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Daftar singkatan
ARV
Bappenas

: Antiretroviral therapy/terapi antiretroviral
: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BBTKL

: Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan

BLC
BNPB

: Bersatu Lawan COVID
: Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BPBD
BPOM
BTKL
CBRN

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
: Badan Pengawas Obat dan Makanan
: Balai Teknik Kesehatan Lingkungan
: Chemical, biological, radiological, nuclear

CFR
EOC
ESFT

: Case fatality ratio
: Emergency Operation Centre
: Essential Supplies Forecasting Tool

EWARS
FETP

: Early Warning and Respone System
: Field Epidemiologist Training Program
: Health Alert Card/Kartu Kewaspadaan Sehat

HAC
HIV
ILI

: Human immunodeficiency virus
: Influenza-like illness/penyakit mirip influenza

Infem

: Infeksi emerging

ISPA
Kemenag
Kemendagri

: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
: Kementerian Agama
: Kementerian Dalam Negeri

Kemendikbud

: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kemenhub
Kemenhukham
Kemenkes
Kemenkeu
Kemenkominfo
Kemenlu

: Kementerian Perhubungan
: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
: Kementerian Kesehatan
: Kementerian Keuangan
: Kementerian Komunikasi dan Informasi
: Kementerian Luar Negeri

Kemen PPPA

: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KLHK

: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

KIE

: Komunikasi, informasi dan edukasi

KKP
K3

: Kantor Kesehatan Pelabuhan
: Kesehatan dan keselamatan kerja

Litbangkes
PHEIC

: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
: Public Health Emergency of International Concern/
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia

PHEOC

: Public Health Emergency Operation Centre

PIE

: Penyakit Infeksi Emerging

PKK

: Pusat Krisis Kesehatan

PME
PPI
PPSDM
Promkes

: Pemantapan Mutu Eksternal
: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
: Promosi Kesehatan

PSBB
PSC

: Pembatasan sosial berskala besar
: Public Safety Centre

Rokoyanmas

: Biro Koordinator Layanan Masyarakat
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SARI

: Severe Acute Respiratory Infection (infeksi saluran pernapasan akut berat)

SISRUTE

: Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi

SOP
SPAR
SPRP

: Standard Operating Procedure
: State Party Annual Review
: Strategic Preparedness and Respone Plan

