan 
infeksi Covid-19 pada maternal, dipercaya bahwa ibu hamil memiliki risiko 
lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat, morbiditas dan mortalitas 
dibandingkan dengan populasi umum. Dengan informasi yang terbatas, 
belum jelas apakah komplikasi ini mempunyai hubungan dengan infeksi 
pada ibu. Dalam dua laporan yang menguraikan 18 kehamilan dengan 
Covid-19, semua terinfeksi pada trimester ketiga didapatkan temuan klinis 
pada ibu hamil mirip dengan orang dewasa yang tidak hamil. Gawat janin 
dan persalinan prematur ditemukan pada beberapa kasus. Dalam situasi 
normal angka kematian ibu dan bayi tergolong sangat tinggi di Jawa 
Timur, apalagi pada pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan meningkatkan 
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angka mortalitas dan morbiditas ibu dan bayi yang baru lahir, mengingat 
saat ini pelayanan maternal dan neonatal menjadi salah satu pelayanan 
yang terkena dampak secara akses dan kualitas. Menurut data yang ada, 
jumlah ibu hamil yang terkonfirmasi Covid-19 per tanggal 27 Agustus 
2020 sudah mencapai 47 orang dan diantaranya 3 orang meninggal.

Dalam situasi pandemik Covid-19 ini, banyak pembatasan hampir 
ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan maternal dan 
neonatal. Seperti ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas 
pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular, adanya anjuran 
menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil, serta adanya 
ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk 
alat pelindung diri.

Dari data yang didapat di RS Saiful Anwar Malang pada bulan 
Agustus, terjadi peningkatan jumlah rujukan maternal baik yang memiliki 
hasil swab PCR/TCM positif maupun hasil tes rapid suspect dengan total 30 
kasus pada bulan Agustus. Hal tersebut membuktikan terjadi kenaikan 
signifikan tiap bulan pada kasus maternal Covid-19. Seiring dengan 
berjalannya waktu, banyak strategi-strategi di daerah dalam melakukan 
ANC pada saat pandemik seperti ini. Salah satunya dengan penentuan 
hari untuk pelayanan ANC di pelayanan kesehatan yang tersedia dan 
pembatasan jumlah pasien di poli pelayanan ANC. Hal tersebut dilakukan 
untuk mengurangi kerumunan dan kontak dengan pasien yang lain. 
Selain itu pada ibu hamil yang masuk pada usia kehamilan 37 minggu 
dilakukan screening rapid test agar dapat diketahui sejak dini apakah ibu 
hamil tersebut reaktif sehingga dapat terus dilakukan swab PCR sesuai 
anjuran POGI. Tetapi tidak jarang ditemui ibu hamil yang datang dalam 
keadaan inpartu sehingga penanganan pada ibu hamil tersebut tertunda 
karena masih harus memastikan apakah positif Covid-19 atau tidak. 
Dengan demikian, lagi-lagi rapid test dan swab PCR harus diupayakan 
merata untuk ibu hamil yang memasuki usia kehamilan minimal 37 
minggu.

Penanganan ibu hamil dengan screening rapid reaktif hingga 
didapatkan hasil swab PCR positif, membutuhkan tempat isolasi yang 
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sesuai, untuk mencegah terjadinya penularan yang dapat dengan cepat 
terjadi sampai ibu dinyatakan hasil swab negatif dan mencapai waktu 
persalinannya. Upaya masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur dalam 
penyediaan fasilitas isolasi ini belum seragam sehingga peningkatan kasus 
dapat dengan cepat terjadi. Di Kabupaten Probolinggo, pemerintah daerah 
membuat aturan tidak dilakukan isolasi mandiri di rumah bagi warganya 
yang terkonfirmasi Covid-19 positif, untuk ibu hamil dan nifas disediakan 
sebuah klinik bersalin yang disewa khusus oleh pemerintah daerah untuk 
dijadikan tempat isolasi bagi ibu hamil dan nifas. Untuk persalinannya 
dilakukan di rumah sakit yang memenuhi standar fasilitas pelayanan 
Covid-19, tersedia 2 RSUD milik pemerintah daerah dengan dilengkapi 
bilik persalinan dan dengan kamar operasi bertekanan negatif, seperti 
rekomendasi pada awal mula terjadinya Covid-19 dan saat ini rekomendasi 
tekanan negatif berubah untuk anteroom, sedangkan kamar operasi tetap 
bertekanan positif sehingga hal ini juga perlu disesuaikan kembali sesuai 
rekomendasi yang terbaru dan tentunya hal ini juga mengubah kembali 
kebijakan rumah sakit.

Di daerah lainnya, Kabupaten Situbondo, masih ada pasien maternal 
positif Covid-19 yang tidak kooperatif dan menolak untuk perawatan di 
ruang isolasi dan lebih memilih pulang paksa, hal ini tentunya sangat 
riskan mengingat keselamatan ibu dan bayi dalam kandungan menjadi 
salah satu hal yang penting untuk dijaga karena dikhawatirkan akan 
menimbulkan penularan klaster baru.

Dengan meningkatnya jumlah kehamilan di masa pandemi ini, 
salah satu yang dibutuhkan adalah RS rujukan yang melayani rujukan 
maternal Covid-19 yang memadai di masing-masing daerah. Namun, 
pada praktik di lapangannya ada beberapa daerah yang bahkan tidak 
memiliki Rumah Sakit khusus untuk rujukan pasien maternal Covid-19. 
Sehingga hal tersebut membuat pelayanan kurang optimal, bahkan di 
daerah Kabupaten Ngawi, pasien yang terkonfirmasi positif masih harus 
di rujuk ke kabupaten atau kota luar provinsi yang memiliki fasilitas 
rujukan pasien Covid-19. Hal ini dapat menjadi koreksi bagi pemerintah 
setempat untuk memberikan fasilitas yang merata terkait rujukan Covid-
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19 agar pelayanan dapat lebih maksimal. Peningkatan kasus Covid-19 
pada maternal seharusnya dapat ditekan dengan kerja sama dari semua 
elemen yang terlibat. Untuk menjaga keselamatan penolong, selain tempat 
menolong persalinan dan kamar operasi yang tersedia sesuai, yang 
diperlukan adalah tersedianya fasilitas alat pelindung diri yang sesuai.

REKOMENDASI

Telah ada rekomendasi terkait penanganan infeksi Covid-19 pada maternal 
yang telah diterbitkan oleh POGI dengan update revisi ke-2 yang diterbitkan 
tanggal 8 Agustus 2020. Beberapa rekomendasi yang diterbitkan oleh POGI 
mengenai penanganan infeksi Covid-19 pada maternal antara lain sebagai 
berikut.
1. RS rujukan maternal harus ada di setiap wilayah/daerah.
2. RS rujukan maternal memiliki sarana perawatan dan operasi, yaitu 

ruang isolasi, ruang bersalin, dan kamar bedah khusus. Dengan 
rekomendasi anteroom bertekanan negatif untuk operasi dengan 
transmisi berisiko airborne.

3. Skrining, diagnosis, dan perawatan maternal dengan Covid-19 harus 
mengikuti update rekomendasi POGI.

4. Rekomendasi metode persalinan dengan baik dan benar.
5. Mengikuti prosedur perlindungan diri untuk petugas pelayanan 

kesehatan sesuai dengan rekomendasi nasional dan POGI.
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Novel Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan nama penyakit 
yang secara resmi diberikan oleh World Health Organization (WHO) pada 
tanggal 11 Februari 2020, muncul pertama kali di Wuhan, Provinsi Hubei, 
China yang awalnya dikenal sebagai pneumonia of unknown etiology pada 
tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD). Wabah tersebut kemudian 
menyebar hingga ke beberapa wilayah di China dan lebih dari 40 negara 
di seluruh dunia. Covid-19 merupakan sebuah penyakit yang disebabkan 
oleh novel coronavirus yang bersifat sangat menular, yakni Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (Sa-COV-2) (WHO, 2020; Parr, J., 2020; 
Hui, D.S., et al., 2020; Dong, E. et al., 2020). Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam 

BA B BA B 1111
Analisis Problematika Neonatus di Jawa 
Timur pada Era Pandemi Covid-19

Hj. Risa Etika, Sjamsul Arief, Agus Harianto, Martono Tri Utomo, Dina Angelika, 
Kartika Darma Handayani, Mahendra Tri Arif Sampurna, Muhammad Reza 
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212 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menetapkan 
wabah ini sebagai bencana nasional dan pada 27 September 2020, telah 
tercatat 32.730.945 kasus terkonfirmasi, dan 991.224 kematian di seluruh 
dunia (WHO, 2020), dan di Indonesia tercatat 271.339 kasus terkofirmasi 
dan 10.308 kematian (WHO, 2020). Di Indonesia, 2,5% anak meninggal 
karena Covid-19, di mana hal ini menjadi nomor yang tertinggi di daerah 
Asia Pasifik. Sehubungan peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia yang 
cukup pesat, maka ditetapkan beberapa RS rujukan Covid-19 di Indonesia 
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan rumah sakit rujukan 
penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu yang menunjuk 
beberapa RS di antaranya RSUD Dr. Soetomo.

Virus ini berasal dari ordo nidovirales, family coronaviridae, dan genus 
betacoronavirus, merupakan virus dengan envelope dengan genom RNA 
untas tunggal plus (+ssRNA) dan nukleokapsid berbentuk heliks simetris 
(Chen, et al., 2020). Virus SARS-CoV-2 dapat ditularkan melalui saluran 
napas, diperantarai oleh objek fomites (terkontaminasi) (LI, et al.; Hong, 
et al., 2020; Shen, et al., 2020), maupun transmisi melalui udara selama 
prosedur aerosolisasi. Rute utama penularan dari infeksi virus tersebut 
adalah melalui droplet saluran napas (LI et al). Setelah pajanan terhadap 
virus, diyakini bahwa masa inkubasi dari inang (host) yang terinfeksi 
adalah rerata antara 3 hingga 7 hari (Guan, et al., 2020).

Manifestasi Klinis Covid-19 pada Neonatus

Ibu hamil dan bayinya juga merupakan populasi yang rentan sakit Covid-
19. Hal ini tidak lepas dari kenyataan kondisi imunodefisiensi fisiologis 
pada kehamilan (Mor dan Cardenas, 2010), serta terjadi peningkatan 
kebutuhan oksigen dan penurunan kapasitas residual fungsional selama 
kehamilan (Alaily dan Carr, 1978). Namun demikian, infeksi SARS-CoV-2 
menunjukkan tingkat keparahan klinis yang bervariasi, sebagaimana pada 
orang dengan penyakit komorbid maupun usia lanjut yang cenderung 
bermanifestasi dengan derajat penyakit yang lebih parah, namun pasien 
pada usia anak-anak cenderung menunjukkan presentasi klinis yang 
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lebih ringan (Chen, et al., 2020). Sedangkan case fatality rate kelompok usia 
tersebut hanya berkisar 2.3% (Wu & McGoogan, 2020). Potensi bahaya 
oleh Covid-19 pada bayi baru lahir, terutama yang prematur masih 
belum sepenuhnya diketahui. Pada suatu studi, population-based pada 
anak-anak dengan total subjek sebesar 2143 anak, 90% di antaranya 
bahkan tidak menunjukkan presentasi klinis (asimtomatis) hingga klinis 
derajat sedang. Bagaimanapun, yang perlu diperhatikan adalah jumlah 
kasus yang lebih berat ternyata pada usia ≤1 tahun (bayi), lebih tinggi 
dibandingkan kelompok usia anak yang lain, dengan angka 10.6%, yang 
mana menunjukkan bahwa usia bayi memiliki predisposisi lebih terhadap 
respiratory failure dibandingkan kelompok anak usia lainnya (Dong, et al., 
2020). 

Transmisi SARS-CoV-2 pada Periode Perinatal

Hingga saat ini, masih diperdebatkan terkait risiko penularan vertikal 
dari ibu yang sementara mengandung ke janin yang dikandungnya 
sebagaimana awalnya dilaporkan bahwa tidak terdapat risiko penularan 
selama masa intrauterine (Zhu, et al., 2020). Bahkan suatu studi kasus 
pada wanita dengan infeksi SARS-CoV-2 selama trimester akhir 
kehamilan menunjukkan bahwa rendah untuk risiko terjadinya transmisi 
transplasental selama kehamilan (Fan, et al., 2020). Meski begitu, suatu 
studi case series kasus infeksi pada bayi yang menunjukkan hasil positif 
reverse transcriptase–polymerase chain reaction pada usia dua hari awal 
pascalahir, di mana diduga penularan terjadi secara vertikal sebagaimana 
pelapor menerangkan bahwa hasil swab positif meskipun telah dijalankan 
prosedur pencegahan penularan sesuai protokol (Zeng, et al., 2020).

ANALISIS PROBLEMATIKA NEONATUS COVID-19 DI JAWA TIMUR

Diperlukan data-data terkini yang lengkap jelas dan benar, dengan data 
tersebut dapat dilakukan analisis akar masalah yang ada di setiap faktor 
sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran untuk disusun 
perencanaan selanjutnya.
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Tabel 11.1 Analisis permasalahan Covid-19.

Perawatan di RS Perawatan pasca RS
Man Dokter, perawat, tenaga 

administrasi
resusitasi dan NICU

SDM perawat NICU dan DPJP Keluarga yang Covid-19 
negatif

Material (pasien) Bayi lahir dari ibu Covid-19 Bayi dilakukan kontrol rutin

Method (SOP) SOP dari hulu sampai hilir
SOP IDAI

Kawal laktasi

Machine (Fasilitas) Fasilitas dari ruang bersalin sampai 
ruang perawatan. Persiapan ruang 
isolasi, APD tingkat 1, 2, dan 3, 
sesuai di mana bertugas.

Alat komunikasi

Money Anggaran RS

Environment KIE keluarga untuk perawatan 
selanjutnya di rumah

Persiapan perawatan bayi 
oleh keluarga

Peningkatan kasus ibu hamil dengan Covid-19 yang dirujuk ke RSUD 
Dr. Soetomo mengalami peningkatan dan diperlukan persiapan RS untuk 
menangani hal tersebut, yaitu dari berbagai segi berikut.

Man (SDM)

1. Persiapan tenaga perawat dan dokter. Kendala yang sering dihadapi 
dengan peningkatan kasus Covid-19 di RS menyebabkan beberapa 
perawat dan tenaga dokter dijagakan di ruang isolasi khusus dan 
dipindahkan ke ICU dan beberapa terpapar Covid-19 sehingga harus 
isolasi mandiri, sehingga RS menggabungkan tenaga perawat di 
NICU.

Material (Pasien)

1. Neonatus yang terlahir dari ibu terkonfirmasi Covid-19 dilakukan 
perawatan di ruang isolasi dan dilakukan pemeriksaan darah 
lengkap dan swab. Bila swab negatif, maka neonatus bisa dikeluarkan 
dari ruang isolasi. 
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Method (Standard Operating Procedure)

Standard Operating Procedure (SOP) sesuai dengan pedoman IDAI.
1. Periode Golden Hour

a. Neonatus dari Ibu hamil ODP/PDP/konfirmasi Covid-19
 Dilakukan resusitasi, stabilisasi, dan transpor sesuai panduan 

prosedur klinis di ruang isolasi khusus Covid-19, tim resusitasi 
dengan APD tingkat-3.

 Kondisi bayi selanjutnya:
1) bayi bugar, observasi dilanjutkan dan perawatan di ruang 

transisi, isolasi khusus Covid-19; dan
2) asfiksia neonatorum, perawatan neonatus dilanjutkan di 

unit perawatan intensif neonatus (UPIN) isolasi khusus 
Covid-19 dengan tim khusus Covid-19 menurut panduan 
prosedur klinis masing-masing RS dengan kapasitas 
pelayanan neonatus sesuai tingkat kompetensinya.

2. Periode transisi intra ke ekstra uteri (0–6 Jam Pascalahir), di ruang 
transisi isolasi khusus Covid-19
a. Neonatus dari ibu ODP/PDP

1) Pada keadaan neonatus BUGAR
a) Petugas menggunakan APD tingkat 1
b) Dilakukan perawatan neonatus esensial, tanpa 

dilakukan inisiasi menyusu dini.
2) Pada kegawatan neonatus (sianosis, perdarahan, ikterus, 

muntah bilier, kejang)
a) Petugas menggunakan APD tingkat 2.
b) Neonatus dipindahkan ke UPIN isolasi khusus Covid-

19.
b. Neonatus dari Ibu Probable dan Konfirmasi Covid-19

1) Pada keadaan neonatus BUGAR
a) Petugas menggunakan APD tingkat 2.
b) Dilakukan perawatan neonatus esensial, tanpa 

dilakukan inisiasi menyusu dini.
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c) Bayi dilakukan pemeriksaan swab dan sediaan darah 
pada hari ke-1 dan ke-14 untuk pemeriksaan SARS-
CoV-2.

2) Pada kegawatan neonatus (sianosis, perdarahan, ikterus, 
muntah bilier, kejang)
a) Petugas menggunakan APD tingkat 2.
b) Neonatus dipindahkan ke UPIN isolasi khusus 

Covid-19.
3. Periode perinatal 6–72 jam pascalahir

a. Neonatus dari ibu hamil ODP
 Ruang rawat gabung isolasi khusus Covid-19:

1) Petugas menggunakan APD tingkat 1
2) Keadaan neonatus selanjutnya:

a) tidak perlu dilakukan swab pada bayi;
b) bayi sehat rawat gabung dan bisa menyusu langsung 

dari ibu dengan melaksanakan prosedur perlindungan 
saluran napas dengan baik, antara lain menggunakan 
masker bedah, menjaga kebersihan tangan sebelum dan 
setelah kontak dengan bayi, dan rutin membersihkan 
area permukaan di mana ibu telah melakukan kontak; 
dan

c) dalam keadaan tidak bisa menjamin prosedur 
perlindungan saluran napas dan pencegahan transmisi 
melalui kontak, maka bayi diberikan ASI perah.

b. Neonatus dari ibu hamil PDP
 Neonatus masuk dalam kriteria kontak erat risiko rendah, tidak 

rawat gabung, dirawat terpisah dari ibu di ruang isolasi khusus 
Covid-19:
1) petugas menggunakan APD tingkat 2
2) keadaan neonatus selanjutnya:

a) tidak perlu dilakukan swab pada bayi;
b) ASI tetap diberikan kepada bayi dalam bentuk ASI 

perah;
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c) pompa ASI hanya digunakan oleh ibu tersebut dan 
dilakukan pembersihan pompa setelah digunakan;

d) kebersihan peralatan untuk memberikan ASI perah 
harus diperhatikan;

e) bayi dimonitor ketat dan perlu di-follow up hingga 
pulang; dan

f) dukungan kesehatan mental dan psikososial diberikan 
untuk ibu dan keluarga.

4. Periode peri-neonatus 6 jam–14 hari pascalahir di ruang isolasi khusus 
Covid-19
a. Neonatus dari Ibu Hamil terkait Covid-19 (probable dan 

konfirmasi Covid-19)
 Neonatus masuk dalam kriteria kontak erat risiko tinggi, tidak 

rawat gabung, dirawat terpisah dari ibu di ruang isolasi khusus 
Covid-19.
1) Petugas menggunakan APD tingkat 2
2) Keadaan neonatus selanjutnya:

a) ASI tetap diberikan kepada bayi dalam bentuk ASI 
perah;

b) pompa ASI hanya digunakan oleh ibu tersebut dan 
dilakukan pembersihan pompa setelah digunakan;

c) kebersihan peralatan untuk memberikan ASI perah 
harus diperhatikan;

d) dukungan kesehatan mental dan psikososial diberikan 
untuk ibu dan keluarga;

e) bayi dimonitor ketat dan perlu di-follow up hingga 
dipulangkan setelah 14 hari;

f) jika bayi menunjukkan gejala, bayi dirawat sebagai 
PDP di UPIN isolasi khusus Covid-19; dan

g) perawatan bayi terpisah dari ibu, sampai ibu 
dinyatakan sembuh oleh dokter yang merawat (sesuai 
dengan kriteria yang berlaku).
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5. Periode peri-neonatus 3–28 hari pascalahir di rumah, isolasi neonatus 
dari siapapun yang sakit (neonatus dari ibu hamil ODP/PDP), atau 
periode peri-neonatus 14–28 hari pascalahir di ruang isolasi khusus 
Covid-19 (neonatus dari ibu hamil terkonfirmasi Covid-19)
a. Neonatus sehat:

1) ibu dinyatakan sehat: perlakuan normal, kontrol bayi sehat 
sesuai jadwal; dan

2) ibu tidak sehat: perlakuan seperti di rumah sakit.
b. Neonatus sakit, segera ke RS terdekat.

Tetapi terdapat perubahan istilah dari ODP (orang dalam pengawasan), 
PDP (pasien dalam pengawasan), dan konfirmasi Covid-19 pada buku 
Kemenkes tentang Pedoman Pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan 
bayi baru lahir di era adaptasi kebiasaan baru (Kemenkes, 2020) yaitu 
kasus suspek bila: 1) ada gejala ISPA pada 14 hari terakhir terdapat 
riwayat perjalanan ke daerah dengan transmisi lokal atau kontak dengan 
kasus konfirmasi/probable Covid-19; 2) ISPA berat/pnemonia berat yang 
membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain 
berdasarkan klinis. Istilah PDP sebelumnya dikenal kembali sebagai 
istilah kasus suspek. Kasus probable adalah kasus suspek dengan 
ISPA berat/ARDS/meninggal dengan ambaran klinis yang meyakinkan 
Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus 
konfirmasi bila dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR 
positif, sehingga terdapat beberapa perubahan yaitu ibu hamil PDP (pada 
pedoman sebelumnya) menjadi suspek (pada pedoman yang baru) dan 
pada pedoman Kemenkes edisi terbaru, bayi sehat yang lahir dari ibu 
suspek/probable/konfirmasi Covid-19 ditata laksana sebagai kasus 
suspek dengan tata laksana seperti pada ibu probable atau konfirmasi 
Covid-19 pada pedoman edisi sebelumnya, yaitu dilakukan swab pada 
hari pertama (Kemenkes, 2020) 
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Machine

1. Persiapan ruangan isolasi dan APD untuk tenaga kesehatan yang 
disesuaikan dengan level perawatan NICU. Idealnya adalah ruangan 
tekanan negatif, tetapi bila tidak memungkinkan dapat menggunakan 
ruangan isolasi yang ada.

2. Persiapan ruangan resusitasi dan ruang operasi khusus ibu hamil 
Covid-19. 

Perawatan neonatus Covid-19
1. Perawatan level II
 Isolasi khusus untuk perawatan dengan penularan secara droplet dan 

airborne dengan memperhatikan:
a. sirkulasi udara; dan
b. APD tingkat 2 untuk petugas yang merawat.

2. Perawatan level III (UPIN)
 Isolasi khusus untuk perawatan dengan penularan secara droplet dan 

airborne dengan memperhatikan:
a. sirkulasi udara; dan
b. APD tingkat 2 untuk petugas yang merawat.

 Isolasi khusus sistem pernapasan neonatus dengan tidak memberikan 
terapi oksigen menggunakan ventilasi non-invasif.

 Apabila diperlukan terapi oksigen, diberikan melalui ventilasi invasif, 
dengan perlindungan ketat pada tenaga medis dalam melakukan 
pembersihan jalan napas dan intubasi, tim resusitasi menggunakan 
APD tingkat 3.

Money

1. Anggaran rumah sakit berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD).

Environment

Selama perawatan di RS, penting untuk KIE keluarga untuk perawatan 
selanjutnya di rumah. Ketika ibu dan bayi akan pulang dari rumah sakit, 
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penting untuk memastikan dukungan keluarga terhadap ibu dalam 
perawatan bayi di rumah.

PERMASALAHAN

Tantangan Pemberian ASI di Masa Pandemi Covid-19

Jumlah kasus Covid-19 semakin meningkat setiap harinya. Data yang 
disampaikan oleh World Health Organization (WHO) per tanggal 30 Juni 
2020, secara global sudah terdapat 216 negara yang mengalami pandemi 
Covid-19. Kasus terkonfimasi di seluruh dunia per tanggal tersebut 
mencapai 10.185.374 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 503.862 
kasus. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Indonesia. Kasus 
terkonfirmasi Covid-19 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, mencapai 
56.385 kasus dengan kematian 2.876. Provinsi Jawa Timur merupakan salah 
satu provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 terbanyak yaitu mencapai 
21,5% dari seluruh kasus di Indonesia (WHO, 2020).

Tantangan dalam menyusui di masa pandemi Covid-19 di RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya terdiri atas beberapa hal, di antaranya yaitu, 
ruang isolasi ibu yang letaknya berjauhan dengan ruang perawatan bayi, 
minimalnya jumlah ruang isolasi untuk ibu dan bayi, serta minimalnya 
staf atau petugas di ruang isolasi ibu dan bayi. Hal ini membutuhkan 
suatu proses adaptasi dalam memberikan pelayanan menyusui.

RSUD Dr. Soeotomo Surabaya merupakan rumah sakit rujukan 
utama di Indonesia Timur dan merupakan rumah sakit rujukan utama 
kasus Covid-19 di Surabaya. Oleh karena itu, ibu yang dirujuk atau datang 
ke RSUD Dr. Soetomo harus sudah diketahui status Covid-19 ibu tersebut. 
Sesuai dengan algoritme bayi baru lahir dengan ibu terkonfirmasi positif 
Covid-19 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, maka bayi yang dilahirkan 
harus dilakukan tes swab PCR. Bayi dengan hasil tes swab PCR Covid-
19 positif, maka harus dilakukan isolasi dengan perawatan ketat untuk 
memantau adanya gangguan respirasi. Bayi dengan kondisi yang stabil 
dapat direncanakan untuk pulang. Ketersediaan ruang isolasi yang 
belum memenuhi standar yaitu ruangan dengan tekanan negatif, dalam 
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kondisi darurat di mana lonjakan pasien yang semakin meningkat, kita 
hanya melakukan pengosongan ruangan perawatan biasa yang cukup 
untuk menampung pasien yang perlu kita isolasi selama menunggu hasil 
konfirmasi status ibu. 

Sebagian besar ibu hamil terkonfirmasi positif Covid-19 di 
RSUD Dr. Soetomo melahirkan secara section caesarea. Tim neonatus 
yang mendampingi selama persalinan minimal sebanyak 2 orang 
dan menggunakan APD tingkat 3. Setelah bayi lahir, kemudian bayi 
dipindahkan ke ruang isolasi untuk melakukan observasi ketat dan 
menunggu hasil swab ibu. Rawat gabung ibu dan bayi tidak dilakukan, 
karena di ruang isolasi ibu bercampur dengan pasien Covid-19 lainnya. 

Di Surabaya, khususnya RSUD Dr. Soetomo, melaporkan kasus Covid-
19 pada bidang obstetri sampai dengan akhir September 2020 dengan 
jumlah kasus mencapai 224 kasus, dan terkonfirmasi PCR 89 kasus (Data 
Rekam Medik 2020, unpublished data). Dalam periode waktu yang sama, 
jumlah bayi dengan swab PCR positif di RSUD Dr. Soeotmo yaitu sebanyak 
2 bayi. Kedua bayi tersebut tidak menunjukkan gejala dan dalam kondisi 
yang stabil. Setelah dilakukan perawatan dan hasil swab PCR Covid-19 
sudah negatif, kemudian bayi dipulangkan. Pemantauan terhadap kedua 
bayi tersebut masih dilakukan dan keduanya saat ini masih mendapatkan 
ASI eksklusif. 

Resusitasi dan Stabilisasi Neonatus di Masa Covid-19

Munculnya virus baru yang dikenal sebagai sindrom pernapasan akut 
parah yaitu virus korona 2 (SARS-CoV-2) telah menyebabkan pandemi 
global di tahun 2019. Dengan tingkat penularan yang cepat, spektrum 
penyakit yang luas, dan ketidakmampuan untuk menyaring populasi 
yang berisiko secara memadai, memberi dampak pada morbiditas 
dan mortalitas, termasuk pada bayi baru lahir. Sampai saat ini, masih 
belum jelas apakah penularan vertikal terjadi selama kehamilan, namun 
antibodi IgM telah terdeteksi pada bayi baru lahir meskipun RNA virus 
belum diisolasi menunjukkan kemungkinan penularan vertikal. Adanya 
gangguan pada barrier plasenta misalnya solusio plasenta atau perdarahan 
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ibu-janin berpotensi menularkan virus dan/atau antibodi IgM ke sirkulasi 
janin. Atas dasar tersebut, maka pertolongan resusitasi dan stabilisasi 
persalinan pada neonatus yang lahir dari ibu baik suspek atau confirmed 
Covid-19 memiliki perhatian tertentu (Chandrasekaharan, 2020).

Tidak ada perbedaan pada alur resusitasi dan stabilisasi bayi dalam 
masa Covid-19, yang berbeda adalah penggunaan APD dan meminimalkan 
risiko pada bayi baru lahir. APD yang direkomendasikan oleh CDC adalah 
minimal tingkat 2. APD tingkat 2 terdiri atas penutup kepala, kaca mata 
pelindung (goggles), masker bedah 3 ply, sarung tangan steril, apron/gown, 
dan alas kaki. APD tingkat 3 tentu saja juga boleh digunakan. APD tingkat 
3 terdiri atas kaca mata pelindung (goggle), masker N-95, sarung tangan 
steril, cover-all jumpsuit (hazmat), dan sepatu boots. Contoh peralatan APD 
dijelaskan pada Gambar 3.

Tantangan dalam melakukan resusitasi dan stabilisasi neonatus 
di masa pandemi Covid-19 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya terdiri atas 
beberapa hal, yaitu kurangnya pengetahuan mengenai general precaution di 
kalangan tenaga medis yang meliputi dokter anak, perawat, residen, bidan, 
dan lain-lain. Selain itu, tingginya angka pasien Covid-19 menyebabkan 
banyak tenaga medis yang ditempatkan pada ruang isolasi untuk 
merawat pasien yang suspek atau sudah terkonfirmasi Covid-19, sehingga 
meningkatkan risiko mereka untuk terkena Covid-19, dan pada akhirnya 
mengurangi jumlah tenaga kesehatan yang dapat bertugas. Masalah lain 
muncul dari fasilitas yang terbatas. Kurangnya pasokan APD menjadi 
hambatan utama bagi para tenaga medis dalam melakukan tindakan 
sesuai dengan SOP. Tentunya hal ini memerlukan perhatian yang lebih, 
mengingat APD merupakan salah satu syarat utama dalam melaksanakan 
resusitasi dan stabilisasi pada bayi dalam masa Covid-19 ini.

FISHBONE ANALYSIS METHOD (DIAGRAM ISHIKAWA)

Definisi Fishbone Analysis Method

Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo adalah orang yang pertama kali 
memelopori pengambilan keputusan dalam suatu kasus klinis yang 
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relevan dengan menggunakan diagram sebab-akibat atau yang dikenal 
dengan diagram Ishikawa manajemen kualitas suatu permasalahan. Hal itu 
karena diagram tersebut menyerupai suatu tulang ikan ( fishbone) dengan 
‘kepala ikan’ yang mengindikasikan suatu permasalahan yang sedang 
ditinjau. Sedangkan akar permasalahan berasal dari analisis masalah 
relevan yang digambarkan dalam bentuk ‘tulang ikan’. Digambarkan yang 
ada dari diagram ini dijabarkan input yang ada saat kejadian dan output 
yang diharapkan dari upaya-upaya permasalahan data yang ada. 

Gambar 11.1 Fishbone Analysis Method.

Pada hakikatnya, tidak terdapat batasan dari jumlah ‘tulang ikan’ 
pada diagram dan tiap ‘tulang ikan’ dapat dibagi lagi menjadi ‘tulang’ 
yang lebih kecil (Ishikawa, 1990). Diagram Ishikawa dapat digunakan 
untuk menjelaskan cara mengaitkan suatu penyebab permasalahan 
terhadap permasalahan klinis yang terdapat saat ini, yakni pandemi 
Covid-19. Metode Ishikawa tersebut dipergunakan untuk menganalisis 
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permasalahan Covid-19 pada periode neonatus yang terdapat di daerah 
Jawa Timur.

Studi dengan menggunakan diagram Ishikawa dalam menganalisis 
penyebab yang diperuntukkan dalam menganalisis penyebab yang dapat 
berkontribusi terhadap suatu permasalahan dapat diidentifikasi dengan 
cara mengevaluasi tingkat keakuratan yang dinyatakan sebagai berikut 
(Liliana, 2016). 
1. Man :  faktor kualitas dan kuantitas sumber daya manusia 

(SDM), yaitu dokter, perawat, paramedis, dan tenaga 
administrasi yang terkait dengan permasalahan, 
misalkan faktor stres dan kelelahan, SDM yang tidak 
terlatih dan kurang memiliki pengalaman.

2. Method :  faktor SOP perawatan pasien dari hulu sampai hilir. 
Proses pengukuran ataupun prosedur regulasi dalam 
menangani suatu masalah.

3. Machine :  faktor fasilitas yang tersedia perangkat dan 
peralatan yang digunakan dalam menilai suatu 
permasalahan.

4. Materials :  bahan-bahan mentah yang digunakan untuk 
identifikasi masalah. Faktor pasien yang dirawat.

5. Money :  anggaran ditanggung pemerintah, dalam hal ini satgas 
percepatan penurunan Covid-19 dari pusat sampai 
daerah. Sumbangan dana bebas dari dermawan atau 
masyarakat.

6. Environment :  kondisi faktor lingkungan zona merah, orange, kuning, 
dan hijau. Faktor sosial budaya tingkat pendidikan 
sosial dan ekonomi masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dibuat dengan data dasar dimasukkan, dianalisis 
satu-satu, diidentifikasi masalahnya, dan diselesaikan masalah yang 
ada atau usulan-usulan sesuai dengan target yang diharapkan untuk 
mengatasi masalahnya sehingga bisa ditarik kesimpulan.
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Fishbone analysis method biasa dipergunakan di RSUD Dr. Soetomo 
untuk menyelesaikan dan menganalisis problematik yang terjadi sebagai 
gugus kendali mutu.

PEMECAHAN MASALAH

Pemberian ASI di Masa Pandemi Covid-19

RSUD Dr. Soetomo Surabaya, telah menerapkan protokol dalam menyusui 
bayi pada ibu terkonfimasi Covid-19. Ibu terkonfirmasi Covid-19 dengan 
kondisi sehat (2 kali pemeriksaan swab tes negatif) dan sudah memenuhi 
periode waktu isolasi, maka bayi dapat dirawat gabung dengan ibu. 
Namun, apabila ibu terkonfirmasi Covid-19 dalam kondisi masih sakit 
(hasil swab tes ulang masih positif) atau belum stabil, maka ibu akan 
tetap didukung untuk memberikan ASI melalui beberapa alternatif. 
Alternatif tersebut antara lain memerah ASI, memberikan ASI donor, atau 
relaktasi. 

Dokter juga melakukan konsultasi kepada anggota keluarga bahwa 
bayi dengan kondisi stabil dapat dipulangkan terlebih dahulu tanpa ibunya 
yang masih dirawat di ruang isolasi. Anggota keluarga juga diberikan 
edukasi melalui leaflet mengenai cara menyusui yang aman dengan status 
Covid-19 di rumah. Pada ibu dengan kondisi yang sehat (2 kali swab tes 
negatif dan memenuhi periode waktu isolasi) dapat menyusui langsung 
bayinya dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker 
saat menyusui dan mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui. 
Melalui leaf let tersebut juga dijelaskan untuk rutin membersihkan 
payudara serta pijat laktasi, cara memerah ASI, teknik pemberian ASI 
perah, cara membersihkan pompa susu, dan cara menyimpan ASI perah 
yang benar. 

Tim neonatus RSUD Dr. Soetomo juga membuat sebuah grup diskusi 
online “Kawal Laktasi” untuk mendukung proses laktasi di RSUD Dr. 
Soetomo. Saat ini, terdapat 9 relawan untuk memantau kondisi laktasi 
bayi yang tidak dapat dirawat gabung dengan ibunya karena ibu berada 
di ruang isolasi. Pemantauan selama 3 bulan didapatkan hasil yaitu, dari 
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113 pasien sebanyak 11% ibu yang menyusui secara eksklusif. Hal ini 
disebabkan salah satunya karena tidak dilakukannya inisiasi menyusui 
dini dan rawat gabung. Namun, tim tetap berusaha yang terbaik agar 
ibu dengan status Covid-19 dapat memberikan ASI secara aman kepada 
bayinya. 

 

Gambar 11.2 Leaflet perawatan bayi dengan status Covid-19 di rumah

Studi menunjukkan bahwa menyusui aman dilakukan di masa 
pandemi Covid-19. Studi oleh Filho et al., mengenai keberadaan RNA 
SARS-CoV-2 di ASI, dilakukan pada 24 ibu hamil dengan status Covid-
19, menunjukkan bahwa dari seluruh sampel ASI yang dikumpulkan 
tidak terdapat RNA SARS-CoV-2 pada ASI (Filho et al, 2020). Hasil 
studi yang sama juga didapatkan oleh De-Haan, et al., yaitu tidak ada 
bukti bahwa SARS-CoV-2 ditemukan dalam ASI (De-Haan et al., 2020). 
Studi Yang et al., selain menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada 
bukti yang mengindikasikan bahwa RNA SARS-CoV-2 ada di ASI, juga 
menyampaikan bahwa keuntungan yang didapat dari menyusui lebih 
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besar jika dibandingkan infeksi SARS-CoV-2 pada bayi dengan tetap 
menerapkan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko transmisi 
melalui droplet (Yang et al., 2020). Studi yang dilakukan oleh Wu et al., 
mengevaluasi adanya SARS-CoV-2 dalam sekret vagina dan ASI. Tiga belas 
sampel sekret vagina dan ASI dari ibu dengan Covid-19 dikumpulkan. 
Hasilnya, tidak didapatkan SARS-CoV-2 pada sekret vagina sehingga 
melahirkan secara pervaginam mungkin bisa menjadi pilihan yang aman. 
Hasil yang sedikit berbeda pada ASI, yaitu satu dari sampel mengandung 
positif RNA SARS-CoV-2. Namun, studi lanjutan perlu dilakukan untuk 
mengetahui potensi kontaminasi virus pada ASI (Wu et al., 2020).

Virus yang terdeteksi ada di dalam ASI yaitu human immunodeficiency 
virus (HIV), cytomegalovirus (CMV), dan human T-cel lymphotrophic virus 
type 1 (HTLV-1). Jenis coronavirus yang menyebabkan wabah SARS di 
China (2003), ditemukan pada cairan lambung, satu temuan segmen virus 
pada ASI dan dua kasus mengenai imunoglobulin pada ASI. Virus yang 
menyebabkan wabah MERS (middle east respiratory syndrome coronavirus) 
pada tahun 2012 juga ditemukan pada susu unta yang masih mentah. 
Hipotesis mengenai keberadaan SARS-CoV-2 pada ASI dikaitkan dengan 
adanya ekspresi ACE-2 pada epitel mukosa mulut dan kelenjar payudara 
(Lackey et al., 2020).

Berdasarkan data yang ada, World Health Organization (WHO) 
menyatakan bahwa saat ini tidak didapatkan virus hidup pada ASI ibu 
dengan Covid-19 dan tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan 
bahwa transmisi Covid-19 secara vertikal melalui ASI. WHO menyatakan 
bahwa manfaat menyusui lebih besar dibandingkan risiko penularan 
Covid-19 (WHO, 2020). Manfaat menyusui ini dikaitkan dengan adanya 
laktoferin sebagai antiviral dan molekul imunomodulator yang dapat 
mencegah SARS-CoV-2 (Chang et al., 2020). Pedoman internasional yang 
disampaikan oleh FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetric) 
bahwa pada bayi yang terlahir preterm atau bergejala, atau ibu mengalami 
gejala Covid-19 yang berat, maka bayi segera ditransfer ke NICU atau ruang 
perawatan. Kemudian melakukan diskusi mengenai pemilihan nutrisi 
bagi bayi yang melibatkan tim pediatri dengan membertimbangkan gejala 
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ibu, hasil pemeriksaan Covid-19 dan pertimbangan keluarga. Pemilihan 
nutrisi tersebut antara lain dengan memberikan ASI perah, menyusui 
secara langsung, atau formula (Poon et al., 2020).

Rekomendasi WHO selama pandemi adalah secara konsisten 
menerapkan hygiene respirasi selama menyusui, cuci tangan dengan 
sabun atau hand sanitizer sebelum dan setelah menyentuh bayi, serta 
membersihkan dan melakukan desinfeski secara rutin pada permukaan 
yang disentuh. Apabila terdapat gejala respirasi, misalnya batuk, pilek, 
nyeri tenggorokan atau sesak napas, gunakan masker medis ketika kontak 
erat dengan bayi. Jika ibu dengan status suspek atau terkonfirmasi Covid-

 

Ibu dengan terkonfimasi 
positif Covid-19 Ibu dengan suspek Covid-19

Bayi termasuk kontak erat risiko 
tinggi
Lakukan swab hari ke-1 dan 2

Bayi termasuk kontak erat risiko 
rendah
Lakukan swab hari ke-1 dan 2

Pada ibu dengan gejala sedang-
berat:

Rawat terpisah
Tidak IMD
Diberikan ASI Perah
Praktik hygiene respirasi dan APD 
level 2 (bayi bugar)
Pompa ASI terjaga kebersihannya
Konseling & dukungan psikososial

Bayi dapat menyusu langsung setelah 
hasil tes swab ibu negatif
Pendampingan relaktasi

Gambar 11.3 Alur pemberian ASI pada ibu dengan status Covid-19.
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19 dengan komplikasi sehingga menghambat menyusui secara langsung, 
maka ASI tetap dapat diberikan dengan cara alternatif lain yang aman 
misalnya melalui ASI perah. Namun, apabila kondisi ibu secara klinis 
membuat ibu tidak dapat menyusui secara langsung atau memerah ASI, 
maka motivasi ibu untuk relaktasi. ASI donor dapat dipertimbangkan 
jika keluarga menyetujui dan dapat diberikan secara aman. Rekomendasi 
untuk petugas di ruang maternitas yaitu tidak dianjurkan untuk 
memberikan pengganti ASI seperti susu formula dan susu botol. Ibu dan 
bayi diusahakan untuk dapat dirawat gabung dan melakukan skin to skin 
contact serta menyusui. Jika tidak memungkinkan, maka direncanakan 
untuk melakukan kunjungan atau pendampingan setelah kondisi ibu dan 
bayi stabil (Williams et al, 2020). 

Resusitasi dan Stabilisasi Neonatus di Masa Covid-19

Ruang bersalin harus bertekanan negatif dengan peralatan infant warmer 
yang didesain sedemikian rupa untuk meminimalkan risiko pada bayi 
baru. Tim penolong persalinan harus diinformasikan minimal 30-60 
menit sebelum persalinan. Peralatan APD harus tersedia untuk tiap 
penolong persalinan, termasuk persiapan peralatan APD cadangan. Jika 
ibu memerlukan operasi caesar, APD tambahan untuk petugas kesehatan 
tambahan juga sudah harus dipersiapkan sebelum persalinan. Di beberapa 
rumah sakit, bayi yang baru lahir diarahkan ke jalur yang ditentukan, 
sehingga menghindari ruang gawat darurat.

Ruang bersalin/ruang operasi yang ditentukan juga harus memiliki 
peralatan yang memadai termasuk penghangat dengan lampu penerang, 
aksesori peralatan saluran napas (pengisap, sungkup muka, tabung 
endotrakeal, saluran napas laring, alat tekanan positif, oksigen, dan 
blender) dan kereta emergency yang berisi obat/cairan/peralatan kateter 
umbilikalis untuk keperluan resusitasi tingkat lanjut seperti yang 
direkomendasikan oleh American Academy of Pediatrics (AAP) dan Program 
Resusitasi Neonatus (NRP). Ruang resusitasi sebaiknya bertekanan 
negatif (bila memungkinkan), dan di luar ruang bersalin. Bila tidak 
dimungkinkan, dapat dilakukan di ruang yang sama dengan jarak >2 
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meter dan dengan menggunakan pembatas fisik (misalnya tirai). Gambar 
ruang resusitasi dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 11.4 Rekomendasi APD bagi tenaga medis berdasarkan tingkat perlindungan 
(www.Covid-19.go.id)

Gambar 11.5 Rekomendasi setting resusitasi.
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Membersihkan jalan napas bayi baru lahir harus dikelola sesuai 
dengan rekomendasi NRP. Namun tindakan penyedotan dapat 
menghasilkan aerosol sehingga sebaiknya dikurangi. APD yang memadai 
akan melindungi tim penolong persalinan yang ada di ruang bersalin. 
Pada neonatus yang membutuhkan ventilasi tekanan positif (PPV), 
resusitasi dilakukan sesuai dengan parameter yang direkomendasikan 
AAP dan NRP termasuk saturasi target dan pemberian oksigen tambahan. 
Tim yang terlibat dalam melakukan pemasangan ETT harus berhati-
hati dengan menggunakan masker N-95 yang sesuai, pelindung wajah/
kacamata, dan sarung tangan ganda sebelum prosedur. Tim yang paling 
berpengalaman yang melakukan intubasi dan prosedur lain untuk 
membatasi pembentukan aerosol.

Masih belum jelas apakah penggunaan perangkat resusitasi 
T-piece untuk menyediakan CPAP/PPV melalui sungkup muka dapat 
menghasilkan aerosol. Penggunaan laryngeal mask airway (LMA) 
mengurangi pembentukan aerosol dan dapat menjadi alternatif untuk 
memberikan ventilasi. Pengisapan terbuka (open suction) dari ETT saat 
memberikan surfaktan atau pembersihan sekret dapat menghasilkan 
aerosol, tim harus mengantisipasi situasi seperti itu. Pengisapan secara 
tertutup (closed suction) direkomendasikan.

Pada masa Covid-19 ini, tidak ada penundaan pemotongan tali 
pusat. Memandikan bayi juga tidak perlu ditunda selama bayi sudah 
stabil. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) tidak perlu dilakukan. Hal ini akan 
dijelaskan lebih lanjut di bawah.

Stabilisasi dapat dilakukan setelah resusitasi. Tindakan stabilisasi 
sama dengan stabilisasi bayi dari ibu tanpa Covid-19. Transpor bayi tetap 
dilakukan dengan inkubator transpor untuk menjaga stabilitas suhu dari 
bayi. Tetap diperhatikan koneksi CPAP dan ETT pada saat pemindahan 
bayi dari incubator transport ke NICU.

Dana yang harus ditanggung oleh ibu hamil yang melahirkan dalam 
masa Covid-19 bisa dikatakan 0 (nol) rupiah. Biaya yang dikeluarkan 
murni sementara ditanggung oleh RSUD Dr. Soetomo, dan kemudian di 
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reimburse-kan ke Pemprov Jatim bila memang pasien terbukti menderita 
Covid-19.

Sebelum pasien dipulangkan dari rumah sakit, pastikan pasien telah 
diedukasi tentang nutrisi pada bayi. Untuk pemberian nutrisi pada bayi 
baru lahir harus diperhatikan mengenai risiko utama untuk bayi menyusui 
adalah kontak dekat dengan ibu, yang cenderung terjadi penularan melalui 
droplet infeksius di udara. Berikut dengan protokol tata laksana bayi lahir 
dari ibu terkait Covid-19 yang dikeluarkan IDAI.
1. Bayi lahir dari ibu ODP dapat menyusu langsung dari ibu 

dengan melaksanakan prosedur pencegahan Covid-19 antara lain 
menggunakan masker bedah, menjaga kebersihan tangan sebelum 
dan setelah kontak dengan bayi, dan rutin membersihkan area 
permukaan di mana ibu telah melakukan kontak.

2. Bayi lahir dari ibu PDP/Terkonfirmasi Covid-19, ASI tetap diberikan 
dalam bentuk ASI perah dengan memperhatikan:
a. pompa ASI hanya digunakan oleh ibu tersebut dan dilakukan 

pembersihan pompa setelah digunakan;
b. kebersihan peralatan untuk memberikan ASI perah harus 

diperhatikan;
c. pertimbangkan untuk meminta bantuan seseorang dengan 

kondisi yang sehat untuk memberi ASI; dan
d. ibu harus didorong untuk memerah ASI (manual atau elektrik), 

sehingga bayi dapat menerima manfaat ASI dan untuk menjaga 
persediaan ASI agar proses menyusui dapat berlanjut setelah ibu 
dan bayi disatukan kembali. Jika memerah ASI menggunakan 
pompa ASI, pompa harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan 
sesuai.

3. Ibu PDP dapat menyusui langsung apabila hasil pemeriksaan swab 
negatif, sementara ibu terkonfirmasi Covid-19 dapat menyusui 
langsung setelah 14 hari dari pemeriksaan swab kedua negatif.

Ibu juga diberikan KIE terhadap perawatan bayi baru lahir termasuk 
ASI eksklusif dan tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir (sesuai yang 
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tercantum pada buku KIA). Apabila ditemukan tanda bahaya, pada bayi 
baru lahir segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Khusus untuk 
bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), apabila ditemukan tanda 
bahaya atau permasalahan segera dibawa ke rumah sakit.

Gambar 11.6 Alur resusitasi neonatus.
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PROBLEMATIK NEONATUS COVID-19 DI DAERAH SEKITAR 
PERKOTAAN

Bencana nonalam yang disebabkan oleh coronavirus atau Covid-19 telah 
berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, 
meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan 
implikasi pada aspek yang luas di Indonesia, terutama di bidang 
kesehatan. Pemerintah telah menetapkan bencana nonalam ini sebagai 
bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kematian neonatal di Indonesia dalam situasi sebelum pandemi 
masih menjadi tantangan besar, apalagi pada saat situasi bencana 
ini. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, terutama sejak 
ditetapkannya seluruh wilayahnya berada dalam status zona merah, 
sehingga pelayanan kesehatan neonatal menjadi salah satu yang terkena 
dampak baik secara akses maupun kualitas. Yang dikhawatirkan Provinsi 
Jawa Timur, adalah terjadinya peningkatan morbiditas dan mortalitas dari 
neonatus. Provinsi Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kotamadya, 
mengingat setiap kabupaten dan kotamadya memiliki kondisi kekhususan 
masing-masing, baik dalam situasi lingkup kehidupan masyarakatnya 
dan keterbatasan terhadap pemenuhan pelayanan kesehatan neonatal 
yang masih belum teratasi sepenuhnya. Terutama di wilayah kabupaten 
yang banyak terdiri atas daerah perdesaan (daerah sekitar perkotaan), 
dan jelas memiliki perbedaan yang cukup lebar dibandingkan kondisi 
kotamadya dengan daerah perkotaannya. Sehingga akan menjadi sebuah 
diskusi dari sisi pandang yang berbeda jika kita berbicara bagaimana 
pentingnya sebuah pelayanan neonatal di masa pandemi ini sebagai salah 
satu unsur penentu status kesehatan, namun dalam konteks di daerah 
sekitar perkotaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang terhitung 
terbatas dibandingkan dengan pelayanan di fasilitas kesehatan rujukan 
yang ada di daerah perkotaan.