Surkarkes

: Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan

TB
TCG
TCM
VTM
WHO

: Tuberkulosis
: Tim Gerak Cepat
: Tes Cepat Molekuler
: Viral transport media/media transport virus
: World Health Organization
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Ringkasan eksekutif
Sejalan dengan rekomendasi dari pertemuan keempat Komite Darurat Peraturan Kesehatan
Internasional (2005) pada bulan Juli, WHO mendukung Kementerian Kesehatan untuk
melakukan Intra-Action Review (IAR) untuk respons COVID-19 di Indonesia pada tanggal
11-14 Agustus 2020. IAR melibatkan total 168 peserta, fasilitator, penulis laporan dan
notulen yang berasal dari pemangku kepentingan multisektor terdiri dari Kementerian
Kesehatan (Kemenkes), Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kabinet Sekretariat,
Kementerian Informasi dan Komunikasi,Kementerian Koordinator Pembangunan
Masyarakat dan Kebudayaan,
Kementerian Pertahanan, angkatan bersenjata, dan
perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi, rumah sakit, pusat kesehatan primer, Palang
Merah Indonesia (PMI) dan mitra internasional lainnya seperti FAO, UNICEF, UN-OCHA,
IFRC, WFP dan ILO.
IAR ini merupakan tinjauan kualitatif multisektor yang komprehensif terhadap respon COVID
yang sedang berlangsung untuk mengidentifikasi kesenjangan dan peluang untuk
pembelajaran dan perbaikan respon COVID-19 di Indonesia. IAR yang dilaksanakan di
Indoensia dilaksanakan secara komprehensif mencakup sembilan pilar utama respons
COVID-19: (1) komando dan koordinasi; (2) komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat; (3)
surveilan, tim respon cepat dan penyelidikan kasus; (4) pintu masuk, perjalanan
internasional, dan transportasi; (5) laboratorium; (6) pengendalian infeksi; (7) tatalaksana
kasus; (8) dukungan operasional dan logistik dan (9) menjaga layanan dan sistem kesehatan
esensial, dan termasuk pertimbangan khusus untuk kondisi transmisi di masyarakat
masyarakat dan kondisi pada daerah dengan kapasitas rendah dan memerlukan bantuan
kemanusiaan.
Tahapan IAR dilaksanakan melalui pembentukan tim manajemen inti dan identifikasi
fasilitator pelatihan yang mencakup sembilan pilar. Tim manajemen inti melakukan tinjauan
menyeluruh terhadap prosedur operasi standar, pedoman, kebijakan, laporan, dan garis
waktu tindakan respons COVID-19. Fasilitator dipilih dari para pemimpin yang sudah
memegang tanggung jawab dalam sembilan pilar respons COVID-19, memberi mereka
tanggung jawab atas kepemilikan untuk kegiatan pilar IAR dan komitmen untuk
melaksanakan rekomendasi IAR.
Pertemuan pemangku kepentingan dilaksanakan pada bulan Juli, diikuti oleh orientasi IAR
untuk pemangku kepentingan, pelatihan fasilitator dan pengarahan fasilitator. IAR
dilaksanakan melalui diskusi interaktif yang difasilitasi melalui konferensi video untuk setiap
pilar dan diakhiri dengan diskusi pleno setiap pilar untuk melaporkan hasil diskusi interaktif
setiap pilar. Kuesioner juga diisi oleh seluruh peserta IAR untuk menangkap masukan
peserta tentang keberhasilan dan peluang untuk meningkatkan respons COVID-19 hingga
saat ini. Informasi dari dokumen-dokumen ini melengkapi diskusi kualitatif interaktif selama
IAR.
Sejak munculnya COVID-19 dan deklarasi COVID-19 sebagai kejadian kedaruratan
kesehatan internasional, Indonesia telah menyusun rencana respons COVID-19, melakukan
penilaian risiko dan melakukan berbagai kegiatan untuk penanggulangan COVID-19.
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Rekomendasi inti IAR antara lain :
‐ Meningkatkan komando dan koordinasi antar pemangku kepentingan multisektoral di
tingkat nasional dan subnasional, mengkaji rencana respon dan pemantauan berkala
indikator rencana respon, aktivasi klaster kesehatan, dan peningkatan pemanfaatan
COVID-19 partner platform untuk pemantauan respon COVID-19.
‐ Penggunaan Essential Supply Forecasting Tool (ESFT), harmonisasi sistem pelaporan
logistik untuk pemetaan dan pemenuhan kebutuhan logistik.
‐ Meningkatkan surveilans untuk deteksi, pelacakan dan pemantauan kontak kasus dengan