Pandemi Covid-19 ini mengharuskan pentingnya memutus rantai 
transmisi dan melindungi risiko terpaparnya pada neonatus yang 

C
op

yr
ig

ht
 @

 A
ir

la
ng

ga
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss



235BAB 11_ Analisis Problematika Neonatus di Jawa Timur pada Era Pandemi Covid-19

terhitung sebagai salah satu populasi rentan, termasuk saat proses 
resusitasi, perawatan esensial, dan asuhan berkelanjutan. Pemutusan rantai 
penularan virus bisa dimulai dari individu sebagai ibu atau pendamping 
bayi baru lahir, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan yang 
meliputi universal precaution dengan selalu cuci tangan memakai sabun atau 
hand sanitizer, pemakaian alat pelindung diri (termasuk masker), menjaga 
kondisi tubuh, makan dengan gizi yang seimbang, mempraktikkan etika 
batuk-bersin, dan secara kelompok melakukan physical distancing. Physical 
distancing adalah praktik dengan cara memperlebar jarak antarorang 
sebagai upaya menurunkan peluang penularan penyakit. Beberapa daerah 
memberlakukan pembatasan sosial sesuai dengan kondisi daerah masing-
masing, sebagai upaya dari social distancing. Pembatasan sosial yang 
dimaksud adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu 
wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 sedemikian rupa untuk mencegah 
kemungkinan penyebaran virus, termasuk mengatur tentang peliburan 
sekolah dan tempat kerja, kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau 
fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, moda transportasi, termasuk 
keberlangsungan pelayanan kesehatan terhadap kelompok rentan seperti 
kasus maternal-neonatal. 

Kondisi Masyarakat di Daerah Sekitar Perkotaan

Rendahnya partisipasi masyarakat di sejumlah daerah sekitar perkotaan 
dalam wilayah Jawa Timur ini terlihat dari kurangnya tingkat pemahaman 
sosial masyarakat terhadap pencegahan Covid-19, khususnya untuk 
pendekatan social distancing dan stay at home. Ada sejumlah kondisi 
yang membuat rendahnya partisipasi dari masyarakat termasuk keluarga 
dan warga sekitar dari bayi baru lahir agar tetap menjalankan social 
distancing dan stay at home di sejumlah daerah yang tingkat penyebaran 
Covid-19 masih tinggi.

Pertama, budaya masyarakat daerah sekitar perkotaan yang cenderung 
tidak mendukung social distancing. Kondisi budaya masyarakat di daerah 
sekitar pekotaan ini berbeda dengan masyarakat di daerah perkotaan. 
Masyarakat di daerah ini cenderung memiliki rasa guyub dan hubungan 
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kekerabatan yang tinggi, dibandingkan dengan masyarakat kota yang 
liberal dan individualis. Kondisi masyarakat seperti ini yang membuat 
upaya menerapkan social distancing cenderung tidak mudah. Relasi 
sosial melalui pola silaturahmi kunjung mengunjungi antarkeluarga dan 
kerabat terutama saat adanya kabar menjelang persalinan serta bayi baru 
lahir, membuat social distancing tidak bisa dijalankan dengan ketat dan 
sulit untuk didisiplinkan. Jika kondisi demikian, cepatnya penyebaran 
dan risiko penularan Covid-19 pada kelompok ibu hamil dan bayi baru 
lahir akan tinggi. Social distancing secara ketat dan disiplin hanya bisa 
diterapkan jika ada kebijakan pemerintah daerah tersebut yang tegas 
dan jelas mengatur hal ini. Sehingga masing-masing pemerintah daerah 
sekitar perkotaan tersebut memiliki tantangan untuk menerapkan inovasi 
tersendiri dalam meresponss pencegahan Covid-19 ini. 

Kedua, rendahnya tingkat literasi masyarakat di daerah sekitar 
perkotaan tentang Covid-19, hal ini bisa dimaklumi karena pandemi ini 
datang dan menyebar dalam waktu yang sangat cepat serta mendadak, 
sehingga menjadikan kondisi yang sangat kompleks bagi mereka untuk 
dihadapi. Covid-19 mulai muncul di Indonesia, dan kemudian cepat 
menyebar ke berbagai provinsi, termasuk Jawa Timur dan daerah-daerah 
sekitar perkotaannya. Dalam kondisi penyebaran yang sangat cepat dan 
kompleks ini, edukasi kepada masyarakat tentang Covid-19 menjadi tidak 
mudah dilakukan. Sebenarnya, dengan perkembangan teknologi informasi 
yang sangat masif saat ini, edukasi masyarakat untuk meningkatkan 
literasi mereka tentang Covid-19 tidaklah terlalu sulit dilakukan, namun 
karena perbedaan situasi masyarakat di daerah sekitar perkotaan yang 
tidak semua kalangan penduduknya mampu memenuhi kebutuhan alat 
teknologi, dan mayoritas tidak sadar teknologi, juga belum ditunjang 
dengan luasnya jaringan koneksi data yang diperlukan sampai ke wilayah 
pelosok daerah sekitar perkotaan, sehingga kecepatan informasi tentang 
pandemi Covid-19 dan pencegahan penularannya akan menjadi terhambat 
untuk diterima masyarakat secara luas, khususnya bagaimana dampak 
pelayanan terhadap bayi baru lahir yang sangat tergantung dari kondisi 
ibunya sehubungan dengan Covid-19. Respons semua pihak di daerah 

C
op

yr
ig

ht
 @

 A
ir

la
ng

ga
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss



237BAB 11_ Analisis Problematika Neonatus di Jawa Timur pada Era Pandemi Covid-19

sekitar perkotaan terhitung gagap dalam meresponss perkembangan 
pandemi yang terlalu cepat ini, sehingga tidak ada yang fokus melakukan 
edukasi dalam rangka meningkatkan literasi di masyarakat termasuk pada 
kelompok ibu hamil dan ibu nifas, demi amannya perawatan keseharian 
bayi baru lahir sehubungan dengan Covid-19, seperti bagaimana perlunya 
tetap menerapkan protokol kesehatan baik semasa hamil dan saat merawat 
bayi baru lahir, pentingnya dilakukan proses skrining (rapid test maupun 
RT-PCR) sebelum persalinan walau tidak memiliki keluhan ataupun 
kontak erat, dan hasil pemeriksaan Covid-19 pada ibu hamil ataupun 
bayi baru lahir dapat dijumpai reaktif atau bahkan terkonfirmasi positif 
sehingga perawatan isolasi diperlukan walau kondisi bayi baru lahir 
tidak bergejala dan secara klinis baik-baik saja. Hal-hal tersebut banyak 
tidak dimengerti oleh masyarakat di daerah ini sehingga banyak timbul 
kesalahpahaman dan menimbulkan kontroversi serta penolakan secara 
massal dalam penerapan perlakuan yang sebagaimana mestinya.

Ketiga, kurangnya disiplin penerapan kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19 terhadap 
semua lapisan masyarakat. Pendekatan social distancing dan stay at 
home terkadang tidak bisa hanya diharapkan pada masyarakat untuk 
berpartisipasi secara sukarela, terutama keluarga dari bayi baru lahir serta 
masyarakat sekitar untuk menunda kegiatan kekerabatan bersilaturahmi 
beramai-ramai mengunjungi ibu yang akan bersalin dan saat bayi baru 
lahir. Karena itu, dibutuhkan penerapan kebijakan pemerintah yang 
lebih ketat dan tegas untuk mendisiplinkan agar memastikan social 
distancing ini berjalan dengan baik dan tidak menjadi risiko terhadap 
kelompok rentan ibu hamil serta bayi baru lahir dari paparan sekitarnya. 
Tidak adanya larangan tegas terhadap mobilitas sosial horizontal untuk 
masyarakat, baik di dalam daerah maupun antarwilayah, membuat 
interaksi sosial antarindividu dalam masyarakat tetap berlangsung, 
yang menyebabkan penyebaran Covid-19 menjadi mudah terjadi, seperti 
ayah dari bayi baru lahir yang masih melakukan kegiatan mobilitas ini 
dengan latar belakang kepentingan masing-masing dan kemudian kembali 
pulang berkumpul bersama dengan bayi di rumah, atau adanya kehadiran 
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saudara dari luar daerah yang bertujuan untuk merasakan kebersamaan 
dengan kehadiran bayi baru lahir ini. Berbeda dengan sejumlah daerah 
perkotaan, kebijakan radikal dalam pencegahan Covid-19 dilaksanakan, 
seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dengan adanya PSBB, 
interaksi sosial dibatasi secara ketat sehingga social distancing bisa 
berjalan dengan lebih baik.

Keempat, situasi perekonomian memaksa masyarakat untuk 
melanggar pendekatan social distancing. Karena pemerintah daerah 
sendiri cukup sulit mengambil kebijakan secara tegas sehubungan 
pembatasan mobilitas sosial horizontal ini, dengan mempertimbangkan 
kondisi perekonomian masyarakat yang tidak berkecukupan sebagai 
pencari nafkah sehingga tetap harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
hidupnya, hal ini membuat interaksi sosial masih terus berlangsung 
dan social distancing menjadi tidak mudah untuk dilaksanakan, seperti 
orangtua atau anggota keluarga yang serumah dengan bayi baru lahir 
tersebut masih harus bekerja di pasar, sawah, warung, sebagai pedagang 
kaki lima, dan lain-lain, yang mayoritas lokasi-lokasi tersebut belum 
sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan secara disiplin.

Melihat belum efektifnya penanganan dan pencegahan Covid-19, 
ada baiknya pemerintah dan semua pihak mulai memikirkan bagaimana 
caranya meningkatkan partisipasi masyarakat baik aktif maupun pasif 
dalam pencegahan Covid-19, khususnya penerapan social distancing dan stay 
at home. Idealnya, partisipasi perwakilan dari masyarakat serta organisasi 
profesi kesehatan terkait bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan 
masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, sehingga menghasilkan 
kebijakan yang lebih baik namun tanpa mengabaikan sisi kesehatan. 
Dalam konteks darurat penanganan dan pencegahan Covid-19, partisipasi 
publik juga bertujuan melibatkan publik untuk menerapkan pendekatan 
pencegahan Covid-19 melalui social distancing dan stay at home. 

Pembatasan sosial diperlukan untuk mencegah kemungkinan 
penyebaran virus, termasuk keberlangsungan pelayanan kesehatan 
terhadap kelompok rentan seperti kasus maternal yang akhirnya juga 
berdampak terhadap neonatal. Sehingga akan menjadi sangat penting 
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menggunakan strategi pelayanan kesehatan yang mampu laksana untuk 
mempersiapkan rencana keberlanjutan pelayanan kesehatan maternal-
neonatal yang berkualitas dan merata di tengah pandemi Covid-19. 
Respons terhadap pandemi umumnya memberikan tekanan pada sistem 
kesehatan di suatu wilayah dan minimbulkan risiko terganggunya 
penyediaan serta penggunaan layanan kesehatan yang bersifat esensial 
dan tata laksana kegawatdaruratan dengan tetap menjalankan layanan 
pencegahan, pengendalian infeksi, dan kuratif Covid-19 bagi kelompok 
populasi yang rentan, terutama neonatus.

Kondisi Pelayanan Kesehatan Neonatus Covid-19 di Daerah Sekitar 
Perkotaan

Sistem kesehatan dengan sumber daya yang menipis di daerah sekitar 
perkotaan dan fasilitas terbatas ini, kemungkinan akan menghadapi 
tantangan lebih lanjut dalam konteks kesiapsiagaan dan penanganan 
Covid-19 yang menimbulkan risiko gangguan pelayanan kesehatan 
esensial dan nutrisi bagi neonatus sehingga berpotensi menyebabkan 
kematian dan kesakitan yang sebenarnya bisa terhindarkan. Fasilitas 
kesehatan terbatas ini meliputi rumah sakit, puskesmas, maupun praktik 
pribadi. Analisis pada berbagai macam faktor diperlukan di saat pandemi 
terjadi, dan banyak kesimpulan dikaitkan dengan adanya kegagalan 
sistem kesehatan melampaui kematian akibat Covid-19. Sehingga setiap 
pemerintah daerah bersama satgas Covid-19 daerah masing-masing 
perlu berpikir keras dalam mengambil keputusan-keputusan yang sulit 
untuk menyeimbangkan kebutuhan penanganan Covid-19 dan tetap 
melakukan perencanaan strategis dan tindakan terkoordinasi untuk 
tetap memberikan layanan kesehatan bagi neonatus, sehingga memitigasi 
risiko runtuhnya sistem kesehatan. Berbagai layanan rutin dan elektif 
perlu ditunda atau dihentikan sementara. Selain itu, jika praktik rutin 
sudah mulai terancam oleh kebutuhan-kebutuhan lain, tata kelola perlu 
dilakukan dengan mekanisme dan protokol yang disederhanakan dan 
dirancang khusus untuk memitigasi kegagalan sistem. Tujuan nasional 
bersama selama pandemi ini haruslah menjaga akses yang merata pada 
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layanan esensial selama kedaruratan ini, sehingga membatasi kematian 
neonatal baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pandemi Covid-19 dengan SARS-CoV-2 ini masih terhitung sebagai 
fenomena baru, baik di kalangan para ilmuwan maupun praktisi kesehatan, 
namun karena penyebarannya yang cepat telah banyak menginfeksi 
manusia di tengah-tengah masyarakat, walau mayoritas gejala klinis pada 
kelompok neonatus tidak tampak lebih berat dibandingkan pada orang 
dewasa. Sampai saat ini, dari berbagai data ilmiah yang ada, penularan 
SARS-CoV-2 kepada janin di dalam kandungan secara vertikal dari ibunya 
juga masih diragukan, dan uniknya ASI dari ibu yang tertular Covid-19 
dapat memberikan bayi antibodi terhadap SARS-CoV-2 (Chang et al, 2020). 
Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Kesehatan bersama organisasi 
profesi kedokteran dari berbagai disiplin ilmu termasuk Ikatan Dokter 
Anak Indonesia menerbitkan protokol tata laksana Covid-19 sebagai 
acuan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan tata laksana kepada 
neonatus dengan Covid-19. Namun perlu kita pahami jika pedoman 
ini bersifat nasional dan demi tercapainya pelayanan yang standar dan 
ideal sesuai dengan perkembangan situasi penyakit dan keilmuan yang 
terkini. Tidak mudah bagi daerah sekitar perkotaan dengan fasilitas 
kesehatan terbatas untuk menerapkan sesuai dengan pedoman yang 
telah diterbitkan tersebut dan merupakan tantangan tersendiri bagi 
tenaga kesehatan yang bertugas di daerah ini untuk beradaptasi dengan 
situasi lokal namun tetap tidak menyimpang dari protokol yang ada dalam 
penatalaksanaan kasus neonatus dan memutus rantai penularan, semua 
ini jelas tetap bertujuan untuk mengutamakan keselamatan pasien tanpa 
mengesampingkan keselamatan tenaga kesehatan. Setiap daerah memiliki 
situasi yang berbeda dan mengambil mekanisme yang berbeda pula untuk 
menghentikan penularan, seperti karantina wilayah, isolasi mandiri, dan 
lainnya. Mekanisme ini memiliki dampak yang berbeda pada layanan 
kesehatan neonatal. Kapasitas sistem kesehatan termasuk penempatan 
dan pengumpulan berbagai tenaga kesehatan yang terampil di bidang 
neonatus, persediaan untuk pemenuhan kebutuhan resusitasi neonatus, 
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dan perawatan neonatus yang esensial secara aman, serta mengendalikan 
risiko infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. 

Tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam penanganan virus 
Covid-19. Namun, tak bisa dielakkan, jika tenaga kesehatan paling rentan 
tertular virus berbahaya ini. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi tenaga 
kesehatan untuk lebih peduli terhadap diri sendiri maupun lingkungan. 
Berbicara tentang penanangan kasus Covid-19, tentu diperlukan tenaga 
kesehatan yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan 
siap menjawab tantangan tersebut demi tetap menjaga kualitas pelayanan 
neonatal.

Pemerintah daerah mencatat dan mengikuti akan terjadi kenaikan 
kasus positif Covid-19 pada tenaga kesehatan. Tingginya kasus pada tenaga 
kesehatan yang terpapar membuat Jawa Timur menghadapi ancaman 
outbreak (wabah). Mengingat tenaga ahli kesehatan yang mampu serta 
terlatih di bidang neonatus, baik dokter, bidan, dan perawat di daerah 
sekitar perkotaan sangat sedikit jumlahnya, sehingga hal ini menjadi 
perhatian sangat khusus bagi pemerintah daerah jika sampai jumlahnya 
berkurang dan pelayanan menjadi terbengkalai, yang dikhawatirkan 
akan meningkatkan angka kesakitan serta kematian pada kelompok 
pasien neonatus. Penyebaran Covid-19 di lingkungan tenaga medis 
paling besar terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan nonrujukan, baik 
rumah sakit, puskesmas, ataupun praktik swasta, dan ini banyak terjadi 
sehingga para tenaga kesehatan yang terpapar harus menjalani isolasi 
sehingga jumlah tenaga kesehatan yang mampu melakukan pelayanan 
semakin sedikit dan beban tugas bagi lainnya meningkat, yang tentunya 
beberapa kegiatan pelayanan terhadap pasien neonatus seperti resusitasi 
serta perawatan esensial, berdampak menjadi suboptimal. Keterbatasan 
tenaga ahli neonatus ini menyebabkan mudahnya kelelahan yang berisiko 
menurunkan imunitas, serta APD yang harusnya sesuai standar di fasilitas 
pelayanan kesehatan terbatas selama memberikan perawatan bayi baru 
lahir jumlahnya yang semakin menipis, mengingat sesuai rekomendasi 
jika setiap persalinan wajib menggunakan APD minimal tingkat 2. Hal 
ini semakin terasa karena jumlah kelahiran bayi yang meningkat drastis 
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jumlahnya di masa pandemi, dan banyaknya rujukan ibu bersalin dengan 
Covid-19 yang diupayakan dilahirkan di rumah sakit. Tentunya kita tidak 
ingin ada korban jatuh lagi dari tenaga kesehatan. 

Peliknya penanganan Covid-19 juga dikarenakan kurangnya kesiapan 
dari fasilitas kesehatan di daerah sekitar perkotaan yang kewalahan akibat 
situasi yang terjadi. Gubernur Jawa Timur telah menetapkan sejak awal 
beberapa rumah sakit daerah yang ditunjuk sebagai rujukan pasien Covid-
19 untuk penduduk daerah tersebut itu sendiri, termasuk rumah sakit 
umum di daerah sekitar perkotaan yang notabene secara standar masih 
belum dipersiapkan penuh untuk mampu memberikan pelayanan kasus 
neonatologi dengan Covid-19, seperti ruang isolasi, ruang operasi, dan 
ruang intensif bagi neonatus kondisi khusus dengan bertekanan negatif. 

Mengingat karakteristik pasien neonatus di daerah sekitar perkotaan 
sangat berbeda dibandingkan dengan daerah perkotaan, seperti masih 
tingginya angka kelahiran prematur, BBLR, kecil masa kehamilan, dan 
kelainan kongenital. Semua ini sangat berhubungan erat dengan kondisi 
kurangnya gizi pada ibu, status perekeonomian yang rendah, pernikahan 
di usia dini, dan rendahnya pemahaman ibu dalam hal pentingnya 
menjaga kesehatan kandungannya dengan pemantauan dari tenaga 
kesehatan. Belum adanya pembagian dan pengkhususan (clustering) 
rumah sakit dan kriteria untuk neonatus yang dirawat khusus disesuaikan 
dengan severity level dan kelayakan rumah sakit ini menjadikan ruang 
perawatan di rumah sakit tidak efektif. Jumlah kapasitas tempat tidur 
untuk neonatus dengan Covid-19 di ruang isolasi tidak sebanding dengan 
jumlah angka persalinan, sehingga peletakan pasien neonatus dalam 
kapasitas ruangan seadanya begitu diupayakan dengan keterbatasan yang 
ada saat pemilahan dengan neonatus non-Covid-19, walau memodifikasi 
ruangan sedemikian rupa dengan penambahan sekat pembatas, exhaust 
fan, air purifier, dan HEPA filter namun hal ini jelas tetap berisiko akan 
paparan virus yang ada. Selain itu juga dijumpai terbatasnya ketersediaan 
alat-alat resusitasi serta ventilator untuk menangani kegawatdaruratan 
pada neonatus dengan Covid-19, dan belum tentu semua rumah sakit 
di daerah sekitar perkotaan ini memilikinya. Hal ini disebabkan karena 
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kelengkapan dan harga alat-alat yang begitu mahal, bahkan mencapai 
ratusan juta. Rumah sakit dengan kondisi seperti sekarang, belum tentu 
mampu membeli alat tersebut kecuali adanya dukungan dana yang kuat 
dari pemerintah daerah itu sendiri. Kebutuhan akan ruang rawat gabung 
bayi bersama ibu dengan Covid-19 juga sulit untuk dipenuhi, selain karena 
faktor keterbatasan fasilitas dan jumlah ruangan yang ada, namun juga 
tidak mudahnya penerapan protokol kesehatan pada ibu dengan tingkat 
pemahaman serta perilaku disiplin yang kurang baik. Hal ini cukup 
menghambat suksesnya program menyusui langsung dengan ASI sebagai 
kebutuhan nutrisi yang terbaik bagi neonatus, sehingga penggunaan ASI 
perah menjadi pilihan yang tentu pelaksanannya juga tidak mudah dan 
berisiko dengan fasilitas alat perah, ruang laktasi, dan tenaga laktasi yang 
terbatas. Selain itu dalam perkembangan situasi yang ada, di daerah sekitar 
perkotaan dengan tingkat disiplin serta pemahaman penduduknya yang 
rendah dan kondisi tempat tinggal penduduk yang sederhana, meragukan 
pelaksanaan isolasi mandiri dapat berjalan sesuai standar pencegahan 
infeksi, termasuk pada ibu nifas yang terkonfirmasi Covid-19 walau tanpa 
gejala, sehingga ibu harus menjalankan isolasi mandiri di fasilitas yang 
disediakan oleh pemerintah daerah dan terpisah dari bayi baru lahir yang 
telah terbukti tidak terinfeksi. 

Begitu juga dengan virus transport media (VTM) atau media untuk 
membawa sampel swab dari ibu yang akan bersalin maupun setiap bayi 
baru lahir yang terindikasi, dikarenakan tata laksana perawatan neonatus 
sangat bergantung pada status ibunya sehubungan dengan Covid-19. 
Dan rumah sakit banyak kekurangan ketersediaan media ini, sehingga 
terkendala dalam mengirimkan sampel swab ini ke laboratorium rujukan 
untuk dilakukan pemeriksaan RT-PCR, dan tidak setiap daerah sekitar 
perkotaan memiliki alat pemeriksaan RT-PCR. Sample swab yang dikirim 
ke laboratorium rujukan provinsi tentu membutuhkan waktu serta upaya 
yang lebih besar, termasuk menunggu hasil pemeriksaannya yang cukup 
lama karena menunggu antrian yang cukup panjang, sehingga berdampak 
terhadap waktu lama rawat neonatus di rumah sakit yang bertambah. 
Dalam situasi keterbatasan pemeriksaan RT-PCR ini, akhirnya membuat 
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pilihan menggunakan rapid test sebagai alternatif untuk skrining pada 
ibu sebelum bersalin, yang telah kita ketahui jika akurasi dan tujuannya 
masih belum tepat sebagai dasar untuk penegakan diagnosis status Covid-
19, selain itu penggunaan rapid test ini juga sangat tidak dianjurkan pada 
neonatus mengingat dapat memberikan hasil false positif, terutama hasil 
reaktif pada IgG yang besar kemungkinan milik ibu yang terdeteksi 
karena diturunkan secara vertikal melalui pembuluh darah plasenta 
kepada bayinya (Chandrasekaharan, 2020).

Rumah sakit dan fasilitas kesehatan terbatas lainnya di daerah sekitar 
perkotaan juga sudah mulai merasakan adanya permasalahan anggaran 
terhadap pembengkakan biaya untuk pemenuhan kebutuhan standar 
pelayanan yang sehubungan dengan Covid-19, pengadaan barang dan 
jasa alat kesehatan yang harapannya bisa dipercepat, namun masih 
harus menempuh berbagai prosedur sehingga pemenuhan fasilitas 
membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Pemerintah daerah terus 
berupaya sedemikian rupa menggunakan alokasi anggaran daerah untuk 
pemenuhan kebutuhan kegiatan percepatan penanganan Covid-19.

Kondisi geografis di daerah sekitar perkotaan serta keterbatasan 
sarana transportasi yang ada, membuat persalinan banyak yang tejadi 
di rumah penduduk tanpa bantuan, atau terpaksa dilakukan di fasilitas 
kesehatan terdekat dengan kondisi terbatas. Hal ini membuat prosedur 
skrining Covid-19 pada ibu hamil, tindakan resusitasi dan proteksi pada 
neonatus serta tenaga kesehatan dari paparan virus menjadi tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. Koordinasi dan komunikasi antara fasilitas 
kesehatan terbatas dengan rumah sakit rujukan daerah itu sendiri juga 
tidak mudah, mengingat jumlah kapasitas dan fasilitas ruang isolasi 
neonatus yang terbatas, tenaga kesehatan dengan sarana transportasi yang 
tidak memadai sesuai standar kasus neonatus dengan Covid-19. Dalam 
kondisi keterbatasan peralatan serta kapasitas tempat tidur ruang isolasi, 
dan kebutuhan pelayanan tenaga ahli spesialistik yang tidak dimiliki, 
pilihan merujuk pasien neonatus ke rumah sakit daerah lain yang terdekat 
dengan status kependudukan pasien yang berbeda daerah ini juga masih 
menjadi kendala jika berhubungan dengan kasus Covid-19, mengingat 
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rumah sakit daerah lain juga berupaya memenuhi kebutuhan penduduk 
daerahnya masing-masing, sehingga rujukan ke rumah sakit provinsi 
yang jarak tempuhnya cukup jauh akhirnya menjadi pilihan. 

Sebenarnya, setiap daerah di sekitar perkotaan, selain memiliki rumah 
sakit, juga memiliki puluhan puskesmas yang mencakup posyandu beserta 
ratusan bidan serta kader desa yang mampu memperkuat kapasitasnya 
untuk menghadapi pandemi yang belum pasti kapan berakhirnya ini. 
Dalam sistem kesehatan kita, puskesmas merupakan institusi terdepan 
tingkat pertama pelayanan kesehatan neonatal di tengah masyarakat. 
Mereka melayani kebutuhan kesehatan masyarakat dan perorangan dengan 
lebih mengutamakan aspek promotif dan preventif. Petugas kesehatan 
di layanan kesehatan ini paling dekat dengan masyarakat, termasuk 
memiliki program pengembangan yang melibatkan peran masyarakat 
melalui keberadaan kader kesehatan melalui posyandu. Bersama kader 
kesehatan, upaya edukasi dan sosialisasi untuk ibu hamil serta bayi baru 
lahir terkait pencegahan Covid-19 dapat menggunakan cara-cara yang 
lebih sesuai dengan budaya dan bahasa masyarakat setempat.

Sayangnya, program sosialisasi dan kader kesehatan menjadi 
tidak maksimal pelaksanaannya selama pandemi karena dampak dari 
diperlukannya pembatasan sosial dari kegiatan kerumunan sehingga 
berkurangnya kegiatan edukasi sosialisasi tatap muka, yang sebetulnya 
aktivitas ini cukup efektif dalam menyentuh hati masyarakat dengan 
situasi yang bersahabat. Selain itu, kondisi dan kemampuan puskesmas 
juga berbeda-beda di setiap daerah, tergantung dari kapasitas dan 
manajemen masing-masing. Ketimpangan jumlah serta kualitas sumber 
daya manusia, akses informasi, serta infrastruktur memengaruhi kinerja, 
seperti banyak petugas puskesmas yang belum memiliki pengetahuan 
cukup untuk disebarkan ke masyarakat agar sadar dan berpartisipasi 
aktif guna mencegah penularan Covid-19, keterbatasan APD yang sesuai 
standar, serta ketersediaan tenaga kesehatan, sarana prasarana untuk 
memberikan pelayanan PONED dengan kasus Covid-19.

Sehingga selain rumah sakit, banyak fasilitas kesehatan lain yang 
bisa diterima di tengah-tengah masyarakat dalam mengatasi berbagai 
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masalah kesehatan di atas, baik mulai dari puskesmas klinik pratama, 
bidan praktik setempat, serta posyandu dengan kader desanya. Dalam 
pandemi Covid-19, mereka mempunyai peran yang sangat penting dan 
dapat lebih dimaksimalkan mulai dari promotif, preventif, kuratif, sampai 
rehabilitatif dengan dibekali modal pengetahuan serta fasilitas yang 
cukup dan tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam melaksanakan 
tugasnya.
a. Promotif 
 Melakukan pendataan bayi baru lahir dengan berbagai pendekatan 

ke keluarganya agar mengerti prosedur layanan, tanda, gejala, serta 
bahaya dari Covid-19 dan pencegahan penularan kepada bayi.

b. Preventif
 Melakukan prosedur skrining dan memantau secara klinis ibu hamil 

untuk menentukan status sehubungan dengan Covid-19 di wilayah 
kerjanya serta bekerja sama dengan dokter praktik/klinik/bidan 
praktik sebagai bentuk persiapan persalinan nantinya yang akan 
menentukan bagaimana perlakuan terhadap bayi baru lahirnya serta 
indikasi rujukannya jika sampai diperlukan. 

c. Kuratif
 Turut memantau serta memberikan asuhan esensial pada neonatus 

yang sedang menjalani isolasi, baik karena terkonfirmasi Covid-
19 atau lahir dari ibu terkait Covid-19. Selain itu, kunjungan rutin 
terhadap neonatus untuk pemantauan kesehatan serta terlaksananya 
program imunisasi pada bayi baru lahir tetap terjaga sehingga 
mengurangi risiko terpapar jika harus ke rumah sakit atau fasilitas 
layanan kesehatan terdekat.

d. Rehabilitatif 
 Memberikan konseling kepada keluarga dan masyarakat yang tinggal 

di sekitar bayi baru lahir dari ibu atau keluarga penderita Covid-
19 agar tidak mengucilkan ibu maupun keluarga dari bayi tersebut, 
yang mampu membuat situasi perawatan untuk bayi tidak kondusif, 
sebaliknya semestinya memberi dukungan pada pasien Covid-19 dan 
keluarganya.
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Jika semua puskesmas, posyandu, bidan, serta kader desa 
menjalankan upaya di atas dengan menyesuaikan pada budaya yang 
dimiliki masyarakat setempat, mereka akan memiliki ikatan batin yang 
kuat dengan masyarakat dan mampu memobilisasi masyarakat untuk 
menerapkan perilaku sehat agar terciptanya lingkungan yang aman bagi 
bayi baru lahir di sekitarnya. Dan akan berdampak meringankan beban 
rumah sakit di daerah sekitar perkotaan karena menurunkan angka 
penularan pada ibu hamil dan neonatus dengan Covid-19. 

Meski mengubah perilaku masyarakat bukan perkara mudah, 
Puskesmas memiliki posisi strategis di masyarakat dan otoritas kesehatan 
yang seharusnya mampu meyakinkan masyarakat untuk berupaya 
mencegah Covid-19. Kerja sama yang erat antara Puskesmas dan 
masyarakat ini akan meningkatkan kepatuhan pada protokol kesehatan 
serta mengurangi hambatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 
yang berasal dari komunitas masyarakat. Salah satunya keengganan 
ibu hamil untuk dites Covid-19 secara gratis, tidak memeriksakan rutin 
perkembangan bayi baru lahirnya, karena ketakutan tidak bisa beraktivitas 
seperti biasa jika ternyata terdeteksi terinfeksi Covid-19 karena stigma 
yang negatif dari masyarakat sekitarnya. 

Pada masa pandemi ini dan ke depannya, harapannya puskesmas 
dapat memaksimalkan kerja sama dengan klinik pratama, bidan, dan 
dokter praktik di wilayah kerjanya untuk menghimpun kekuatan 
mewujudkan perilaku kesehatan masyarakat yang mencerminkan 
protokol kesehatan sebagai bentuk upaya penguatan promotif dan 
preventif sampai rehabilitatif. Bagaimanapun, protokol kesehatan dalam 
perawatan neonatus serta ibu hamil seperti menjaga jarak, menggunakan 
masker, mencuci tangan dengan sabun, serta makan makanan bergizi 
dan berolahraga teratur akan memiliki manfaat besar jika dilaksanakan 
secara disiplin dan konsisten, yang secara langsung akan berdampak 
terhadap menurunnya risiko penularan dan menurunkan angka kejadian 
Covid-19 pada neonatus dan ibu hamil, secara tidak langsung juga 
akan meringankan beban fasilitas kesehatan lainnya terutama rumah 
sakit di daerah sekitar perkotaan dengan segala keterbatasannya dalam 
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melaksanakan tugasnya sebagai kuratif. Kerja sama yang sinergis ini 
harapannya akan mampu menyukseskan percepatan penanggulangan 
kasus Covid-19 di daerah sekitar perkotaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis sebab-akibat masalah Covid-19 Provinsi Jawa 
Timur, perlu ditingkatkan tenaga kesehatan, pasien yang Covid-19 dan 
non-Covid-19 perlu dipisahkan, APD tingkat 1, 2, dan 3 perlu dilengkapi, 
laboratorium perlu ditingkatkan fasilitasnya, melibatkan masyarakat 
dan tokoh agama untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat 
tentang protokol kesehatan di Jawa Timur. Diperlukan pula penyediaan 
rumah sakit di kota/kabupaten dan kecamatan yang melayani bayi baru 
lahir dengan Covid-19 dengan SDM yang memiliki pengetahuan general 
precaution dan kompeten, ruang isolasi yang mampu melakukan resusitasi, 
dan stabilisasi neonatus di masa pandemi Covid-19. Fasilitas yang terbatas 
dan kurangnya ketersediaan APD sering menjadi halangan bagi tenaga 
medis dalam melakukan layanan kesehatan. Kepatuhan terhadap tindakan 
pencegahan dan pengendalian infeksi sangat penting untuk mencegah 
penularan ibu dengan Covid-19 kepada bayinya, serta melakukan adaptasi 
terhadap pelayanan laktasi dengan menyesuaikan kondisi dan setting 
masing-masing rumah sakit. Setiap ibu hamil harus memperoleh edukasi 
yang efektif mengenai tata cara laktasi sesuai kondisi ibu. Selain itu, pihak 
fasilitas layanan kesehatan, dalam menerapkan prosedur resusitasi dan 
stabilisasi neonatus, tenaga penolong harus dapat berkoordinasi dengan 
baik terutama dalam melakukan layanan yang dapat menghasilkan 
aerosol. Persiapan dengan menggunakan APD sesuai pedoman yang 
dianjurkan dan pengaturan ruangan pertolongan dikondisikan dengan 
keadaan dan kapabilitas masing-masing rumah sakit. 

Fishbone analysis method dapat digunakan untuk melakukan 
analisis problematika neonatus di Jawa Timur pada Era Pandemi Covid-
19. Diperlukan data dasar meliputi 5 M 1 E (Man, Method, Material, 
Machine, Money, dan Environment) yang lengkap, jelas, benar, dan update 
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untuk mengetahui akar masalah yang ada pada waktu tertentu untuk 
membuat perencanaan tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. 
Untuk menyusun analisis saat ini, penyusun belum mempunyai data 
dasar tersebut di atas, tetapi dengan dipakainya fishbone analysis method 
sebagai alat kendali mutu di RSUD Dr. Soetomo, maka untuk mengatasi 
problematika neonatus di Jawa Timur pada era pandemi Covid-19 dapat 
diperoleh hasil optimal. Disarankan di setiap fasilitas kesehatan di Jawa 
Timur dari tingkat daerah sampai ke provinsi menganalisis problematika 
kesehatan dengan menggunakan fish bone analysis untuk perencanaan 
selanjutnya dan dievaluasi setiap minggu atau setiap saat apabila ada 
kasus emergensi.
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PENDAHULUAN

Pada akhir Desember 2019, World Health Organization (WHO) menyatakan 
adanya klaster kasus pneumonia yang disebabkan oleh SARS-CoV2 di 
Wuhan, China. Penyakit ini kemudian dinamakan Covid-19 dan menyebar 
secara luas di China. Kasus Covid-19 pertama di Indonesia ditemukan 
pada tanggal 3 Maret 2020. Saat ini di Indonesia sampai tanggal 5 Oktober 
2020, kasus konfirmasi Covid-19 mencapai 307.120 kasus. Seiring dengan 
meningkatnya kasus Covid-19 pada dewasa tentunya akan meningkatkan 
paparan virus SARS-CoV2 terhadap anak diikuti dengan melonjaknya 
kasus pada anak. 

Eropa melaporkan jumlah kasus Covid-19 pada anak sebanyak 585 
kasus terkonfirmasi positif dari 21 negara di Eropa selama bulan April 
2020 (Götzinger, et al., 2020). Sedangkan di dunia, sejak munculnya 
infeksi SARS-CoV2 sampai bulan Mei 2020 terdapat 7.780 anak terinfeksi 

BA B BA B 1212
Analisis Problem Anak dengan Covid-19 di 
Jawa Timur

Rika Hapsari, Arda Pratama Putra Chafid, Budiman, Retno Asih Setyoningrum

C
op

yr
ig

ht
 @

 A
ir

la
ng

ga
 U

ni
ve

rs
ity

 P
re

ss



254 Memahami Perilaku COVID-19 di Jawa Timur 

(Hoang, et al., 2020). Di Indonesia, sampai bulan Juli 2020, terdapat 2.712 
anak terkonfirmasi positif Covid-19, kasus suspek sebanyak 7.633 anak 
dan 290 anak meninggal dunia (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020). Di 
Jawa Timur terdapat 3.706 anak terkonfirmasi positif Covid-19. Di RSUD 
Dr. Soetomo Surabaya sampai 5 Oktober tercatat 42 anak terkonfirmasi 
positif Covid-19, kasus suspek sebanyak 113 anak, dan 6 anak meninggal 
dunia (Data rekam medis RSUD Dr. Soetomo, 2020).

Pola transmisi SARS-CoV2 pada anak sangat dinamis. Selama 
masa pandemi, penularan berasal dari antarmanusia di komunitas, 
khususnya orang dewasa. Virus menyebar di dalam keluarga secara cepat 
menyebabkan klaster keluarga khususnya orang tua dan anak-anak yang 
sangat rentan tertular infeksi (Cao, et al., 2020). Semakin banyak orang 
dewasa yang terinfeksi, maka semakin banyak anak yang ikut terinfeksi, 
ditambah jika sekolah masih berlangsung, maka akan menimbulkan 
klaster baru sehingga IDAI merekomendasikan pemeriksaan 30x lipat jika 
ditemukan satu kasus konfirmasi pada orang dewasa. Ada beberapa hal 
yang menjadi perhatian dalam penanganan kasus Covid-19 pada anak.

GEJALA PADA ANAK SANGAT BERVARIASI

Menurut studi pada bulan Mei 2020, dikatakan bahwa anak lebih tidak 
terpengaruh oleh SARS-CoV2 dibandingkan dewasa, sedangkan menurut 
laporan di China bahwa 72.314 kasus yang dilaporkan sampai 11 Februari 
2020, hanya 2% individu berumur di bawah 19 tahun (Zimmermann and 
Curtis, 2020). Akan tetapi, pada studi berikutnya pada bulan September 
2020 menunjukkan anak pada tiap tahap usia rentan terhadap infeksi 
SARS-CoV2 namun tidak ada perbedaan signifikan pada jenis kelamin 
(Dong, et al., 2020). Meskipun gejala klinis pada anak lebih ringan 
dibandingkan pada dewasa, namun anak rentan terjadi infeksi. Data di 
Jawa Timur pada 5 Oktober, dari 44.649 jumlah kasus positif terdapat 
3.706 anak yang positif (8,3%), terdiri atas usia 0-5 tahun sebanyak 804 
anak (1,8%) dan usia 6-18 tahun sebanyak 2.904 anak (6,5% dari kasus 
keseluruhan di Jawa Timur). 
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Terdapat 3 serial kasus Covid-19 yang dilaporkan, yang pertama 20 
anak di Provinsi Zhejiang, kedua 34 anak di Provinsi Shenzen, dan yang 
ketiga terdapat bayi baru lahir dari beberapa provinsi yang berbeda di 
China. Pada serial kasus dengan 34 anak menggambarkan variasi gejala 
antara lain: tidak ada anak dengan penyakit komorbid, 65% memiliki 
gejala pernapasan, 26% gejala ringan, dan 9% asimtomatik. Gejala paling 
banyak adalah demam sebanyak 50%, dan batuk sebanyak 38%. Pada serial 
kasus dengan 20 anak, variasi gejala mulai dari ringan sampai sedang 
atau tanpa demam, rhinitis, batuk, pusing, sakit kepala, diare, dan pada 
gejala yang lebih berat dengan sesak, sianosis, dan sulit makan. Sebagian 
besar anak akan pulih dalam 1-2 minggu setelah gejala pertama dan tidak 
ada kematian yang dilaporkan sampai Februari 2020 (Zimmermann and 
Curtis, 2020).

Hasil studi tersebut serupa dengan studi sistematik review, pada 7.780 
pasien anak di 26 negara di Dunia sejak Desember sampai Mei 2020. Studi 
menunjukkan gejala keluhan demam sebanyak 59,1%, dan batuk sebanyak 
55,9%, dan sebanyak 19,3% adalah asimtomatik (Hoang, et al., 2020). Adanya 
variasi gejala serta banyaknya anak yang terinfeksi namun asimtomatik 
menyebabkan sulitnya mendeteksi infeksi SARS-CoV2 terutama pada 
anak. 

Dari laporan kasus di luar negeri, menunjukkan anak memiliki 
gejala klinis yang lebih ringan daripada dewasa, sehingga berimplikasi 
pada sedikitnya frekuensi anak yang dilakukan pemeriksaan SARS-CoV2 
(Lee and Raszka, 2020; Ding Yan and Guo, 2020). Namun bagaimanapun 
juga sebagian besar kasus pada anak berasal dari klaster keluarga (100% 
pada kasus bayi baru lahir, dan 82% pada kasus anak berasal dari klaster 
keluarga) (Zimmermann and Curtis, 2020). Sehingga, pentingnya tracing 
kontak pada anak jika didapatkan salah satu anggota keluarga konfirmasi 
positif SARS-CoV2. Perlunya kesadaran dari orangtua untuk ikut 
memeriksakan anak-anak mereka jika dalam anggota keluarga didapatkan 
hasil konfirmasi positif dari SARS-CoV 2. 

Di RSUD Dr. Soetomo dari 42 anak yang terdiagnosis konfirmasi 
positif Covid-19, secara anamnesis sebagian besar tidak didapatkan riwayat 
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kontak dengan kasus dewasa terkonfirmasi positif Covid-19. Sebaliknya, 
bila pada anak ditemukan terkonfirmasi positif sulit dilakukan pelacakan 
terhadap anggota keluarga yang potensial menularkan ke anak, terkait 
dengan penerimaan keluarga, sistem administrasi yang cukup panjang 
sehingga orangtua enggan datang ke fasilitas kesehatan apalagi jika 
kondisi anggota keluarga lain tidak ada gejala. 

Pada anak dengan infeksi SARS-CoV2 akan memiliki gejala yang 
lebih ringan dibandingkan pada dewasa sehingga jumlah yang dirawat 
di ruang isolasi lebih sedikit dibandingkan pada dewasa. Pada Mei 2020, 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menyatakan adanya 
multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C) berkaitan dengan 
Covid-19. Pernyataan ini menunjukkan adanya manifestasi inflamasi berat, 
kegagalan multiorgan dan positif SARS-CoV2 (Hoang et al., 2020). 

Di RSUD Dr. Soetomo terdapat 13 anak (31%) dengan gejala respirasi, 
21 anak (50%) tanpa gejala respirasi, dan 8 anak (19%) asimtomatik. 
Gejala respirasi terdiri atas keluhan demam, batuk, pilek, dengan/tanpa 
gejala sesak ringan sampai berat. Sedangkan kasus tanpa gejala respirasi 
terutama pada anak-anak dengan penyakit kronis seperti kelainan 
neurologis, penyakit ginjal maupun penyakit keganasan. Adapun 6 anak 
yang meninggal, 2 di antaranya dengan keluhan respirasi berat dengan 
penggunaan ventilator, sebagian besar memiliki penyakit penyerta seperti 
infeksi radang otak berat, hidrosefalus, kegagalan fungsi multiorgan, dan 
syok septik (data rekam medis RSUD Dr. Soetomo).

PEMERIKSAAN PENUNJANG 

Hasil pemeriksaan laboratorium pada anak tidak ada yang spesifik, 
sebagian besar leukosit cenderung normal atau menurun disertai dengan 
penurunan jumlah neutrofil dan/atau limfosit. Trombositopenia dapat 
terjadi pada beberapa kasus. Kadar C-reactive protein dan prokalsitonin 
sering menunjukkan nilai normal. Pada beberapa kasus, melaporkan 
adanya peningkatan fungsi hati, laktat dehidrogenase, dan fungsi 
koagulasi yang tidak normal serta meningkatnya D-dimer. Pada serial 
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kasus Covid-19 pada anak didapatkan leukosit normal sebanyak 83% 
dan limfopenia sebanyak 3%. Peningkatan kadar laktat dehidrogenase 
sebanyak 30% dan peningkatan C-reactive protein dan prokalsitonin hanya 
3% (Zimmermann and Curtis, 2020). 

Pada pemeriksaan radiologi sering menunjukkan gambaran 
konsolidasi bilateral pada perifer paru, penebalan peribronkial, dan 
ground-glass opacities. Pemeriksaan CT-scan toraks menunjukkan multiple 
patchy infiltrat di bilateral paru, konsolidasi, dan nodular ground-glass 
opacities, atau bayangan infiltrat di tengah dan luar area paru atau di 
bawah pleura. Gambaran radiologi pada anak lebih tidak spesifik dan 
lebih ringan dibandingkan gambaran pada dewasa (Zimmermann and 
Curtis, 2020). Pada studi lain menunjukkan gambaran patchy infiltrat 
sebesar 21% dan ground-glass opacities sebesar 32,9% pada pemeriksaan 
radiologi dan CT-scan (Hoang et al., 2020).

Gambaran pemeriksaan darah lengkap maupun CRP pasien yang 
dirawat di RSUD Dr. Soetomo tidak ada yang memiliki hasil khas. Ini 
merupakan tantangan tersendiri bagi klinisi untuk menetapkan kecurigaan 
ke arah infeksi SARS-CoV2. Pemeriksaan lain seperti D-Dimer dilakukan 
hanya pada kondisi tertentu. Pemeriksaan radiologi yang dilakukan 
terutama foto toraks dengan gambaran umumnya infiltrat bilateral, hanya 
2 kasus yang dilakukan CT-scan toraks. 

Penegakan diagnosis utama SARS-CoV2 pada anak adalah dengan 
real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) dari sekret saluran pernapasan 
atas maupun bawah. Tingginya viral load akan mudah terdeteksi pada 
sampel sediaan yang berasal dari saluran pernapasan bawah dibandingkan 
pada saluran pernapasan atas. Bagaimanapun juga, pada kasus suspek 
dengan klinis yang jelas, pemeriksaan dapat diulang jika didapatkan hasil 
swab nasofaring negatif, atau sediaan dari saluran pernapasan bawah jika 
memungkinkan. Real-time polymerase chain reaction pada pemeriksaan 
tinja dapat positif namun tidak digunakan sebagai pemeriksaan rutin. 
Pemeriksaan serologi tidak direkomendasikan karena dapat terjadi 
cross-reactivity antara antibodi SARS-CoV dan human CoV lainnya. Pada 
pemeriksaan RT-PCR, akan menyekuensing kode gen dari RNA-dependent 
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RNA polymerase dan glikoprotein dari SARS CoV (Zimmermann and 
Curtis, 2020). Kendala pemeriksaan PCR untuk diagnosis Covid-19 pada 
anak di Indonesia seperti halnya pada dewasa di awal pandemi terkait 
ketersediaan alat sehingga konfirmasi memakan waktu yang lama tapi 
dengan semakin banyaknya alat, maka waktu konfirmasi menjadi lebih 
singkat.

Pemeriksaan rapid antibodi terhadap SARS-CoV2 digunakan bukan 
untuk menegakkan diagnosis maupun skrining. Pemeriksaan rapid 
antibodi digunakan untuk menentukan seroprevalensi dan pembentukan 
antibodi pada Covid-19. Pemeriksaan rapid pada anak dilakukan pada 
kasus dengan manifestasi MIS-C dan hasil PCR negatif. Hal ini didasarkan 
atas manifestasi klinis MIS-C dapat timbul setelah 2-4 minggu pasca 
awitan (IDAI, 2020). 

KEAMANAN TERAPI COVID-19 PADA ANAK

Terapi suportif termasuk cairan dan nutrisi adekuat, pemberian 
suplementasi oksigen harus diberikan pada anak dengan sakit Covid-19. 
Tujuan dari manajemen terapi Covid-19 pada anak adalah untuk mencegah 
ARDS, kegagalan fungsi organ, dan infeksi sekunder nosokomial. Jika 
didapatkan infeksi sekunder dapat diberikan antibiotik sprektrum luas 
seperti sefalosporin golongan kedua atau ketiga.