aktivasi tim gerak cepat, kerjasama multi sektor dan pemberdayaan masyarakat.
Meningkatkan ketepatan dan kelengkapan laporan melalui New all Record untuk
pelaporan kasus dari fasilitas kesehatan dan laboratorium untuk analisis data yang
digunakan untuk strategi respon. Meningkatkan interoperabilitas dan berbagi informasi
antara Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC), Sistem Informasi Rumah
sakit (SIRS online), dan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) kepada multisektor dan mitra
termasuk Sistem Bersatu Lawan COVID-19 satuan Tugas COVID-19. Sejalan dengan
Global Influenza Surveilance Response System (GISRS) COVID-19 platform,
meningkatkan surveilans Influenza Like Illness (ILI)/ Severe Acute Respiratory Infection
(SARI) untuk memonitor COVID-19.
‐ Meningkatkan strategi, kapasitas testing laboratorium dengan jejaring laboratorium
COVID-19 dengan menggunakan PCR, viral load, Tes Cepat Molekuler (TCM) dan mobile
PCR.
‐ Memperkuat Sistem rujukan rumah sakit terintegrasi (SISRUTE), jejaring RS rujukan dan
rumah sakit khusus COVID-19 di provinsi prioritas. Penerapan triase, dan manajemen
kasus berdasarkan keparahan kasus, melanjutkan keikutsertaan dalam solidarity trial
untuk obat COVID-19.
‐ Triase yang lebih baik di fasilitas kesehatan untuk menghindari paparan pasien dan
tenaga kesehatan terhadap COVID-19, meningkatkan PPI di fasilitas pelayanan
kesehatan melalui pelatihan, pemantauan tenaga kesehatan, dan audit medis untuk
infeksi COVID-19 pada tenaga kesehatan; meningkatkan surveilans infeksi terkait layanan
kesehatan (HAI) COVID-19 dan skema asuransi perlindungan tenaga kesehatan.
‐ Menunjuk petugas-petugas kesehatan dan keselamatan di kantor-kantor untuk memantau
implementasi protokol COVID-19 di perkantoran, penegakan, serta pemantauan
pengendalian infeksi di masyarakat dan tempat-tempat umum.
‐ Meningkatkan kepatuhan Health Alert Card elektronik untuk pelaku perjalanan
internasional; dan optimalisasi penggunaan Health Alert Card untuk pelacakan kontak.
‐ Meningkatkan komunikasi risiko, pemantauan rumor, klarifikasi hoax, hotline dan pesan
komunikasi edukasi seperti kampanye memakai masker. Indikator zonasi yang
disampaikan oleh Satuan Tugas COVID-19 kepada media perlu dikaji ulang dan
digunakan untuk tujuan perencanaan, guna menghindari kesalahpahaman masyarakat
dalam menafsirkan status zonasi. Strategi komunikasi untuk masyarakat umum harus
didasarkan pada pesan-pesan utama pencegahan risiko transmisi, seperti penjagaan
jarak fisik, penggunaan masker, mencuci tangan, dan mengurangi pergerakan, terlepas
dari status zonasi.
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‐ Pemberlakuan dan pemantauan pembatasan sosial berskala besar dan memberdayakan
masyarakat sebagai agen perubahan melalui pesan dan keterlibatan utama COVID-19.
‐ Meningkatkan telemedicine untuk mencegah paparan COVID-19 dan mempertahankan
layanan kesehatan penting seperti imunisasi, tuberkulosis, HIV, dan program penyakit tidak
menular.
Rekomendasi IAR digunakan sebagai masukan untuk meninjau rencana respons COVID-19
saat ini di Indonesia dan para pemangku kepentingan serta mitra akan berperan aktif dalam
melaksanakan rekomendasi dan meninjau dan memantau indikator respons COVID-19. Hasil
dari IAR disampaikan kepada Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (selaku IHR
focal point), Menteri Kesehatan dan Satuan Tugas COVID-19. Hasil IAR juga akan
berkontribusi untuk COVID-19 partner platform dan Pelaporan tahunan IHR State Party
Annual reporting (E-SPAR). Indonesia akan membagikan pengalaman pembelajaran IAR
kepada tingkat regional dan global. WHO, Kementerian Kesehatan dan mitra siap untuk
mendukung setiap permintaan dari provinsi untuk melakukan IAR tingkat provinsi.
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Situasi COVID-19 di Indonesia
Pada tanggal 14 Agustus 2020, pemerintah mengumumkan 135.123 kasus konfirmasi COVID-19,
6.021 kasus meninggal, dan 89.618 kasus sembuh dari 481 kabupaten/kota di seluruh 34 provinsi1.