Antiviral seperti interferon alpha dan beta, ribavirin dapat digunakan 
pada manajemen Covid-19. Namun tingkat keamanan obat-obat tersebut 
perlu diperhatikan terutama pada anak. Ribavirin menunjukkan hasil 
yang tidak efektif dan efek samping menyebabkan anemia hemolitik atau 
kegagalan fungsi hati. Pada beberapa studi menunjukkan kortikosteroid 
sistemik menunjukkan perbaikan dari klinis dan gambaran radiologis 
pada Covid-19. Akan tetapi studi sistematik review menunjukkan hasil 
yang inkonklusif dan kortikosteroid dapat menyebabkan delayed viral 
clearance, avascular necrosis, osteoporosis, sampai early onset of diabetes 
terutama pada anak (Zimmermann and Curtis, 2020).
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Pada dewasa, penggunaan Lopinavir/ritonavir pada awal infeksi 
berkaitan dengan perbaikan klinis (menurunnya intubasi, ARDS, 
dan angka kematian). Pada studi sistematik review, penggunaan 
imunoglobulin intravena juga menunjukkan hasil yang inkonklusif 
karena tidak disebutkan adanya penyakit komorbid, fase sakit, dan reaksi 
silang terhadap terapi lainnya. Tidak ada bukti ilmiah pada penggunaan 
antibodi monoklonal dan TNF alfa. Dari berbagai hasil uji klinis yang 
masih berlangsung hingga saat ini, belum ada hasil yang menunjukkan 
terapi definitif untuk infeksi Covid-19. Rekomendasi terapi untuk anak, 
dipublikasikan oleh The Zhejiang University School of Medicine meliputi 
penggunaan nebulisasi interferon alfa-2b dan lopinavir/ritonavir oral 
bersamaan dengan kortikosteroid untuk komplikasi (ARDS, ensefalitis, 
septik syok) dan penggunaan imunoglobulin intravena pada beberapa 
kasus tertentu (Zimmermann and Curtis, 2020).

Klorokuin dapat menjadi antiviral spektrum luas yang bersifat poten. 
Klorokuin akan meningkatkan pH endosomal sehingga menghambat fusi 
dari virus dan sel tubuh. Selain itu, klorokuin akan berinteraksi dengan 
glikosilasi dari reseptor seluler dari SARS-CoV2. Pada studi in vitro, 
klorokuin menghambat masuknya virus ke sel dan terjadinya immune-
modulating activity yang akan meningkatkan efek antiviral pada in vivo 
(Zimmermann and Curtis, 2020).

Menurut pedoman IDAI, tata laksana terapi Covid-19 pada anak 
dengan gejala sedang berat, yaitu perawatan suportif berupa nutrisi dan 
oksigenasi, sedangkan untuk farmakoterapi dengan pemberian antibiotik 
intravena Ceftriaxon 50-100mg/kgBB/24jam dan/atau azitromisin 10mg/
kg jika dicurigai dengan pneumonia atipikal. Jika dicurigai adanya ko-
infeksi dengan influenza boleh diberikan oseltamivir (<1 tahun: 3mg/kg/
dosis setiap 12 jam, >1 tahun untuk BB<15kg:30mg/12 jam, BB 15-23kg: 
45mg/12jam, BB 24-40kg: 60mg/12jam, >40kg: 75mg/12jam). Pemberian 
Vitamin C (1-3 tahun maksimal 400mg/hari, 4-8 tahun maksimal 600mg/
hari, 9-13 tahun maksimal 1,2g/hari, 12-18 tahun maksimal 1,8g/hari) dan 
pemberian zink 20mg/hari atau obat suplemen lain dapat dipertimbangkan 
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untuk diberikan meskipun evidence belum menunjukkan hasil yang 
meyakinkan (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2020). 

Terapi yang diberikan pada pasien yang dirawat di RSUD Dr. 
Soetomo menggunakan pedoman dari IDAI dan hanya kasus berat 
yang mendapatkan pengobatan antivirus. Sebagian besar kasus hanya 
pengobatan suportif selain pengobatan untuk penyakit dasarnya. 

Selain kendala dari segi medis, hal yang tidak kalah penting adalah 
dari fasilitas kesehatan yang ada, yaitu ketersediaan ruang isolasi khusus 
bagi anak yang masih terbatas di Jawa Timur. Hal ini menyebabkan sulitnya 
tenaga medis, baik di daerah maupun di Surabaya untuk merawat anak 
dengan sakit Covid-19. Untuk di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagai pusat 
rujukan tertinggi di Jawa Timur, hanya memiliki 13 tempat tidur isolasi 
khusus untuk anak, karena sebagian besar tempat tidur terkonsentrasi 
untuk pasien dewasa. Sehingga beberapa pasien dengan gejala ringan 
melakukan isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan orang tua. 
Untuk perawatan kasus Covid-19 pada anak dengan manifestasi gejala 
yang berat dan membutuhkan perawatan intensif juga harus bergabung 
dengan dewasa dikarenakan keterbatasan ruangan yang tersedia.

KESIMPULAN

Kasus konfirmasi Covid-19 anak di Jawa Timur sekitar 8,3% dari kasus 
keseluruhan, sedangkan di RSUD Dr. Soetomo sebagai RS rujukan telah 
merawat 113 kasus suspek, 42 kasus konfirmasi positif dengan angka 
kematian 6 kasus (14,2%). Berbagai masalah yang dihadapi pada anak 
dengan Covid-19 mulai dari gambaran klinis yang bervariasi pada anak, 
pelacakan kontak yang sulit dan efikasi, serta keamanan terapi pada anak 
yang masih membutuhkan evaluasi lebih lanjut.
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LATAR BELAKANG

Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia menunjukkan kurva kenaikan 
yang tidak dapat dihindarkan. Hingga saat ini, 27 September 2020 tercatat 
total kasus 275.000; dengan 203.000 kasus sembuh, meninggal sebanyak 
10.386 kasus. Sementara itu, belum didapatkan data resmi berapa angka 
ibu hamil yang menderita Covid-19 di Indonesia (Penanganan, 2020).

Provinsi Jawa Timur sebagai peringkat kedua dengan kasus Covid-
19 tertinggi di Indonesia juga ditemukan banyak ibu hamil terkonfirmasi 
Covid-19 atau berstatus Pasien Suspek (Penanganan, 2020). Berdasarkan 
laporan dari beberapa negara, seperti New York Health System menyebutkan 
bahwa angka kejadian ibu hamil dengan Covid-19 asimptomatik 
berjumlah sekitar 16% (Remaly, 2020). Laporan Sutton, et al., dalam NEJM 
tanggal 31 Mei 2020, dari total 215 ibu hamil didapatkan 33 (15.4%) kasus 
hamil dengan Covid-19 positif di New York Presbyterian Allen Hospital 

BA B BA B 1313
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dan Columbia Medical Center (Kim et al., 2020; Sutton et al., 2020). Dari 
data Dinas Kesehatan Kota Surabaya, pada bulan Juli sampai dengan 
8 September 2020 telah dilakukan swab pada ibu hamil sebanyak 1.535 
ibu hamil, 1.197 telah ada hasil yaitu positif 131 (10,94%), 1.060 spesimen 
dinyatakan negatif dan invalid 6 spesimen.

RSUD Dr. Soetomo sebagai rumah sakit rujukan tersier di Jawa 
Timur sejak bulan Maret 2020 hingga pertengahan September 2020, telah 
menerima kasus rujukan maternal Covid-19 sejumlah 314 pasien; dengan 
226 rapid test reaktif dan 86 (27%) kasus terkonfirmasi Covid-19 dengan 
PCR. RS Universitas Airlangga (Unair) yang merupakan RS rujukan 
nasional juga menerima kasus terkait Covid-19 maternal sejumlah 217 
kasus; dengan 69 (32%) kasus terkonfirmasi Covid-19. Dan dari laporan 
menyebutkan didapatkan pula 1 bayi terkonfirmasi PCR+ yang lahir dari 
ibu dengan rapid test (+).

Dari data Dinas Kesehatan Jawa Timur, didapatkan peningkatan 
angka kematian ibu dua kali lebih banyak dibanding periode yang sama di 
10 kabupaten/kota. Di samping disebabkan adanya pembatasan kegiatan 
ANC, namun beberapa temuan di antaranya adalah adanya rujukan 
estafet yang disinyalir menjadi kontributor penyebab kematian ibu di 
daerah seperti Bojonegoro, Trenggalek, dan Tuban. Pada aspek manajemen 
pelayanan didapatkan beberapa temuan masalah seperti ketersediaan 
SDM, kurangnya koordinasi antara RS dan dinas kesehatan, belum adanya 
manual rujukan Covid-19, ketidaksiapan FKTL melayani pasien Covid-19, 
dan lain-lain.

Salah satu kasus kematian maternal ditemukan terkait dengan sulitnya 
mendapatkan akses pelayanan di RS kabupaten/kota dikarenakan RSUD 
di daerah tersebut tidak dapat beroperasi karena sebagian staf di ruang 
operasi positif Covid-19. Deskripsi di atas telah diprediksi dan dijelaskan 
oleh Robertson, et al., (2020), di mana di masa pandemi ini permasalahan 
akses dan keterbatasan ketersediaan SDM akan berdampak pada luaran 
pelayanan khususnya kematian ibu dan bayi (Hopman, Allegranzi, and 
Mehtar, 2020; Roberton et al., 2020).
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Gambar 13.1 Kerangka kerja pengaruh komponen sistem kesehatan pada cakupan 
pelayanan kesehatan

DASAR TEORI SISTEM RUJUKAN DAN SISTEM RUJUKAN MATERNAL 
NEONATAL DI ERA PANDEMI 

Untuk memahami apa itu sistem rujukan, maka harus kembali ke definisi 
awal, yaitu sistem pelayanan kesehatan di mana terjadi pelimpahan 
tanggung jawab timbal balik atas kasus atau masalah kesehatan yang 
timbul, baik horizontal maupun vertikal, baik kegiatan pengiriman 
penderita, pendidikan, maupun penelitian (Tobin-Schnittger et al., 2018). 
Sementara itu, definisi operasional sistem rujukan merupakan suatu 
tatanan, di mana berbagai komponen dalam jaringan pelayanan kesehatan 
reproduksi dapat berinteraksi dua arah timbal balik. Hubungan ini 
dapat diperoleh antara bidan di desa, bidan dengan dokter puskesmas di 
pelayanan kesehatan dasar, dengan para dokter spesialis di RS Kabupaten, 
untuk mencapai rasionalisasi penggunaan sumber daya kesehatan, 
dalam upaya penyelamatan ibu dan bayi baru lahir, melalui penanganan 
ibu risiko tinggi dan gawat darurat obstetri secara profesional, efisien, 
efektif, rasional, dan relevan. Dalam sistem rujukan, sarana/prasarana 
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alat yang berteknologi canggih dipusatkan pada suatu tempat, yaitu RS 
Kabupaten dan RS Provinsi (Yuniar dan Widyawati, 2014; Pittalis, Brugha 
dan Gajewski, 2019).

Dari penjelasan definisi di atas, dapat disarikan bahwa aspek penting 
dalam sistem rujukan adalah sebuah tatanan, yang: 
1. Bersifat interaksi dua arah;
2. Memiliki tujuan spesifik rasionalisasi SDM dan sarana;
3. Melalui tata laksana obstetri yang tepat; dan
4. Tujuan utama penyelamatan ibu dan bayi.

Dalam konteks pandemi Covid-19, maka sistem rujukan pada dasarnya 
terkait mengenai rasionalisasi akses kesehatan. Bagaimana mengatur 
supaya ibu hamil Covid-19 maupun non-Covid-19 dapat mendapatkan 
pelayanan kesehatan yang tepat dengan sumber daya yang tepat di saat 
yang tepat. Penataan sumber daya dan sarana prasarana berbasis efisiensi 
sumber daya kesehatan dan pada saat yang sama menjamin adanya akses 
kesehatan yang mudah dan keamanan bagi yang membutuhkannya. 
Pada kasus nonemergensi, sistem penapisan melalui pemeriksaan swab/
PCR pada usia kehamilan 37/38 minggu sesuai surat edaran Kementerian 
Kesehatan RI, akan memudahkan tenaga kesehatan maupun pasien dalam 
merencanakan di mana tempat persalinannya. Pada kasus emergensi 
kesiapan sistem penapisan Covid-19 dan alur pelayanan di FKTP sampai 
dengan FKTL menjadi sebuah hal yang harus diterapkan dengan baik 
(Kementerian Kesehatan RI, 2020; Kementrian Kesehatan RI, 2020).

Menurut Brouwere Jahn (2001), secara umum rujukan maternal 
neonatal ke level pelayanan yang lebih tinggi bisa dikategorikan menjadi 
(Jahn and De Brouwere, 2001):
1. Berdasar pendampingan (institusional vs rujukan mandiri);
2. Berdasar waktu (rujukan persalinan vs rujukan antenatal); dan
3. Berdasar kegawatan (elektif vs emergency).

Selanjutnya, menurut Poedji Rochjati (2011) rujukan dikategorikan menjadi 
Rujukan gawat darurat dan Rujukan Terencana. Untuk Rujukan terencana 
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dibagi menjadi 2, yaitu: 1) Rujukan Dini Berencana (RDB) atau Rujukan 
Dalam Rahim (RDR); dan 2) Rujukan Tepat Waktu (RTW) (Rochjati, 2011). 
Istilah rujukan lepas pasien ibu hamil Covid-19 atau dapat dimasukkan 
dalam kategori rujukan mandiri, sering ditemukan pada masa awal 
pandemi. Hal ini terjadi karena belum adanya kesiapan faskes perujuk 
dan sistem penapisan yang belum optimal. Sehingga RS rujukan tersier 
dibanjiri ibu hamil Covid-19 dengan tingkat kesakitan baik Covid-19 
maupun obstetri yang ringan (Doyle, Graves and Gruber, 2019; Senitan, 
Alhaiti and Gillespie, 2019). 

Gambar 13.2 Framework akses menuju fasilitas kesehatan (Hussein et al., 2012).

Dari framework di atas, yaitu keterlambatan fase 2, permasalahan 
di lapangan pada masa pandemi ini lebih pada lokasi RS rujukan dan 
ketersediaan fasilitas perawatan Covid-19 serta dukungan SDM, sehingga 
berdampak pada keterlambatan pelayanan. 
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SITUASI SISTEM RUJUKAN MATERNAL COVID-19 DI JAWA TIMUR DAN 
SURABAYA

Sistem rujukan pelayanan Covid-19 secara umum telah ada di dalam 
panduan Kementerian Kesehatan (Kemkes) RI dan Keputusan Gubernur 
Jawa Timur tentang penunjukan beberapa rumah sakit sebagai rumah 
sakit rujukan Covid-19. Namun, sistem rujukan maternal Covid-19 di 
Jawa Timur menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan pada awal 
kejadian pandemi, RS di daerah belum siap sarana dan prasarana untuk 
menangani kasus Covid-19, terutama terkait ketersediaan ruang isolasi 
tekanan negatif dan APD.

Berdasarkan data yang kami kumpulkan melalui survei daring pada 
pertengahan September 2020, 23 dari 67 (34,32%) RS di Jawa Timur belum 
memberikan pelayanan maternal neonatal Covid-19. Selain itu, dari 72 
RS di Provinsi Jawa Timur, masih terdapat 31 RS (43,05%) belum memiliki 
fasilitas kamar bersalin isolasi khusus Covid-19, 31 RS (43,05%) belum 
memiliki fasilitas ruang nifas isolasi khusus Covid-19, 33 RS (45,83%) 
tidak memiliki kamar operasi khusus Covid-19, dan 35 RS (48,61%) tidak 
memiliki NICU isolasi khusus Covid-19.

Gambar 13.3 Distribusi keterbatasan fasilitas RS.
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Hal ini di awal pandemi menyebabkan RS rujukan di Jawa Timur 
hanya berpusat di ibukota provinsi dan beberapa kabupaten kota saja, 
sehingga terjadi kesulitan rujukan ibu dari RS berbagai daerah. Kondisi 
ini berpengaruh pada alur pelayanan rujukan lain pada pasien non-
Covid-19. Sebagai salah satu contoh, pelayanan ruang operasi sebuah 
RSUD di Kabupaten terpaksa ditutup karena tenaga kesehatan yang 
memberi pelayanan di sana terinfeksi Covid-19. Pasien-pasien lain yang 
membutuhkan pertolongan operasi segera tidak bisa terlayani di RS 
tersebut, sehingga harus segera dirujuk ke RS di ibukota provinsi dan 
menimbulkan keterlambatan penanganan. 

Dampak dari gambaran suboptimalnya sistem rujukan tersebut 
nampak pada grafik di bawah ini di mana rujukan lepas di RSUD Dr 
Soetomo dan RS Unair cukup dominan, yaitu 41% dan 37%. 

Gambar 13.4 Distribusi cara kedatangan pasien di RS Universitas Airlangga Surabaya

Fenomena rujukan lepas ini umumnya dari RS tipe C dan D, di mana 
didapatkan kendala sarana prasarana dan kecukupan APD. Mengingat 
hal tersebut berdampak pada pelayanan di RS rujukan tersier yaitu 
penumpukan jumlah pasien, serta permasalahan tingkat keparahan 
obstetri kasus-kasus tersebut dipandang masih bisa dilakukan di RS 
tipe C dan B lainnya. Untuk itu POGI cabang Surabaya mengirimkan 
surat rekomendasi nomor 01/POGI.COVID/VI/2020 tertanggal 8 Juni 2020 
ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, yaitu 
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mendorong agar rumah sakit di Jawa Timur mampu menangani kasus-
kasus maternal neonatal Covid-19 sesuai dengan standar dan mengaktifkan 
penapisan Covid-19 pada ibu hamil aterm serta menanggung pembiayaan 
kasus ibu hamil Covid-19. Pertemuan dan advokasi intensif terus dilakukan 
baik di level provinsi maupun level kabupaten/kota.

Rujukan
22%

Rujukan 
lepas
41%

Datang 
sendiri

33%

Konsulan
4%

Gambar 13.5 Distribusi cara kedatangan pasien di RSUD Dr. Soetomo.

Pada 30 Juni 2020, Walikota Surabaya menerbitkan surat edaran 
tentang pelayanan kesehatan keluarga di mana pada poin 1 H disebutkan 
bahwa pasien dengan status ODP/PDP atau terkonfirmasi melakukan 
persalinan di rumah sakit rujukan Covid-19. Hal ini kemudian disusul 
dengan penunjukan 9 rumah sakit rujukan Covid-19 maternal noenatal 
oleh dinas kesehatan Kota Surabaya. Rekomendasi POGI cabang Surabaya 
tentang tata laksana dan manajemen rujukan maternal Covid-19 di 
Surabaya mulai dari penapisan, pemetaan rujukan, alur pelayanan rawat 
jalan dan gawat darurat, serta acuan kesiapan sarana prasarana dan 
APD diterbitkan oleh satgas Covid-19 POGI Surabaya tertanggal 12 Juli 
2020, di mana rekomendasi tersebut tetap mengacu pada SE Kemkes HK 
02.02/III/2878/2020 dan rekomendasi PP POGI. Instrumen kebijakan dan 
sosialiasi serta komunikasi pada pihak terkait baik organisasi profesi dan 
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PERSI terus dilaksanakan dengan tujuan adanya perbaikan sistem rujukan 
maternal neonatal.

Penapisan Covid-19 sebagai instrumen fundamental dalam perbaikan 
sistem rujukan maternal (Pedrana et al., 2019), mulai diterapkan pada bulan 
Juli 2020, di mana ibu hamil usia kehamilan 37/38 minggu dirujuk ke 
puskesmas di Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan swab/PCR. Pada 
bulan Juli sampai dengan 8 September 2020 telah dilakukan swab pada ibu 
hamil sebanyak 1.535 bumil, 1.197 telah ada hasil yaitu positif 131 (10,94%), 
1.060 spesimen dinyatakan negatif dan invalid 6 spesimen. Kebijakan 
ini juga dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo. Dukungan penapisan ini 
meningkatkan awareness dan kemudahan bagi ibu hamil tersebut untuk 
memilih tempat persalinan yang sesuai dengan status Covid-19. Bagi 
rumah sakit, adanya hasil swab/PCR memudahkan dan mempercepat alur 
pelayanan (Cahya, et al., 2020).

Setelah dikeluarkannya rekomendasi, satgas Covid-19 POGI 
melakukan evaluasi terhadap 14 rumah sakit yang melakukan pelayanan 
maternal di Surabaya, di mana 8 di antaranya sudah ditunjuk langsung 
oleh Dinas Kesehatan Kota Surabaya sebagai RS rujukan pelayanan 
maternal neonatal Covid-19 yang tersebar di wilayah Surabaya Utara, 
Surabaya Timur, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, dan Surabaya Pusat. 
Dari hasil evaluasi, didapatkan setelah dikeluarkan rekomendasi POGI, 
RS Haji, RS Paru, dan RSI Jemursari saat ini sudah menyediakan kamar 
bersalin isolasi khusus pasien Covid, dari yang sebelumnya tidak ada. 
Selain itu, RSDS, RS Haji, RS Paru, RSUD BDH, dan RSI Jemursari telah 
menyediakan dan menambah kapasitas ruangan nifas khusus pasien 
Covid. Peningkatan kapasitas NICU khusus pasien Covid juga didapatkan 
di RS Haji, RS Paru, dan RSI Jemursari. Setelah dikeluarkan rekomendasi 
POGI, RSDS, RS Haji, RS Paru, RSUD BDH, RSI Jemursari, dan RS Siloam 
mendapat tambahan fasilitas kamar operasi dengan tekanan negatif.
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Tabel 13.1 Peningkatan fasilitas RS sebelum dan setelah rekomendasi.

VK isolasi 
khusus

Nifas isolasi 
khusus

Kamar operasi 
dengan tekanan 

negatif

NICU isolasi 
khusus

sebelum setelah sebelum setelah sebelum setelah sebelum setelah

RS Siloam 1 1 1 1 tidak ya 1 0

RSI Jemursari 0 1 0 4 tidak ya 0 4

RS Paru 0 3 0 5 tidak ya 0 4

RSUD BDH 1 1 0 4 tidak ya 2 2

RSUD Soewandhie 5 5 5 5 ya ya 5 5

RS Haji 0 2 0 2 tidak ya 0 2

RSDS 2 8 3 18 tidak ya 5 5

Selanjutnya, gambaran adanya perbaikan sistem rujukan nampak 
pada grafik di bawah, di mana rujukan sendiri dan rujukan lepas semakin 
menurun setelah adanya kebijakan yang diterbitkan.

Gambar 13.6 Penurunan angka rujukan lepas dan kedatangan pasien sendiri di RSUD 
Dr. Soetomo.
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Kebutuhan panduan sistem rujukan maternal di era pandemi ini 
mutlak diperlukan. PENAKIB Jawa Timur bersama Dinas Kesehatan Jawa 
Timur saat ini sedang melakukan pemetaan rumah sakit yang mampu 
memfasilitasi pelayanan maternal secara optimal, baik di kabupaten 
atau kota. Rumah sakit dikategorikan mampu menangani ibu hamil 
dengan Covid-19 ketika dia memenuhi syarat antara lain: tersedianya alat 
perlindungan diri (APD) yang memadai untuk tenaga kesehatan serta 
terdapat 3 ruangan perawatan khusus Covid-19 untuk ibu, yaitu ruang 
bersalin, ruang neonatus, dan ruang isolasi khusus. Kondisi rumah sakit 
akan lebih ideal lagi jika RS memiliki ruang operasi khusus dan ruang 
pascaoperasi isolasi dengan tekanan negatif. Namun, karena investasi 
untuk ruang operasi tekanan negatif cukup rumit dan mahal, beberapa 
RS rujukan Covid-19 di kabupaten kota membuat ruang operasi khusus 
Covid-19 yang dipisahkan alurnya dari ruang operasi lainnya. Operasi 
dikerjakan dengan menggunakan APD level 3 serta di dalam ruang 
operasi diberi air purifier dengan HEPA filter. Selain itu, setiap selesai 
tindakan operasi, ruang akan disterilkan dengan UV dan pasien dirawat 
di ruang isolasi yang terpisah dengan pasien lainnya (Doyle, Graves and 
Gruber, 2019; Organization, 2020).

Kasus-kasus rujukan ibu hamil Covid dari lokasi yang cukup jauh 
seperti dari Banyuwangi ke Surabaya masih terjadi yang disebabkan 
masalah kesiapan sarana prasarana dan sumber daya manusia. Harapan 
pada pelayanan maternal di Jawa Timur ke depan adalah setiap RS di 
kabupaten/kota dapat menangani kasus maternal Covid-19 gejala ringan 
hingga sedang. Hal ini ditegaskan dalam SK Gubernur Provinsi Jatim 
No. 188/310/KPTS/013/2020 Tentang Penetapan RS Rujukan Covid-19 di 
Jawa Timur dan disusul dengan surat dari Kepala Dinas Kesehatan Jawa 
Timur No. 550/11056/02.02/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Covid-
19 Maternal Neonatal. Ditambah dengan peran covid Hub Jawa Timur 
sebagai penghubung antarfaskes dalam pelayanan Covid sangat penting, 
khususnya terkait dengan pelayanan maternal perinatal. Sejak September 
2020 Covid Hub telah memfasilitasi informasi kesediaan ruang bersalin 
dan NICU di laman aplikasi/web. Sehingga pelayanan rujukan lebih 
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teratur dan tidak terjadi penumpukan pasien di Kota Surabaya yang 
meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas pasien karena rantai 
rujukan yang terlalu panjang.

KESIMPULAN 

Sistem rujukan maternal neonatal di masa pandemi ini memerlukan 
pengaturan sedemikian rupa dengan selalu mendorong kesiapan RS 
rujukan baik dari sisi sarana prasarana, SDM, maupun pengelolaan. 
Dukungan dari pimpinan daerah dan stakeholder lainnya dalam bentuk 
kebijakan maupun fasilitas program seperti program penapisan swab/PCR 
bagi bumil akan membuat sistem rujukan menjadi lebih baik.
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Akhir-akhir ini kita banyak menerima berita kematian tenaga kesehatan 
(nakes) karena infeksi Covid-19. Hampir setiap minggu ada kabar 
berpulangnya para nakes ini, terkadang beberapa orang sekaligus. Ikatan 
Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan angka kematian nakes Indonesia 
termasuk salah satu yang tertinggi di dunia (ABC Australia, 2020). Faktor 
komorbid disebut sebagai salah satu penyebab fenomena ini. Apakah 
berarti nakes Indonesia lebih banyak memiliki komorbid dibanding 
para koleganya di luar negeri? Belum ada penelitian yang mendukung 
hal ini. Kehilangan nakes adalah kerugian ganda, karena selain korban 
jiwa, kehilangan nakes menurunkan kapasitas layanan kesehatan dalam 
menghadapi pandemi. Sedangkan saat ini saja, layanan kesehatan sudah 
kewalahan menghadapi pandemi yang berlangsung. 

Penularan Covid-19 diketahui melalui droplet (80-85%) dan sebagian 
kecil sisanya aerosol (Kohanski, Palmer, and Cohen, 2020). Bagaimana 
penularan bisa sukses terjadi dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu 

BA B BA B 1414
Faktor Sirkulasi Udara dalam Kejadian 
Sakit pada Tenaga Kesehatan dan Pekerja 
Kantor di Era Pandemi Covid

Pudji Lestari
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bagaimana sirkulasi udara (ventilasi) di tempat tersebut dan juga panjang 
durasi paparan terhadap subjek. Beberapa studi kluster kasus Covid-19, 
semisal kluster Departemen Bedah Toraks, Tongji Hospital Wuhan China, 
25 orang; kluster restoran di China Selatan 10 orang (Li, 2020), dan kluster 
perkantoran di Jakarta, menunjukkan dalam ruangan tertutup, meski 
menjaga jarak dua meter, penularan tetap terjadi. Kuncinya ada pada 
bagaimana sirkulasi udara di dalam ruangan tersebut, dan berapa lama 
paparan tersebut berlangsung (Morawska dan Cao, 2020).

Berdasarkan data penularan virus sebelumnya, para ahli virus 
melakukan simulasi untuk menghitung jumlah virus yang dikeluarkan 
berdasarkan aktivitas individu tersebut. Hasil simulasi didapatkan 
perkiraan sebagai berikut, bernapas menghasilkan 20 kopi virus per menit, 
berbicara 200 kopi virus per menit, batuk/bersin 200 juta kopi virus per 
kali. Mereka juga memperkirakan bahwa dibutuhkan sekitar 1000 kopi 
virus untuk kesuksesan infeksi pada manusia (Bromage, 2020). Masker 
mengurangi paparan virus, seberapa jauh pengurangan ini, tergantung 
kembali pada jenis masker dan lama paparan. Dengan demikian, bila 
semisal anda makan di restoran berpendingin udara selama 1 jam, dan 
ada pembawa virus Covid-19 dalam ruangan tersebut, maka kemungkinan 
anda terinfeksi bisa jadi lebih besar ketimbang anda berjalan di taman 
terbuka dan berpapasan sekilas dengan pembawa virus Covid-19. Bisa 
dibayangkan para nakes dan pekerja kantor yang bekerja berjam-jam 
dalam ruangan yang sama. Tentu saja bagaimana sirkulasi dalam ruang 
tertutup menjadi faktor penentu yang penting. 

Nah, bagaimana dengan situasi di rumah sakit? Apakah risiko 
penularan lebih tinggi di rumah sakit? Jawabnya ya, karena memang 
disinilah tempat para penderita dirawat. Pada beberapa rumah sakit, kasus 
penularan terbanyak, justru bukan pada kelompok yang merawat langsung 
penderita di ruang isolasi khusus. Beberapa nakes yang tertular adalah 
mereka yang tidak berkontak langsung dengan penderita, bahkan beberapa 
tenaga administrasi. Memang belum seluruhnya diketahui, apakah para 
nakes tersebut tertular di rumah sakit atau tidak, dan apakah sumber 
infeksinya selalu penderita. Bagaimanapun, bisa disepakati bahwa rumah 
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sakit adalah salah satu hotspot penularan Covid-19. Apakah fenomena 
tersebut terkait dengan kondisi ventilasi? Mari kita coba telaah. 

Ventilasi adalah proses penggantian udara ruang yang telah 
terpakai dengan udara luar yang segar dengan atau tanpa alat Ventilasi 
alami bila proses suplai dan pemindahan udara dengan menggunakan 
celah yang sengaja dibuat (jendela), kekuatan angin dan tekanan akibat 
perbedaan suhu. Ventilasi buatan bila proses suplai dan pemindahan 
udara dengan menggunakan peralatan mekanis (exhaus fan, AC, pompa 
udara, dll.). Indikator fungsi ventilasi antara lain: suplai udara (M3/jam/
orang), pertukaran udara (kali/jam) dan kecepatan laju udara (m/detik). 
Sedangkan untuk indikator kualitas udara antara lain konsentrasi CO2, 
temperatur dan kelembapan udara. Dalam kondisi normal, ventilasi yang 
berfungsi dengan baik akan menjamin kualitas udara dalam ruangan juga 
baik (Fitria, et al., 2008). 

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 7 tahun 2019, 
tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, hanya menyebutkan standar 
baku mutu ventilasi udara untuk ruang operasi, ruang perawatan bayi 
prematur, dan ruang luka bakar. Sementara untuk ruangan yang lain 
hanya disebutkan tentang baku mutu suhu, kelembapan, dan tekanan 
udara (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019). Sebelumnya, dalam 
lampiran Permenkes Nomor 18 Tahun 2018, tentang Juknis DAK fisik 
bidang kesehatan disebutkan lebih detil bagaimana fungsi ventilasi 
dengan ukuran pertukaran udara per jam (Air Changes per Hour – ACH) 
untuk ruang operasi, rawat intensif, radiologi, farmasi, penyimpanan 
sitostatika, laundry, linen, CSSD, dapur, dan ruang jenazah. Sedangkan 
untuk UGD, poliklinik dan ruang rawat inap tidak disebutkan secara 
spesifik standar fungsi ventilasinya (Kementerian Kesehatan Republik 
Indonesia, 2018). Dalam Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 
1 tahun 2018, ventilasi hanya disebutkan sekilas bersama dengan utilitas 
lain yang masuk ke dalam standar Manajemen Fasilitas Kesehatan (MFK) 
9. Checklist instrumen SNARS untuk MFK 9 menyebut air dan listrik secara 
spesifik, namun ventilasi ikut dalam pemeliharaan utilitas secara umum 
(Komisi Akreditasi Rumah Sakit, 2018). Dengan demikian, ventilasi ini 
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tidak termasuk dalam prioritas perhatian manajemen rumah sakit, kecuali 
jika ada gangguan besar seperti pendingin tidak berfungsi. 

Menilik peranan ventilasi yang sangat penting dalam transmisi 
Covid-19, utamanya di ruang tertutup, maka seharusnya semua ruangan 
yang menggunakan ventilasi buatan, dilakukan monitoring lebih 
ketat, apakah fungsi sudah berjalan dengan baik. Berapa ACH yang 
direkomendasikan dan apakah sudah tercapai. Semisal ACH untuk ruang 
perkantoran adalah 4-6. Artinya dalam satu jam volume udara sejumlah 
4 sampai 6 kali volume ruang harus mengalir. Kendali mutu yang jelas 
untuk proses monitoring ini perlu menjadi perhatian manajemen, baik 
rumah sakit maupun kantor. Rekomendasi untuk pembuat kebijakan, 
ventilasi mungkin perlu dimasukkan dalam checklist instrumen SNARS 
secara spesifik, supaya mendapat perhatian yang semestinya. Perlu 
dipertimbangkan juga apakah kualitas ventilasi di Unit Gawat Darurat, 
perlu disebutkan secara spesifik, mengingat Permenkes yang mengatur 
kualitas udara dalam rumah saja sudah detail (Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia, 2011) (Permenkes, No 1077 Tahun 2011) dan ada pula 
SNI 03-6572-2001 tentang tata cara perancangan sistem ventilasi dan 
pengkondisian udara pada bangunan gedung (Kementerian Pekerjaan 
Umum, 2001).

Yang kedua adalah tentang durasi paparan. Pada awal tulisan 
sudah disebutkan durasi paparan menjadi faktor pengali dari jumlah 
paparan virus yang ada. Artinya semakin lama di tempat paparan, maka 
jumlah kumulasi kopi virus yang kontak akan semakin besar. Pada April 
lalu, ketika jumlah nakes yang meninggal masih 25 orang, IDI sudah 
mengimbau supaya shift di rumah sakit tidak lebih dari 8 jam (Kumparan, 
2020). Data LSM Amnesty sampai dengan 5 September 2020, jumlah nakes 
yang meninggal mencapai 181 orang, terdiri atas 112 dokter dan 69 perawat 
(Ramadhan, 2020). Apakah durasi kerja perlu dipersingkat lagi untuk 
mengurangi paparan? Hal ini tentu memerlukan pertimbangan serius, 
mengingat shift yang sekarang dengan beban kerja yang ada saja, masih 
kedodoran. Untuk perkantoran, masalah mungkin bisa diatasi dengan 
pelayanan online, sehingga waktu bersama bisa berkurang. 
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Bagaimana dengan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)? 
Dalam bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, disebutkan kondisi 
lingkungan kerja harus memadai (suhu, ventilasi, penerangan, situasi) 
untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. Kalau 
infeksi Covid-19 dianggap sebagai penyakit akibat kerja, maka pencegahan 
primernya adalah identifikasi risiko/bahaya di tempat kerja dan kendali/
manajemen terhadap risiko tersebut. Dalam hal ini, bila diketahui 
transmisi Covid-19 sebagaimana diterangkan di atas, maka ventilasi yang 
baik sesuai standar adalah pencegahan primer. Demikian juga protokol 
dan ketaatan terhadap protokol dan prosedur, merupakan pencegahan 
primer. Sementara tanpa mengecilkan peranannya, pengendalian teknis 
seperti alat pelindung diri (APD) adalah pencegahan sekunder. 

Demikian semoga kita belajar menjadi lebih baik, dan mencegah 
kesakitan serta kehilangan tenaga kerja kita yang berharga. 
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PENDAHULUAN

Pada 31 Desember 2019, dilaporkan di kota Wuhan, China terdapat 27 
kasus pneumonia dengan penyebab misterius. Pemerintah China sehari 
kemudian menutup Pasar Seafood Wuhan, yang diduga berhubungan 
dengan pneumonia misterius tersebut. Para peneliti di Komite Kesehatan 
Wuhan menilai bahwa pneumonia tersebut tidak berhubungan 
dengan kasus MERS atau SARS. Seminggu kemudian, virus berhasil 
dilakukan isolasi oleh ilmuwan China dengan melakukan kultur pada 
sel epitel saluran napas manusia. Sehari kemudian otoritas China CDC, 
mengumumkan bahwa virus penyebab pneumonia misterius dari Wuhan 
adalah coronavirus baru (novel) yang belum pernah diisolasi pada manusia. 
Dua hari kemudian, Universitas Fudan di China merilis genom novel 
corona virus di gene bank, untuk pertama kali.

BA B BA B 1515
Analisis Epidemiologi Molekular dan 
Mutasi Sars-CoV-2 di Jawa Timur

Agung Dwi Wahyu Widodo
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Pada 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan pneumonia misterius 
dari Wuhan sebagai public health emergency of internasional concern. Pada 
tanggal 11 Februari 2020, WHO memberi nama pneumonia asal Wuhan 
sebagai Covid-19 (Coronavirus Infectious Diseases-2019). Virus penyebabnya 
diberi nama SARS-CoV-2 oleh International Committee on Taxonomy of Viruses 
(ICTV). WHO mengumumkan pada tanggal 11 Maret 2020, bahwa Covid-
19 menjadi Pandemik Global.

KLASIFIKASI SARS COV-2 MENURUT ICTV

Penelitian tentang penyebab virus pneumonia Wuhan menjadi prioritas 
utama guna mengetahui jenis virus dan kekerabatannya. International 
Committee on Taxonomy of Virus (ICTV), memiliki kelompok studi 
khusus untuk coronavirus, dan pada bulan April 2020 meluncurkan 
publikasi berkenaan dengan virus ini. Coronaviridae Study Group (CSG) 
menggolongkan nCoV 2019 dalam familia Coronaviridae, dan berdasarkan 
analisis filogenetik dari genomnya memiliki kesamaan dengan SARS-CoV 
yang pernah menginfeksi manusia dan kelelawar, sehingga diberi nama 
Severe Acute Respiratory Syndromes-related Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). 

Berikut adalah taksonomi dari SARS-CoV-2 menurut CSG-ICTV.
Category   Coronaviruses
Realm  Riboviria
Ordo  Nidovirales
Sub-Ordo  Cornidovirineae
Family  Coronaviridae
Sub-Family  Orthocoronavirinae
Genus  Betacoronavirus
Spesies   Severe Acute Respiratory Syndromes-related 

Coronavirus
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Gambar 15.1 Visualisasi partikel virus nCoV-2019 dengan menggunakan mikroskop 
elektron. Panel A: Tampak partikel virus nCoV 2019; Panel B: Partikel nCoV-2019 pada sel 
epitel saluran napas manusia. Tanda panah menunjukkan partikel virus di dalam vakuola 
intrasel. Kepala panah menunjukkan partikel virus ekstraseluler. Segitiga menunjukkan cilia 
(Zhu, et al., 2020).

MORFOLOGI SARS-COV-2

Morfologi SARS-CoV-2 dari pemeriksaan mikroskop elektron sejak 
awal memiliki kemiripan dengan SARS-CoV-1. Berbentuk bulat dengan 
tonjolan spike di sekeliling bulatan sekilas tampak seperti mahkota (corona, 
latin=crown atau mahkota). Diameter virus kurang lebih 100 nanometer 
(nm). Volumenya 106 nm3 dan massanya setara dengan 1 femtogram. 
Virion yang berbentuk bulat terdiri atas tonjolan yang disebut spike atau 
protein S, membrane protein atau protein M, dan envelope protein atau protein 
E. Di dalam virion terdapat genom virus berupa utas tunggal yang berupa 
RNA yang dilindungi oleh nukleoprotein atau protein N. 
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Spike merupakan glikoprotein memiliki panjang 10 nm, terdiri atas 3 
monomer atau trimer. Protein spike ini yang akan berikatan dengan reseptor 
ACE-2 (angiotensin converting enzymes-2) yang terdapat pada permukaan sel. 
Interaksi antara spike dengan ACE-2 masih membutuhkan bantuan protein 
host yang berperan sebagai enzim, yaitu TMPRS yang akan memodifikasi 
spike sehingga ikatan dengan ACE-2 menjadi lebih kuat.

Gambar 15.2 Virion SARS-CoV-2 dan protein pembentuknya (Parks dan Smith, 2020)
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GENOM SARS-COV-2

Setelah berikatan dengan reseptornya, virion akan masuk ke dalam sel dan 
membutuhkan waktu sekitar 10 menit, dibutuhkan waktu 10 jam untuk 
menghasilkan virion baru dan dari satu virion yang berhasil menginfeksi 
sel makan akan dibentuk 1000 virion baru per selnya.

Genom virus SARS-CoV-2 berupa RNA utas tunggal sepanjang 
kurang lebih 30 kilo base pairs. Genom tersebut menyandi protein struktural 
pembentuk virion yaitu protein S, protein E, protein M, dan protein N. 
Demikian pula, genom tersebut akan menyandi protein nonstruktural 
(NSP) yaitu protein NSP-1 sampai NSP-16, serta 9 protein asesoris yang 
berperan pada patogenesis dan infeksinya.

ASAL-USUL SARS-COV-2

Penyebaran SARS-CoV-2 dalam waktu yang singkat keluar dari China, 
serta peningkatan insiden kasus disertai angka mortalitas yang tinggi 
menimbulkan spekulasi yang tinggi tentang asal-usul SARS-CoV-2. 
Kecurigaan ini menghasilkan suatu Teori Konspirasi yang menyatakan 
bahwa SARS-CoV-2 itu tidak natural, akan tetapi SARS-CoV-2 adalah hasil 
rekayasa yang dibuat di laboratorium. Salah satu hal yang menjadi dasar 
teori ini adalah letak Pasar Huanan tempat penjualan hewan liar dekat 
dengan Wuhan Institute of Virology, hanya 20 mil dan dipisahkan oleh 
sungai Yangtze.

Teori Konspirasi ini dibantah oleh Wei Ji dkk yang menyatakan 
bahwa coronavirus dapat menginfeksi banyak hewan dan manusia, di 
mana penyebab outbreak ini merupakan rekombinasi antara coronavirus 
dari kelelawar dan spesies lain yang tidak diketahui sebelum menginfeksi 
manusia. Rekombinasi bisa melibatkan virus dari hewan reptilian seperti 
ular, yaitu Bungarus multicinctus (Rattle Snake Asia) dan Naja atra (sejenis 
kobra), dan mereka tahu bahwa reptilian seperti ular banyak dijual 
sekaligus dikonsumsi di Pasar Wuhan. 

Teori ular segera mendapat sanggahan dari para ilmuwan, mereka 
membuat teori tandingan, yaitu Teori Pangolin atau Trenggiling. Zhang, 
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Wu, dan Zhang (2020) merilis penelitian yang hasilnya menyebutkan 
bahwa pangolin adalah natural reservoir dari SARS-CoV-2 dan menjadi 
intermediate host dari penularan kelelawar ke manusia. Penelitian Zhang, 
memperkuat penelitian Lam dkk (2020) yang menyatakan bahwa pada 
pangolin di Malaya ditemukan SARS-CoV-2. Teori Pangolin memiliki 
beberapa argumen bahwa pertama ditemukannya SARS-CoV-2 pada 
beberapa pangolin di Malaya. Kedua, memiliki reseptor dan binding domain 
yang sama pada pangolin dan ketiga, pangolin juga dijual dan dikonsumsi 
di Pasar Wuhan.

Teori Kelelawar adalah yang paling banyak dianut, sejak awal 
SARS-CoV-1 menjadi outbreak, dan kelelawar dianggap sebagai primary 
host. Zhou dkk (2020) merilis penelitiannya pada awal outbreak, Januari 
2020 dan berkesimpulan bahwa kelelawar atau tepat horse shoe bat. Studi 
filogenetik yang dilakukan pada virus, menunjukkan bahwa SARS CoV-1 
dan SARS CoV-2 memiliki kesamaan genom berkisar 76%, sedangkan 
dengan virus dari kelelawar RaTG13 identik 96%. Ditambah studi serologi 
yang dilakukannya menyebutkan bahwa virus yang diisolasi dari pasien 
di ICU dapat dinetralisasi oleh pasien lain.

Gambar 15.3 Asal-usul Coronavirus (Dhama, et al., 2020)
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EPIDEMIOLOGI MOLEKULAR SARS-COV-2: MIGRASI DAN MUTASI

Tang dkk (2020) melaporkan dari penelitian terhadap 103 genom SARS-
CoV-2. Tang menyebutkan bahwa terdapat dua kelompok populasi genetik 
SARS-CoV-2, yaitu L (dari kata leucin) dan S (dari kata serine). Kelompok L 
adalah kelompok mayor berkisar 70% sangat mudah mengalami mutasi, 
sedangkan S adalah kelompok kecil 30% dan berkerabat dekat dengan virus 
yang berasal dari hewan. Penelitian Tang kurang mendapat sambutan 
baik, akan tetapi GISAID menggunakan penelitian Tang sebagai dasar 
epidemiologi molekular sebagai titik origin menggunakan clade L dan S.

Publikasi yang dilakukan oleh Forster dkk (2020), mengungkapkan 
bahwa terdapat tiga varian SARS-CoV-2, yaitu kelompok A, B, dan C. 
Kelompok A adalah kelompok yang memiliki moyang yang berasal 
dari kelelawar. Kelompok A dan C ditemukan di luar Asia Timur, yaitu 
Eropa dan Amerika. Sedangkan Kelompok B adalah kelompok yang 
terutama terdapat di Asia Timur dan memiliki moyang yang tidak pernah 
keluar dari Asia Timur. Kelompok B memiliki moyang yang berasal 
dari kelompok A. Sedangkan kelompok C yang berindukkan kelompok 
B, terutama ditemukan di daratan Eropa dan Amerika, dan sebagian 
Asia, akan tetapi tidak ditemukan di daratan China. Banyak ilmuwan 
yang mempertanyakan argumentasi Forster, akan tetapi penelitian ini 
mengingatkan bahwa SARS-CoV-2 adalah virus RNA, dalam migrasinya 
menuju banyak negara di dunia mereka mengalami mutasi.

Dugaan mutasi yang tidak memengaruhi virulensi virus dijawab 
oleh publikasi Korber dkk (2020). Korber menunjukkan bahwa terdapat 
peningkatan insiden SARS-CoV-2 yang memiliki G614 pada protein spike-
nya, dibandingkan D614 yang dimiliki leluhurnya dari Wuhan. Apa 
kelebihan strain G614? Pertama, pasien yang terinfeksi strain ini memiliki 
asam nukleat virus yang shedding lebih tinggi dibanding strain D, memiliki 
nilai cyclus threshold (CT) yang rendah. Kedua, strain G secara in vitro lebih 
infeksius dibanding strain D, menghasilkan titer virus yang tinggi. Seperti 
nasib ilmuwan yang lain, Korber mendapat bantahan dari Grubaugh dkk 
(2020). Penelitian Daniloski dkk (2020), mendukung Korber, bahwa strain G 
meningkatkan infeksi pada multipel sel. Zhang dkk (2020), menyebutkan 
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bahwa mutasi pada strain G menyebabkan menurunnya shedding dari S1 
domain dan meningkatkan virulensi.

Gambar 15.4 Transisi global strain D menjadi G dan kekuatan infeksinya

Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) yang berpusat 
di Jerman dan memiliki cabang di Singapura dan USA, melakukan studi 
epidemiologi molekuler menggunakan whole genome SARS-CoV-2 dari 
seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Pembagian clade berdasarkan 
penelitian Tang dkk (2020), diawali S dan L, maka L berevolusi menjadi V 
dan G, G menjadi GH dan GR.
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Gambar 15.5 Efek mutasi D614G pada spike

Perubahan satu asam amino dari aspartat menjadi glisin mengubah 
konformasi spike. Spike yang terdiri atas trimer menjadi terbuka dan lebih 
mudah berikatan dengan reseptor ACE-2.

Nextstrain, proyek open-source, dengan menggunakan data dari 
GISAID, melakukan analisis filogenetik untuk studi epidemiologi 
molekular untuk melengkapi proyek yang dilakukan GISAID. Pembagian 
clade berdasarkan regional, yaitu Asia, Oceania, Afrika, Eropa, Amerika 
Selatan, dan Amerika Utara.

Hingga artikel ini ditulis, Oktober 2020 sudah terdapat 3687 genom 
SARS-CoV-2 yang dikumpulkan dari penjuru dunia sejak Desember 
2019.
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Gambar 15.6 Analisis filogenetik oleh GISAID (GISAID, 2020)

Gambar 15.7 Analisis filogenetik oleh Nextstrain (Nextstrain, 2020)

MIGRASI DAN MUTASI SARS-COV-2 DI INDONESIA DAN JAWA TIMUR

Saat ini sudah terdapat 91 full genom yang telah dikirim ke GISAID oleh 
laboratorium riset yang ada di Indonesia. Analisis GISAID dan Nextstrain 
terhadap full genom virus yang berasal dari Indonesia menujukkan bahwa 
seluruh virus yang berasal dari Indonesia menjadi strain Asia dan berasal 
dari 4 clade, yaitu L, O, GH, dan GR. 
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Gambar 15.8 Filodinamik isolat virus Indonesia dan daerah asalnya (GISAID, 2020)

Gambar 15.9 Mutasi strain D416G pada 25 isolat Indonesia dari analisis GISAID.

Dari 25 isolat virus Indonesia, 14 virus merupakan strain G (GISAID). 
Isolat virus dari Jawa Timur sebagian besar berasal Institute of Tropical 
Diseases (ITD), Universitas Airlangga. Terdapat 13 isolat yang berasal dari 
rumah sakit rujukan Covid-19 (Tabel 15.1).
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Tabel 15.1 Isolat virus dari ITD Universitas Airlangga

Strain Asal RS
Mutasi 

Nukleotida

Mutasi 
Asam 

Amino
Strain

hCoV-19/Indonesia/
JI-ITD-3590NT/2020

RSUD 
Dr. Soetomo

C21909G Spike S116C G

hCoV-19/Indonesia/
JI-ITD-4859V/2020

RSUD 
Dr. Soetomo

– – G

hCoV-19/Indonesia/
JI-ITD-12202V/2020

RSUD Sidoarjo C9733T, 
C25626T

– G

hCoV-19/Indonesia/
JI-ITD-7398NT/2020

RS Unair C7728T, 
C17421T, 
C21627T, 
C21762T, 
C26455T, 
C28045T

E: P71S
NS8: A51V

S: T22I, A67V
Orf1ab: 
S2488F

G

hCoV-19/Indonesia/
JI-ITD-7061V/2020

RSUD Sidoarjo C9985T – G

hCoV-19/Indonesia/
EJ-ITD-8402NT/2020

RSAL Dr. Ramelan – – G

hCoV-19/Indonesia/
JI-ITD-150Sp/2020

RS Unair -– – D

hCoV-19/Indonesia/
JI-ITD-136N/2020

RS Husada Utama A20294G Orf1ab: 
Y6677C

D

hCoV-19/Indonesia/
JI-ITD-3101NT/2020

RS Adi Husada 
Undaan

C82997T, 
C29218T

– D

hCoV-19/Indonesia/
JI-ITD-853Sp/2020

RS Siloam C20574T – D

hCoV-19/Indonesia/
JI-ITD-1273V/2020

RS Bangil 
Pasuruan

– – D

hCoV-19/Indonesia/
JI-ITD-1238Sp/2020

RS Mitra Keluarga 
Kenjeran

A11326G, 
G14500T, 
T16419A

Orf1ab: 
V4746L

D

hCoV-19/Indonesia/
EJ-ITD-3601NT/2020

RSUD 
Dr. Soetomo

C13397T, 
G27163T

M: S241I D

Tiga belas strain SARS-CoV-2 di Jawa Timur berasal dari 3 dari RSUD 
Dr. Soetomo, 2 dari RS Unair, 2 dari RSUD Sidoarjo, RSAL dr. Ramelan, 
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RS Husada Utama, RS Adi Husada Undaan, RS Mitra Keluarga Kenjeran, 
RS Siloam, dan RS Bangil Pasuruan masing-masing satu (1) strain.

Terdapat 2 strain yang berasal dari RS Unair dan RS Bangil Pasuruan 
yang memiliki susunan genom yang sama dengan induknya di Wuhan 
(termasuk clade L). Sisanya 11 strain mengalami mutasi pada nukleotida 
dan asam amino. Paling sedikit terjadi 1 point mutation (strain dari RS 
Siloam, RSAL Dr. Ramelan dan RSUD Dr. Soetomo), terbanyak strain dari 
RS Unair terjadi 12 point mutation yaitu 6 mutasi pada nukleotida dan 6 
mutasi asam amino.

Terdapat 7 strain yang merupakan strain D, yaitu strain RS Unair, RS 
Husada Utama, RS Adi Husada Undaan, RS Siloam, RS Bangil Pasuruan, 
RS Mitra Keluarga, dan RSUD Dr. Soetomo. Strain D banyak diisolasi pada 
awal pandemik di Indonesia yaitu bulan Maret–April 2020. Sedangkan 6 
strain merupakan strain G yaitu strain dari RSUD Dr. Soetomo dan RSUD 
Sidoarjo masing-masing 2 strain, RSAL Dr. Ramelan dan RS Unair. Strain 
G diisolasi mulai bulan April hingga Juli 2020.

KESIMPULAN

Terdapat 13 strain dari Jawa Timur, yang berasal dari rumah sakit rujukan 
perawatan Covid-19, dengan rincian 10 strain dari Surabaya dan 3 strain 
dari luar Surabaya. Analisis mutasi menunjukkan bahwa 2 strain tidak 
mengalami mutasi dan 11 strain mengalami mutasi nukleotida dan asam 
amino. Enam dari 13 strain merupakan strain G yang merupakan strain 
mutasi dengan penyebaran global.
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LAMPIRAN

1. hCoV-19/Indonesia/JI-ITD-3590NT/2020

GISAID ID EPI_ISL_437188
Region East Java

GISAID clade GH
Pangolin lineage B.1.36

target_region 2020.28415300546
Collection date 2020-04-14

Region East Java
covv_d_City Surabaya

Gender Male
Host Human
Age 46

Originating laboratory RSUD Dr. Soetomo
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga

2. hCoV-19/Indonesia/JI-ITD-4859V/2020

GISAID ID EPI_ISL_529965
Region East Java

GISAID clade GH
Pangolin lineage B.1.36

target_region 2020.30601092896
Collection date 2020-04-22

Region East Java
covv_d_City Surabaya

Gender Female
Host Human
Age 77

Originating laboratory RSUD Dr. Soetomo
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga

3. hCoV-19/Indonesia/JI-ITD-12202V/2020

GISAID ID EPI_ISL_529967
Region East Java

GISAID clade GH
Pangolin lineage B.1.36

target_region 2020.43715846995
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Collection date 2020-06-09
Region East Java

covv_d_City Sidoarjo
Gender Male

Host Human
Age 75

Originating laboratory RSUD Sidoarjo
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga

4. hCoV-19/Indonesia/JI-ITD-17398NT/2020

GISAID ID EPI_ISL_529963
Region East Java

GISAID clade GH
Pangolin lineage B.1.36

target_region 2020.54371584699
Collection date 2020-07-18

Region East Java
covv_d_City Surabaya

Gender Male
Host Human
Age 42

Originating laboratory Universitas Airlangga Hospital
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga

5. hCoV-19/Indonesia/JI-ITD-7061V/2020

GISAID ID EPI_ISL_529966
Region East Java

GISAID clade GH
Pangolin lineage B.1.36

target_region 2020.34153005464
Collection date 2020-05-05

Region East Java
covv_d_City Sidoarjo

Gender Female
Host Human
Age 40

Originating laboratory RSUD Sidoarjo
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga
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6. hCoV-19/Indonesia/EJ-ITD-8402NT/2020

GISAID ID EPI_ISL_529138
Region East Java

GISAID clade GH
Pangolin lineage B.1.36

target_region 2020.35792349727
Collection date 2020-05-11

Region East Java
covv_d_City Surabaya

Gender Male
Host Human
Age 63

Originating laboratory RSAL Dr. Ramelan Surabaya
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga

7. hCoV-19/Indonesia/JI-ITD-150Sp/2020

GISAID ID EPI_ISL_529962
Region East Java

GISAID clade L
Pangolin lineage B

target_region 2020.20491803279
Collection date 2020-03-16

Region East Java
covv_d_City Surabaya

Gender Female
Host Human
Age 43

Originating laboratory Universitas Airlangga Hospital
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga

8. hCoV-19/Indonesia/JI-ITD-136N/2020

GISAID ID EPI_ISL_529961
Region East Java

GISAID clade L
Pangolin lineage B

target_region 2020.19398907104
Collection date 2020-03-12

Region East Java
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covv_d_City Surabaya
Gender Male

Host Human
Age 55

Originating laboratory Husada Utama Hospital
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga

9. hCoV-19/Indonesia/JI-ITD-3101NT/2020

GISAID ID EPI_ISL_458083
Region East Java

GISAID clade L
Pangolin lineage B

target_region 2020.27595628415
Collection date 2020-04-11

Region East Java
covv_d_City Surabaya

Gender Male
Host Human
Age 42

Originating laboratory Adi Husada Undaan Hospital
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga

10. hCoV-19/Indonesia/JI-ITD-853Sp/2020

GISAID ID EPI_ISL_437187
Region East Java

GISAID clade L
Pangolin lineage B

target_region 2020.22950819672
Collection date 2020-03-25

Region East Java
covv_d_City Surabaya

Gender Male
Host Human
Age 51

Originating laboratory Siloam Hospitals
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga
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11. hCoV-19/Indonesia/JI-ITD-1273V/2020

GISAID ID EPI_ISL_529964
Region East Java

GISAID clade L
Pangolin lineage B

target_region 2020.24316939891
Collection date 2020-03-30

Region East Java
covv_d_City Pasuruan

Gender Male
Host Human
Age 39

Originating laboratory RSUD Bangil Pasuruan
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas 

Airlangga

12. hCoV-19/Indonesia/JI-ITD-1238Sp/2020

GISAID ID EPI_ISL_458079
Region East Java

GISAID clade L
Pangolin lineage B

target_region 2020.24316939891
Collection date 2020-03-30

Region East Java
covv_d_City Surabaya

Gender Male
Host Human
Age 71

Originating laboratory Mitra Keluarga Hospital Kenjeran
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas 

Airlangga

13. hCoV-19/Indonesia/EJ-ITD-3601NT/2020

GISAID ID EPI_ISL_560991
Region East Java

GISAID clade O
Pangolin lineage B.6

target_region 2020.28415300546
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Collection date 2020-04-14
Region East Java

covv_d_City Surabaya
Gender Male

Host Human
Age 56

Originating laboratory RSUD Dr. Soetomo
Submitting laboratory Institute of Tropical Disease, Universitas Airlangga
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PENDAHULUAN

Pada Desember 2019, di Wuhan Ibukota Provinsi Hubei, China menjadi 
pusat pandemi dari pneumonia yang tidak tahu penyebabnya, di mana 
tidak hanya meningkatkan perhatian di China melainkan seluruh dunia. 
Kemudian, dikonfimasi bahwa penyebab dari penyakit seperti pneumonia 
ini adalah coronavirus (CoV) yang merupakan famili dari Coronaviridae. 
Pada 11 Januari 2020, tim dari China melaporkan secara online urutan 
genom RNA dari virus corona baru yang menyebabkan penyakit mirip 
pneumonia baru yang aneh di Wuhan, Tiongkok (Bernstein, 2020). 

Pada 11 Februari 2020, World Health Organization (WHO) memberi 
nama virus penyebab penyakit ini yakni SARS-CoV-2 dan mengganti nama 
penyakit dari 2019-nCoV menjadi Covid-19 (WHO, 2020a). Update pada 
25 September 2020, lebih dari 32.110.656 orang terinfeksi dan lebih dari 
980.031 orang telah meninggal karena virus ini dan sebanyak 235 negara 

BA B BA B 1616
Vaksin, Masih Adakah Harapan? 
(Sumbangan Pemikiran untuk Bangsa)

Soetjipto, Ni Nyoman Tripuspaningsih, Maria Lucia Inge Lusida, 
Budi Santoso, Fadhil Ahsan
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atau wilayah terinfeksi termasuk Indonesia. Jumlah kasus di Indonesia 
per tanggal 25 September 2020 yakni positif 266.845 jiwa, sembuh 196.196 
jiwa, dan meninggal 10.218 jiwa (BNPB, 2020). 

Sejak Covid-19 mulai menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, para 
ilmuwan telah bekerja dengan sangat cepat untuk mencoba memahami 
virus tersebut, bagaimana virus itu menyebabkan penyakit; bagaimana 
virus menyebar; mengapa beberapa orang tidak menunjukkan gejala 
sementara yang lain meninggal; bagaimana mengembangkan obat baru, 
atau menggunakan kembali obat lama; dan bagaimana membuat vaksin 
yang aman dan efektif secepat mungkin (Bernstein, 2020).

Strategi physical distancing dan mitigasi penularan lainnya yang 
diterapkan di sebagian besar negara selama pandemi saat ini telah 
mencegah sebagian besar warga terinfeksi. Petugas kesehatan, orang 
dengan usia lanjut dan mereka yang memiliki kondisi komorbid berada 
pada risiko tinggi. Bahkan ada pendapat yang memperkirakan bahwa 
dunia tidak akan kembali ke keadaan normal prapandemi sampai vaksin 
yang aman dan efektif tersedia dan program vaksinasi global berhasil 
dilaksanakan (Jeyanathan, et al., 2020). 

SARS-CoV-2 menunjukkan tingkat infeksi yang lebih tinggi dan 
memiliki masa inkubasi yang lebih lama dibandingkan dengan coronavirus 
sebelumnya, serta memiliki ikatan yang lebih kuat dibandingkan SARS-
CoV pada reseptor yang sama, angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2) 
(Kumar, et al., 2020).

Intensitas pandemi Covid-19 menunjukkan perbedaan di setiap 
daerah. Negara atau wilayah yang mengalami infeksi yang parah, karena 
paparan satu atau lebih dari coronavirus dan efek dari antibody-dependent 
enhancement (ADE) karena heterogenitas dari epitope antigen (Tetro, 2020). 
ADE telah diamati pada SARS, MERS, dan infeksi virus pernapasan 
manusia lainnya termasuk RSV dan campak, yang menunjukkan risiko 
ADE yang nyata untuk vaksin SARS-CoV-2 dan intervensi berbasis 
antibodi. Namun, data klinis belum sepenuhnya menetapkan peran ADE 
dalam patologi Covid-19 manusia (Lee et al., 2020). 
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Karena Covid-19 adalah masalah kesehatan baru bagi umat manusia 
dan sifat responss imun yang belum sepenuhnya dipahami, perlu dicermati 
strategi vaksin mana yang paling berhasil. Oleh karena itu, sangat penting 
untuk mengembangkan berbagai platform dan strategi vaksin secara 
paralel. Memang, sejak wabah dimulai, para peneliti di seluruh dunia 
telah berlomba untuk mengembangkan vaksin Covid-19, yang pada saat 
ini dalam pengembangan praklinis dan klinis. Bahkan untuk memenuhi 
kebutuhan mendesak akan vaksin, paradigma pengembangan vaksin 
pandemik baru telah diusulkan yang memampatkan waktu pengembangan 
dari 10–15 tahun menjadi 1–2 tahun (Jeyanathan et al., 2020).

Secara umum, platform vaksin dibagi menjadi enam kategori: virus 
hidup yang dilemahkan, vaksin vektor virus rekombinan yang direkayasa 
secara biologis untuk mengekspresikan antigen patogen target in vivo, 
virus yang dinonaktifkan atau dimatikan, vaksin subunit protein, partikel 
mirip virus (VLP), dan vaksin berbasis asam nukleat (DNA atau mRNA) 
(Jeyanathan, et al., 2020).

Pandemi Covid-19 yang terjadi membutuhkan penemuan terapi dan 
atau vaksin untuk mengontrol penyebaran virus dan menyelamatkan 
orang yang terinfeksi. Penelitian saat ini maupun sebelumnya terkait 
SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2, menyebutkan bahwa protein 
S dari virus mempunyai peran yang penting terkait interaksi virus dan 
host dan menyebabkan masuknya ke sel manusia. Saat ini, masih perlu 
penelitian lebih lanjut terkait SARS-CoV-2, seperti mengenai mekanisme 
patogenesis, responss imun seluler, dan humoral host setelah terinfeksi 
virus, serta lainnya untuk menyukseskan terapi dan/atau vaksin (Kumar, 
et al., 2020).

Dalam beberapa bulan terakhir, ahli epidemiologi di seluruh dunia 
telah dihadapkan pada pertanyaan yang diajukan oleh para dokter, 
jurnalis, dan anggota masyarakat, “Kapan kita akan mendapatkan 
vaksin?” Jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini adalah, “Ketika vaksin 
kandidat terbukti aman, efektif, dan tersedia. Hal tersebut hanya dapat 
ditentukan oleh data ilmiah, bukan oleh tanggal kalender target.”(Bloom, 
Nowak and Orenstein, 2020).
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Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, terdapat tiga hal yang 
harus menjadi perhatian. Pertama, kapankah publik dapat yakin bahwa 
vaksin yang tersedia aman dan efektif? Kedua, kapan vaksin akan tersedia? 
Dan ketiga, kapankah vaksin cukup tersedia untuk memungkinkan 
kembali ke kondisi prapandemik? Saat vaksin Covid-19 memasuki uji klinis 
fase 3, antusiasme tentang teknologi inovatif dan canggih yang digunakan 
perlu dilengkapi dengan pertimbangan tindakan dan pesan yang akan 
menumbuhkan kepercayaan di antara para dokter dan masyarakat. 
Meskipun investasi besar telah dilakukan untuk mengembangkan vaksin 
yang aman dan efektif, penting untuk diingat bahwa tindakan vaksinasi 
itu sendiri tujuannya mencegah bahaya dan menyelamatkan nyawa. Perlu 
dipertimbangkan sepenuhnya, pertanyaan “Kapan kita akan punya vaksin 
Covid-19?” memperjelas upaya yang terkait dengan “kapan” dan “kita” 
dapat memengaruhi serapan vaksinasi. Dengan memahami pentingnya 
kedua aspek dari pertanyaan tersebut, maka akan dapat membantu 
pejabat kesehatan masyarakat dan ilmuwan untuk mencermati pesan 
terkini terkait vaksin Covid-19, dan untuk membangun landasan yang 
lebih baik bagi para dokter yang akan memberikan edukasi kepada pasien 
dan masyarakat tentang vaksinasi (Bloom, Nowak and Orenstein, 2020).

Yang tidak kalah penting adalah kolaborasi global yang belum 
pernah terjadi sebelumnya di antara para ilmuwan di seluruh dunia, 
serta kerja sama tingkat tinggi antara ilmuwan dan dokter, perusahaan 
biofarmasi, pemerintah, penyandang dana filantropi, dan pembuat 
peraturan. Mereka semua bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, 
yaitu mengembangkan secepat mungkin vaksin yang aman dan efektif 
melawan Covid-19 (Bernstein, 2020).

Vaksin yang ideal harus dapat melakukan tiga hal: melindungi 
individu agar tidak terinfeksi, mencegah efek yang mengubah hidup bagi 
mereka yang tertular Covid-19, dan memblokir penularan virus ke orang 
lain (Bernstein, 2020).

Meskipun masih banyak yang harus dipahami mengenai tanggap 
kebal terhadap SARS-CoV-2, dan kekebalan pelindung yang diinduksi oleh 
vaksin mungkin berbeda dari kekebalan alami, pemahaman yang lebih 
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baik tentang tanggap kebal alami akan bermanfaat dalam pengembangan 
vaksin dan strategi terapi yang efektif. Sangat diperlukan untuk 
memahami perbedaan responss imun antara kasus asimtomatik, ringan 
dan parah, serta pada tahap awal dan akhir infeksi, dan untuk memahami 
mengapa usia lanjut sangat rentan terhadap Covid-19, sedangkan kaum 
muda terlindungi dengan lebih baik. Diperkirakan bahwa 40-75% infeksi 
mungkin ringan atau tanpa gejala dan individu tanpa gejala mungkin 
memiliki durasi penularan virus yang lebih lama secara signifikan 
daripada yang menunjukkan gejala (Jeyanathan, et al., 2020).

Menemukan kandidat vaksin yang potensial untuk Covid-19 adalah 
langkah awal yang dilakukan, tetapi produksi dan distribusi vaksin 
selanjutnya merupakan hal yang penting yang perlu dipikirkan. Pada 
pandemi H1N1 2009, mayoritas vaksin dibeli oleh negara kaya dan stok 
yang terbatas di negara yang berpendapatan rendah hingga menengah. 
Meskipun Amerika memiliki vaksin, namun distribusi ke negara lain 
membutuhkan waktu lebih dari 6 bulan yang mana ini sangat terlambat, 
sehingga gelombang kedua virus ini telah terjadi. Saat ini dunia mencoba 
mencari kesamaan untuk memproduksi dan mendistribusikan bahan 
terbaik ke seluruh dunia berdasarkan kebutuhan dan tidak berdasarkan 
kekuatan ekonomi. Meskipun kepentingan nasional dan ekonomi membuat 
hal ini menjadi lebih sulit (Al-kassmy, Pedersen and Kobinger, 2020). 

Panduan yang baru-baru ini dirilis dari Food and Drug Administration 
(FDA) tentang pengujian kandidat vaksin Covid-19 secara ilmiah 
menunjukkan bahwa tidak ada kompromi yang akan dibuat dalam hal 
evaluasi keamanan dan kemanjuran. Komitmen ini perlu ditegaskan 
berulang kali, diperjelas selama proses pengujian dan persetujuan vaksin, 
serta didukung oleh transparansi. Jaminan mengenai upaya kecepatan 
warp untuk mengembangkan vaksin atau untuk mengeluarkan otorisasi 
penggunaan darurat yang mempercepat ketersediaan harus menjelaskan 
cara uji klinis dan proses peninjauan yang digunakan oleh FDA dan CDC 
yang akan menilai secara objektif keamanan dan efektivitas vaksin yang 
dikembangkan menggunakan platform yang telah ditetapkan. Dokter dan 
masyarakat harus memiliki akses yang mudah ke bahan yang mudah 
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digunakan yang merujuk pada studi, data, dan presentasi yang tersedia 
untuk umum terkait dengan keamanan dan efektivitas (Bloom, Nowak 
and Orenstein, 2020).

Bagian kunci kedua dari pertanyaan ini berkaitan dengan kapan 
vaksin Covid-19 yang aman dan efektif akan tersedia untuk seberapa, 
sebagian besar, atau semua orang yang menginginkannya. Pertanyaan 
ini memiliki komponen teknis dan moral, dan jawaban di kedua sisi 
dapat mendorong atau menghalangi penerimaan publik terhadap suatu 
vaksin. Data dari pengujian antibodi menunjukkan bahwa sekitar 90% 
orang rentan terhadap Covid-19. Menerima bahwa 60 hingga 70% populasi 
harus kebal, baik sebagai akibat dari infeksi alami atau vaksinasi, untuk 
mencapai perlindungan komunitas (juga dikenal sebagai herd immunity), 
sekitar 5,6 miliar orang di seluruh dunia perlu kebal untuk mengakhiri 
pandemik (Bloom, Nowak and Orenstein, 2020). 

Beberapa metode dikembangkan untuk membuat vaksin SARS-
CoV atau MERS-CoV, namun belum menunjukkan keberhasilan. SARS-
CoV-2 menggunakan protein spike (S) untuk masuk ke dalam sel host, 
sehingga ini menjadi salah satu target pembuatan vaksin untuk SARS-
CoV-2. Meskipun banyak penelitian dan upaya, hingga saat ini belum 
ada vaksin yang tersedia untuk SARS-CoV-2 atau coronavirus yang lain. 
Keberagaman dari protein S menyebabkan vaksin dan nAbs tidak bisa 
memberikan perlindungan silang antara CoV yang sudah ada dan yang 
baru menginfeksi (Kumar, et al., 2020). Saat ini beberapa vaksin yang 
dikembangkan berdasarkan protein S-vaksin DNA, protein S-vaksin 
RNA, subunit protein, virus yang inaktivasi, replicating viral vector, dan 
non replicating viral vector yang mengkode protein S (Kumar, et al., 2020). 
Update WHO per tanggal 17 September 2020 terdapat 36 kandidat vaksin 
dalam tahap evaluasi klinik mulai tahap pra-klinik, tahap fase I, II, dan 
III yang akan selesai paling cepat 2021 (WHO, 2020b).

Suatu upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang 
dilakukan untuk mengembangkan vaksin Covid-19 dengan cepat, dengan 
perusahaan farmasi, akademisi, dan lembaga pemerintah yang bertujuan 
untuk mempersingkat waktu penyiapan vaksin menjadi beberapa bulan, 
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suatu proses yang biasanya membutuhkan setidaknya beberapa tahun. 
Pekerjaan ini didukung oleh investasi publik dan swasta yang luar biasa 
dan oleh entitas yang baru dibuat seperti Operation Warp Speed. Bersamaan 
dengan pengujian klinis kandidat vaksin, mekanisme baru sedang 
dibentuk untuk mempercepat produksi menjelang kampanye vaksinasi 
di masa depan (Schwartz, 2020). 

Control Disease Centre (CDC) yang masing-masing didukung oleh 
komite penasihat ilmiah memiliki mekanisme yang sangat teruji untuk 
mengevaluasi dan mengatur vaksin dan untuk mengembangkan 
rekomendasi untuk penggunaan vaksin yang akan mendorong 
transparansi, kemandirian, dan integritas ilmiah (Schwartz, 2020). 

Kemajuan dalam pengembangan vaksin Covid-19 sangat luar biasa, 
tetapi menerjemahkan hasil uji klinis ke dalam program vaksinasi 
yang berhasil akan membutuhkan upaya untuk mengatasi serangkaian 
tantangan baru. Meskipun kemauan pemerintah untuk berinovasi dengan 
cepat telah memfasilitasi kemajuan sejauh ini, aspek regulasi dan kebijakan 
yang berjalan ke depan harus terlayani dengan baik (Schwartz, 2020). 

Mengingat jumlah korban pandemi Covid-19 yang demikian besar, 
bilamana diimbangi dengan semakin banyak kandidat vaksin yang 
mencapai keberhasilan lebih awal, semakin baik. Semua kandidat vaksin 
harus menunjukkan keamanan dan membuktikan keefektifan klinis yang 
tahan lama (termasuk dalam kelompok dengan risiko tinggi) dalam uji 
coba acak besar sebelum dapat digunakan secara luas (Bar-Zeev and 
Inglesby, 2020).

Program vaksinasi Covid-19 akan berhasil hanya jika ada kepercayaan 
luas bahwa vaksin yang tersedia aman dan efektif dan bahwa kebijakan 
untuk memprioritaskan distribusinya adalah adil dan berdasarkan bukti 
(Schwartz, 2020). 

Pada akhirnya, dengan belum adanya vaksin dan antivirus yang 
spesifik terhadap Covid-19, cara yang paling penting untuk mengontrol 
penyakit ini di masyarakat yakni dengan secara teratur cuci tangan, 
menggunakan disinfektan dan mencegah menyentuh wajah dan mulut 
setelah beinteraksi dengan lingkungan yang terinfeksi (Esakandari et al., 
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2020). Kita harus optimis bahwa dunia akan memiliki vaksin yang aman 
dan efektif pada akhir tahun ini atau awal 2021 (Bernstein, 2020). 

SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK BANGSA

Sebagai upaya untuk mendarmabaktikan pengetahuan yang dimiliki 
untuk bangsa, Universitas Airlangga pada saat ini sedang mempersiapkan 
dua macam platform vaksin, yaitu berdasar pada peptida multiepitop dan 
yang berdasar pada virus rekombinan.

Vaksin Peptida Multiepitop –PeptAIR–

Berbagai platform vaksin Covid-19 sedang dikembangkan oleh berbagai 
kalangan akademik dan industri farmasi di berbagai belahan dunia. 
Kita berpacu dengan waktu untuk mengakhiri pandemi ini, salah 
satunya melalui peningkatan sistem kekebalan tubuh melalui vaksinasi. 
Hingga saat ini (September 2020), belum ada vaksin Covid-19 yang resmi 
dilisensi secara nasional. Berdasarkan Vaccine Tracker Database yang 
dirilis oleh Milken Institute (https://Covid-19tracker.milkeninstitute.
org/), ada sedikitnya 200 kandidat vaksin yang sedang diujicobakan 
mulai dari fase awal pengujian pada hewan hingga memasuki tahap 
uji klinis pada manusia. Uji klinis yang terbagi 3 tahap ditempuh untuk 
menghasilkan vaksin yang aman dan efektif bagi masyarakat. Pengujian 
ini membutuhkan sumber daya yang luar biasa dalam percepatan waktu 
di era pandemi. 

Tak dapat dipungkiri kontribusi vaksin dalam pencegahan penyakit 
menular adalah salah satu prestasi terbesar dalam sejarah umat manusia 
(Perrie, et al., 2007; Bachler, et al., 2013). Beberapa penyakit infeksi yang 
dahulunya sangat mematikan, kini sudah jarang ditemukan bahkan 
punah (Perrie et al., 2007). Pada dasarnya, vaksin yang telah beredar di 
masyarakat adalah yang sudah teruji mampu membentuk kekebalan 
tubuh untuk mencegah secara spesifik terhadap penyakit infeksi tertentu 
(Petrovsky and Aguilar, 2004). Penerapan dan keberhasilan vaksinasi 
telah menjadi parameter kesehatan suatu negara yang terlihat dalam 
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pelaksanaan imunisasi nasional. Tiap tahunnya 100 juta anak divaksinasi 
sebagai usaha pencegahan penyakit infeksi (Corti, et al., 2011). Vaksin 
konvensional misalnya vaksin inaktivasi untuk polio dan influenza atau 
vaksin yang dilemahkan (live attenuated) untuk tuberkulosis sudah banyak 
berkontribusi menurunkan angka kesakitan atau kematian (Epstein, et 
al., 2007; Corti, et al., 2011). Di sisi lain, keilmuan dalam bidang vaksin 
atau vaksinologi sangat berkembang pesat ditandai dengan munculnya 
berbagai platform pengembangan vaksin nonkonvensional di antaranya 
vaksin berbasis peptide (Malonis, Lai and Vergnolle, 2020). 

Vaksin peptida terlahir dari prinsip empiris penginduksi kekebalan 
tubuh oleh rantai asam amino pendek (peptida) yang berasal dari patogen 
(kuman penyebab penyakit), peptida ini disebut sebagai epitope (Bijker, 
et al., 2007; Correia, et al., 2014). Epitop adalah area peptida dari patogen 
(antigen) yang dikenali oleh sel imun kita dan mampu menginisiasi 
pembentukan sel T dan sel B protektif yang nantinya berkembang menjadi 
sel pengingat patogen (Bachler, et al., 2013). Sifat peptida ini disebut sebagai 
imunogenik. Sel imun protektif ini mampu melawan infeksi patogen 
sebenarnya di kemudian hari. Perlawanan dilakukan oleh senjata imun 
kita melalui sel T sitotoksik dan pembentukan antibodi spesifik oleh sel 
B. Asam amino dari vaksin peptida ini bervariasi mulai dari 8 hingga 30 
asam amino (Correia, et al., 2014).

Berbeda dengan formulasi vaksin peptida, vaksin konvensional 
mengandung seluruh unsur patogen atau sebagian protein dengan 
asam amino yang sangat panjang. Asam amino yang panjang ini tidak 
hanya mengandung epitop, namun juga mengandung asam amino yang 
tidak diperlukan dan bisa membahayakan tubuh antara lain mampu 
menimbulkan reaksi alergi (Testa and Philip, 2012; Tobias, et al., 2017). 
Oleh sebab itu, usaha untuk mengeliminasi rantai asam amino yang tidak 
diperlukan pada formulasi vaksin menghasilkan platform vaksin subunit 
yang mengandung unsur protein terpilih saja dan platform vaksin peptida 
yang mengandung determinan kekebalan tubuh melalui peptida epitop 
yang imunogenik (Purcell, McCluskey and Rossjohn, 2007; Lin, et al., 2008). 
Karena peptida epitop ini adalah antigen determinan dan bagian kecil 
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dari protein patogen, unsur ini merupakan bagian krusial penginduksi 
kekebalan protektif bagi tubuh kita untuk melawan infeksi patogen 
(Purcell, McCluskey and Rossjohn, 2007). Kekebalan ini bergantung 
dari epitop yang digunakan, dapat berupa kekebalan seluler sel T atau 
kekebalan humoral sel B (Gershoni, et al., 2007; Frei, et al., 2018). Kekebalan 
ini dapat bersifat spektrum luas, karena kandungan vaksin peptida dalam 
satu formulasi dapat berasal dari beberapa jenis strain patogen tertentu 
(Ghaffari-Nazari et al., 2015). Dalam penanganan Covid-19, hanya satu 
jenis strain yang merupakan penyebab yaitu jenis beta coronavirus SARS-
CoV-2 (Guo, et al., 2020). Dalam dekade terakhir, berbagai vaksin peptida 
dikembangkan untuk berbagai indikasi penyakit infeksi dan noninfeksi 
(Hager-Braun and Tomer, 2005; Li, et al., 2014). Berikut ini adalah vaksin 
peptida yang telah masuk pada uji klinis yang terdaftar di Amerika Serikat 
berdasarkan www.clinicaltrials.gov.

Tabel 16.1 Uji klinis vaksin peptide 

(Sumber: Li, et al., 2014)
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Metode Umum Desain Vaksin Peptida

Formulasi vaksin peptida melibatkan proses bertingkat dimulai dari 
identifikasi analisis bioinformatika (fase discovery), seleksi epitop, validasi 
ex vivo, uji hewan coba, uji toksisitas, dan uji klinis (Purcell, McCluskey 
and Rossjohn, 2007; Malonis, Lai and Vergnolle, 2020). Hingga tulisan ini 
dibuat, vaksin peptida yang kami kembangkan di Universitas Airlangga 
berada pada status akhir validasi ex vivo yang melibatkan donor sembuh 
dari Covid-19. Uji stimulasi peptida ex vivo pada sel imun ditujukan untuk 
menjawab apakah kandidat rantai peptida pada formulasi vaksin telah 
sesuai dengan sel pengingat imun atau sel memori (Le Bert et al., 2020). 
Bila sesuai, rantai peptida tersebut merupakan epitop yang valid. Profil sel 
memori sentral dan perifer juga masuk dalam analisis kami. Keberadaan 
sel memori ini merupakan “paspor imun” bagi donor sembuh, karena 
kemungkinan besar donor ini sudah kebal terhadap Covid-19 dalam waktu 
rentang tertentu. Perlu dicatat bahwa sel pengingat imun yang berasal 
dari infeksi alamiah Covid-19, bukan dari vaksin, sejauh ini dilaporkan 
memiliki masa hidup singkat (short-lived) antara 1-6 bulan (Le Bert, et 
al., 2020; Long, et al., 2020). Inilah sebabnya uji ex vivo direkomendasikan 
untuk dilakukan segera setelah donor dinyatakan sembuh. Di sisi lain, 
sel pengingat yang ditimbulkan oleh vaksin biasanya memiliki long-lived 
atau masa hidup lebih lama (Luxenburger, et al., 2018). Penyebabnya antara 
lain karena dosis epitop lebih tinggi, booster atau pemberian berulang, 
dan adjuvan yang mengamplifikasi atau menggandakan responss imun 
awal. 

Pada fase discovery, kelompok peptida diseleksi melalui algoritma 
bioinformatika (Schuler, Nastke and Stevanović, 2007; Robinson, et al., 
2011; Huang, et al., 2012; Lin, Cheng and Su, 2013). Kami menggunakan 
analisis sekuens genom lengkap dari SARS-CoV-2 (database dari GISAID) 
dan berfokus pada protein struktural yang terdiri atas spike, membran 
glikoprotein, nukleokapsid, dan envelop (Long, et al., 2020). Sekuens 
rantai asam amino protein ini kemudian dianalisis secara in silico untuk 
ditentukan motif epitop yang diinginkan. Perbedaan motif ini ditentukan 
oleh reseptor pada sel presentasi antigen (APC) yang menghadirkan 
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peptida ke sel T dan sel B. Berbagai algoritma bioinformatika kami 
manfaatkan untuk membentuk kepustakaan peptida (peptidom) yang 
nantinya berlanjut pada proses seleksi epitop. Proses seleksi ini dilakukan 
dengan objektif berdasarkan afinitas, konservasi dari sekuens, kekuatan 
binding, dan alergenisitas. Idealnya rantai epitop kandidat vaksin memiliki 
sifat berikut: afinitas dan kekuatan binding harus tinggi, bukan bersifat 
alergenik, dan terkonservasi baik pada hampir seluruh strain (tanpa 
mutasi). Hasil seleksi ini kemudian dilanjutkan dengan uji ex vivo sesuai 
dengan pemaparan di atas. 

Menariknya, terlepas dari peptida kandidat vaksin yang terkonservasi 
dan ideal, kami juga menemukan beberapa epitop sel imun yang telah 
bermutasi dari strain SARS-CoV-2 yang bersirkulasi di Jawa Timur, 
berbeda dengan strain terdahulu dari Wuhan Tiongkok. Epitop bermutasi 
ini memunculkan pertanyaan apakah dapat memengaruhi induksi sel 
pengingat imun. Bila benar, tentu kita bisa menyimpulkan bahwa 
perbedaan desain vaksin dapat memunculkan responss imun protektif 
yang berbeda. Selain itu, epitop yang berbeda ini juga bisa kemungkinan 
menjadi salah satu jawaban mengapa ada kasus reinfeksi (infeksi berulang) 
dari strain Covid-19 yang berbeda. Perbedaan responss kekebalan tubuh 
terhadap strain patogen awal tidak mampu membendung infeksi strain 
patogen yang telah bermutasi. 

Mekanisme Kerja Vaksin Peptida

Kesuksesan suatu vaksin dapat dinilai dari pembentukan responss imun 
pengingat humoral dan seluler yang lama (long-lived) dan kuat. Selain 
itu, yang tak kalah penting adalah kemampuan responss ini untuk 
melindungi dari penyakit yang telah ditargetkan (Sesardic, 1993). Oleh 
sebab itu, evaluasi responss imun menilai suatu peptida imunogenik 
dapat menginduksi sel T dan sel B protektif sangat diperlukan. Studi 
awal vaksinasi peptida pada tahun 1980-an melaporkan bahwa mencit 
yang divaksinasi oleh peptida sintetik berantai pendek dapat dikenali 
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oleh sel T sitotoksik CD8 (CTL) (Sesardic, 1993; Koellhoffer, Higgins 
and Lai, 2014)). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa peptida 
tersebut dipresentasikan oleh major histocompatibility tipe I (MHC-I) in 
vivo dan mampu menginduksi responss sel T protektif yang resistan 
terhadap uji tantang infeksi virus. Penelitian lanjutan melaporkan bahwa 
sel T sitotoksik CD8 yang diinduksi oleh peptida sintetik berasal dari 
HIV dan virus Sendai (Kast et al., 1991; Azizi et al., 2008). Vaksin peptida 
pertama yang berhasil memberikan perlindungan adalah vaksin canine 
parvovirus, efektivitasnya identik dengan vaksin konvensional inaktivasi 
dari virus lengkap (Langeveld,, et al., 1994). Studi kandidat vaksin lainnya 
juga melaporkan hal yang sama, yaitu keterlibatan sel T sebagai komposisi 
dominan untuk mengeliminasi virus, tanpa diperlukan keterlibatan 
antibodi penetralisir (Bachler, et al., 2013). 

Karena respons sel T CD8 sangat diperlukan untuk mengontrol 
pertumbuhan tumor, berbagai usaha dilakukan oleh peneliti untuk 
menerapkan prinsip vaksin peptida dalam terapi kanker (Sesardic, 1993; 
Xu, et al., 2018). Perbedaannya dengan vaksin virus atau bakteri adalah 
sintetik peptida yang digunakan cenderung lebih panjang dari 9-11 
asam amino (Quakkelaar and Melief, 2012). Hal ini disebabkan peptida 
imunogenik umumnya berasal dari neoantigen sel mamalia, bukan dari 
virus atau bakteri. Namun, prinsip dasarnya tetap sama, yaitu dominasi 
MHC tipe I pada sel yang mempresentasikan peptida imunogenik 
neoantigen ke sel CD8. Melalui penelitian terapi peptida pada kanker 
ini (Brunsvig, et al., 2011; Luimstra, et al., 2018), para ahli menyimpulkan 
bahwa peptida yang cukup panjang cenderung menghasilkan respons 
imun yang lebih kuat dan berkesinambungan dibanding peptida pendek, 
walaupun respons imun ini lebih lambat. Kenter, dkk membuktikan bahwa 
vaksinasi dengan peptida yang panjang pada kandidat vaksin HPV 16 E6/
E7 lebih baik dibanding vaksinasi dengan peptida pendek (Welters, et 
al., 2008; Solares, et al., 2011). Penyebabnya adalah stimulasi sel presentasi 
yang cukup sehingga respons imun sel T CD8 cukup tinggi disertai oleh 
munculnya sel T helper pengingat.
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Gambar 16.1 Induksi kekebalan tubuh oleh vaksin peptida multiepitop (Li, et al., 2014; 
Malonis, Lai, and Vergnolle, 2020).

Respons imun untuk melawan patogen misalnya SARS-CoV-2 dapat 
melalui sedikitnya 3 jalur, yaitu sel T CD8, sel T CD4, dan sel B. Ketiga 
jenis sel ini dapat saling bersinergi. Sel T CD8 menghasilkan perforin 
dan granzyme untuk menghancurkan sel yang terinfeksi virus, sel T 
CD4 menguatkan respons sel T CD8 dan sel B, serta sel B menghasilkan 
antibodi penetralisir dalam bentuk IgG, IgA, atau IgE. Desain vaksin 
peptida memiliki motif khusus untuk masing-masing sel tersebut. Epitop 
untuk sel T CD8 digambarkan dengan warna merah, sel T CD4 berwarna 
hijau, dan sel B epitopnya berwarna biru. Multiepitop ini diproses dan 
dipresentasikan oleh sel presentasi antigen (Antigen presenting cell 
–APC–). Peptida yang telah diproses akan dikenali secara spesifik oleh 
sel T oleh reseptornya TCR (T cell receptor) dan sel B oleh BCR (B cell 
receptor). 
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Selain dominasi sel T CD8, pengaruh respons imun sel T helper CD4 
pada vaksinasi peptida memainkan peran penting (Panina-Bordignon, 
et al., 1989; Luxenburger, et al., 2018). Sebagai contoh, kekuatan respons 
sel T CD8 pada vaksin peptida LCMV 15-mer ternyata bergantung pada 
support sel T CD4, mengindikasikan bahwa peptida tersebut mengandung 
epitop untuk kedua sel T CD4 dan sel T CD8 (Fayolle, et al., 1996). Hal 
senada juga ditemukan pada vaksinasi peptida HPV16 E7, di mana mencit 
tanpa MHC tipe II (untuk sel T CD4) gagal membentuk respons sel T CD8 
setelah vaksinasi. Ini pertanda bahwa epitop sel T CD4 dibutuhkan dan 
perlu dikombinasikan atau overlap dengan epitop sel T CD8 pada formulasi 
vaksin peptida (Welters, et al., 2008). Peptida panjang pada vaksin peptida 
ini mengandung beberapa epitop atau dinamakan multiepitop (Tobias, 
et al., 2017). Pengembangan vaksin yang melibatkan peptida multiepitop 
sudah terbukti mampu menginduksi respons imun yang lebih luas dan 
tahan lama, bukan hanya sel T CD8 sitotoksik, namun juga sel B dan sel 
T helper untuk menghasilkan kombinasi sinergi kekebalan seluler dan 
humoral. 

Peran sel B dalam vaksinasi peptida juga memiliki kontribusi 
penting untuk menghasilkan antibodi penetralisir yang bekerja dengan 
mekanisme sitotoksisitas ke sel yang terinfeksi (antibody dependent cell-
mediated cytotoxicity) dengan membantu sel T CD8 (Kupriianova, et al., 
2000). Antibodi ini juga mampu menghalangi virus masuk ke sel atau 
berkembang biak (neutralizing capacity) (Cai, et al., 2017; Frei, et al., 2018). 
Kedua mekanisme ini bergantung dari epitope sel B. Pada vaksinasi 
Covid-19, kombinasi ketiga jenis mekanisme respons imun dari sel T 
CD8, sel T CD4, dan sel B yang diinisiasi oleh peptida multiepitop perlu 
dikembangkan untuk menghasilkan peptida yang imunogenik dan efektif 
melawan infeksi virus di masa depan. 

Harapan dan Tantangan Kandidat Vaksin PeptAIR

Pemahaman kita akan respons imun yang protektif terhadap SARS-CoV-2 
membuka jalan terang dalam pengembangan kandidat vaksin Covid-19. 
Keseimbangan respons kekebalan humoral dan seluler dianggap sebagai 
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kunci dalam pencegahan infeksi Covid-19 (Le Bert, et al., 2020). Bagian 
protein SARS-CoV-2 yang paling sering diteliti adalah glikoprotein spike 
(protein S), protein yang paling terekspos dan dianggap paling imunogenik 
(Lu, et al., 2020; Wan et al., 2020). Dari segi imunogenisitas, protein S dapat 
menstimulasi pembentukan respons kekebalan humoral dalam bentuk 
antibodi penetralisir (Lu, et al., 2020). Selain itu, protein S juga penting 
sebagai target dari sel T CD8. Hal ini disebabkan oleh kandungan epitop 
yang terdapat pada protein. Protein S SARS-CoV-2 terdiri atas 2 subunit (S1 
dan S2) yang masing-masing memiliki panjang 685 dan 588 asam amino 
(Long, et al., 2020; Wan, et al., 2020). S1 juga memiliki bagian yang penting 
yaitu receptor-binding domain (RBD), area yang berperan dalam masuknya 
virus ke dalam sel dan area yang menginduksi respons imun baik antibodi 
penetralisir maupun sel T CD8 (Liu, et al., 2010; Wan, et al., 2020). Studi 
vaksinasi menggunakan protein RBD dari subunit S1 menghasilkan 
kekebalan yang bertahan lama. Walaupun demikian, subunit S2 juga 
berpotensi menghasilkan respons imun yang luas karena terkonservasi 
dan memiliki banyak kesamaan dengan virus SARS-CoV terdahulu. Selain 
protein S, protein membran (M) juga memiliki kemampuan menginduksi 
kekebalan seluler dan humoral, sedangkan protein nukleokapsid (N) lebih 
banyak berperan pada kekebalan seluler saja (Liu, et al., 2010; Le Bert, et al., 
2020). Ketiga bagian virus ini menjadi target dalam pengembangan vaksin 
peptida yang dilakukan di Universitas Airlangga. 

Mengapa kami memilih platform vaksin peptida ini? Seperti yang telah 
diutarakan sebelumnya bahwa kunci utama dari kesuksesan vaksin adalah 
kandungan epitop yang merupakan determinan atau penentu respons 
imun. Epitop ini tidak dalam bentuk protein yang besar, melainkan hanya 
bagian kecilnya. Kombinasi epitop dalam satu formulasi vaksin mampu 
menjadi cikal bakal pengembangan vaksin yang berspektrum luas, bukan 
hanya menjangkau strain baru yang bermutasi, namun juga jangkauan 
mekanisme kerjanya menghasilkan respons imun seluler dan humoral. 
Kelebihan lainnya adalah rantai peptida yang relatif pendek dibanding 
protein, membuka peluang manufaktur atau produksi yang lebih mudah 
(easy to scale up). Produksinya pun tidak membutuhkan patogen hidup 
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layaknya vaksin inaktivasi dan attenuated sehingga dapat dikerjakan di 
laboratorium biosafety level I. Dengan adanya mutasi strain, vaksin peptida 
dapat dengan mudah diadaptasi dengan varian yang sedang bersirkulasi 
di masyarakat. 

Di luar kelebihan platform vaksin ini, kami sesungguhnya menyadari 
bahwa terdapat banyak tantangan dalam pengembangannya, terutama 
di bidang efektivitas presentasi HLA atau MHC, metode delivery vaksin 
dan pembawanya, serta pemilihan adjuvan agar imunogenisitas vaksin 
peptida yang umumnya moderat dapat ditingkatkan. Presentasi HLA 
atau MHC adalah tantangan tersendiri bagi pengembang vaksin, karena 
adanya perbedaan varian HLA pada populasi dunia pada umumnya 
dan populasi Indonesia (Pradana, Widjaya, and Wahjudi, 2020), sehingga 
bisa jadi vaksin buatan luar negeri memiliki epitop yang kurang sesuai 
dengan HLA populasi Indonesia. Metode delivery juga merupakan area 
keilmuan tersendiri dalam peningkatan efektivitas vaksin, berbagai jenis 
metode delivery vaksin saat ini telah dipublikasikan misalnya penggunaan 
liposom dan nanopartikel, namun perlu pengujian keamanan (Black, et 
al., 2010). Tantangan pemanfaatan ajuvan pada vaksin peptida adalah 
bagaimana mencari ajuvan yang bersinergi dengan epitop serta terjamin 
keamanannya. Semua tantangan ini akan terjawab dengan pengujian pada 
hewan coba dan dilanjutkan pada uji toksisitas dan uji klinis. Dosis dan 
perlunya booster vaksin peptida akan diketahui saat fase preklinik (uji 
hewan coba). 

Pengembangan vaksin peptida selain sebagai usaha menjawab 
tantangan kemajuan ilmu pengetahuan, juga sebagai upaya untuk 
menghadirkan vaksin yang relatif cepat, mudah diproduksi, aman, dan 
efektif.

VAKSIN VIRUS REKOMBINAN

Pengembangan teknologi virus rekombinan melalui vektor non-replicated 
virus, seperti adenovirus dan adeno-associated virus (AAV) telah digunakan 
untuk mengekspresikan protein, terapi gen, dan vaksinasi (Robert-Guroff, 
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2007; Afrough, Dowall and Hewson, 2019). Penggunaan vektor non-replicated 
virus menunjukkan keuntungan dibandingkan platform vaksin lainnya 
(antara lain vaksin asam nukleat, peptida sintetis, bahan patogen yang 
sudah diinaktivasi). Keuntungan tersebut, antara lain; (1) aman digunakan 
karena adenovirus/AAV rekombinan bersifat nonpatogen; (2) efisien dalam 
menginfeksi baik replicating maupun non-replicating cell, maupun membawa 
DNA pengkode antigen virus target; (3) mudah menggantikan DNA target 
untuk mendesain vaksin jenis baru; dan (4) mampu memproduksi dengan 
tingkat ekspresi yang tinggi (Robert-Guroff, 2007; Afrough, Dowall and 
Hewson, 2019). Serotipe adenovirus manusia AdHu5 merupakan tipe 
adenovirus rekombinan yang umum digunakan untuk vaksin DNA (Tatsis 
and Ertl, 2004). Beberapa serotipe tersebut telah berhasil pada uji preklinik, 
di antaranya pengembangan vaksin HIV (Shiver, et al., 2002), Hepatitis C 
(Arribillaga, et al., 2002), Ebola (Sullivan, et al., 2003) dan SARS-coronavirus 
(Gao, et al., 2003). Sementara itu, jenis adenovirus simpanse (ChAdOx1) 
telah pula berhasil digunakan untuk mengembangkan vaksin MERS-
coronavirus disease (Alharbi, et al., 2017). Desain tersebut juga digunakan 
oleh University of Oxford untuk pengembangan vaksin SARS-Cov-2 
(COVID19) yang saat ini telah memasuki clinical trials. 

Adeno associated virus (AAV), seperti adenovirus vector juga telah 
digunakan dalam pengembangan berbagai jenis vaksin, di antaranya 
vaksin untuk HIV (Xin, et al., 2001), malaria (Logan, et al., 2007), influenza 
(Demminger, et al., 2020), dan SARS-coronavirus (Du, et al., 2006). AAV vektor 
memberikan faktor keamanan yang lebih tinggi dibandingkan adenovirus. 
Hal ini disebabkan karena AAV tidak membawa semua piranti gen virus 
yang kemudian digantikan oleh helper virus untuk memproduksi partikel 
virus (16). Keberhasilan vektor AAV telah dibuktikan pada pengembangan 
vaksin virus SARS-CoV (pandemi SARS tahun 2002) (Du, et al., 2006).
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Gambar 16.2 Produksi Vektor Adenovirus (Agilent Thegnologies, 2015)
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Gambar 16.3 Produksi partikel AAV rekombinan (Agilent Thegnologies, 2015)
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Dengan kedua macam konsep pengembangan kandidat vaksin 
tersebut, diharapkan Universitas Airlangga dapat memberikan sumbangsih 
pemikiran untuk bangsa Indonesia pada khususnya dan dunia pada 
umumnya agar dapat segera terbebas dari pandemi Covid-19. Amin Yaa 
Robbal ‘Alamiin. 
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