Distribusi jumlah kasus kumulatif konfirmasi COVID-19 di Indonesia di seluruh provinsi yang dilaporkan antara
tanggal 6 hingga 14 Agustus 2020. Sumber data

Data kasus COVID-19 di Indonesia berdasarkan COVID-19 dalam Angka Kementerian Kesehatan RI
per tanggal 15 Agustus 2020:

Jumlah kasus per hari dan jumlah kumulatif kasus yang dilaporkan di Indonesia, per tanggal 14 Agustus 2020.
Sumber data: COVID dalam Angka per 15 Agustus 2020.
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Intra-Action Review
Latar belakang
COVID-19 telah berdampak besar terhadap kesehatan dan keadaan sosial ekonomi global. Penyebaran
COVID-19 yang berkelanjutan dapat mengganggu rantai pasokan dan menyebabkan gangguan ekonomi
global. Dalam era globalisasi dengan transportasi yang saling terhubung, dunia tidak siap dan rentan
terhadap penyebaran epidemi dan pandemi yang cepat. Tinjauan dari 182 negara terkait laporan tahunan
International Health Regulation (IHR State Party Annual Reporting, SPAR) menunjukkan bahwa 33%
negara memiliki kapasitas terbatas dalam pencegahan dan respon terhadap Public Health Emergency
of International Concern (PHEIC), terutama negara-negara berpenghasilan rendah.
Sejak munculnya virus SARS-CoV-2 di Wuhan, Cina, hingga 14 Agustus 2020, dilaporkan 20.730.456
kasus konfirmasi COVID-19 dengan 751.154 kasus kematian secara global. Pada sekitar bulan Maret,
meskipun kasus di Cina telah menurun, namun, ada peningkatan kasus di luar Cina dan kasus didunia
terus meningkat. Pada 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai PHEIC dan
kemudian sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. WHO mendorong negara-negara di dunia untuk
meningkatkan respon COVID-19.
Presentasi klinis COVID-19 bervariasi mulai dari kasus ringan hingga berat. 80,9% kasus di Hubei
merupakan kasus ringan dan estimasi case fatality rate (CFR) di Cina sebesar 2,3%. Estimasi CFR saat
ini setelah disesuaikan dengan memasukkan orang-orang dengan presentasi klinis yang lebih ringan
yaitu sekitar 1-2%, CFR COVID-19 lebih rendah dari SARS (10%). Tingkat kematian meningkat dengan
bertambahnya usia, dimana di Cina, CFR di antara kasus konfirmasi dengan usia di atas 80 tahun
mencapai 14,8%. Pasien dengan komorbiditas penyakit jantung memiliki mortalitas 13,2%, diabetes
sebesar 9,2%, hipertensi sebesar 8,4%, penyakit pernafasan kronis sebesar 8%, dan kanker sebesar
7,6%. Rata-rata tingkat reproduksi COVID-19 adalah 3,28 dengan median 2,79. Infeksi di antara petugas
kesehatan juga dilaporkan di Cina, Hongkong dan negara lainnya. Dengan berkembangnya COVID-19,
karakteristik epidemi penyakit ini membutuhkan analisa yang lebih komprehensif.
Dalam penanganan COVID-19, WHO telah menerbitkan pedoman operasional strategis untuk
kesiapsiagaan dan penanganan COVID-19 yang meliputi (1) Koordinasi, perencanaan, dan pemantauan;
(2) Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat; (3) Surveilans, tim gerak cepat, dan investigasi kasus;
(4) Pintu masuk, perjalanan internasional, dan transportasi; (5) Laboratorium nasional; (6) Pencegahan
dan pengendalian infeksi, dan tatalaksana kasus; (7) Isolasi kasus; (8) Dukungan operasional dan
logistik; (9) Mempertahankan layanan kesehatan dan sistem esensial serta pertimbangan khusus dalam
kondisi transmisi komunitas dan kondisi kapasitas rendah dan kemanusiaan. Indonesia telah
mengadopsi rencana respon strategi COVID-19 ke dalam rencana operasional COVID-19.
Hingga 14 Agustus 2020, Indonesia telah melaporkan 135.123 kasus konfirmasi COVID-19, 6.021 kasus
meninggal, dan 89.618 kasus sembuh dari 481 kabupaten/kota di seluruh 34 provinsi. Gugus Tugas
multisektoral dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden tertanggal 14 Maret 2020 untuk mempercepat
penanganan COVID-19 yang dipimpin oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang
melibatkan berbagai sektor. Hingga saat ini, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menunjuk 132
rumah sakit rujukan dan provinsi juga telah menetapkan rumah sakit rujukan daerah. Selain itu,
Kemenkes juga telah menetapkan 168 laboratorium rujukan. Kemenkes telah mengintensifkan Early
Warning and Respone System (EWARS), surveilans sentinel influenza-like illness/severe actute
respiratory infection (ILI/SARI), deteksi dini, pelacakan kontak, investigasi lapangan dan manajemen
kontak, dan sistem pencatatan dan pelaporan All Record untuk data laboratorium. Namun, masih
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terdapat tantangan dalam koordinasi dan pengumpulan data, analisis dan penggunaan data untuk
penilaian risiko dan memandu penanganan. Gugus Tugas COVID-19 mengembangkan Bersatu Lawan
COVID (BLC) yang merupakan sistem informasi untuk COVID-19, sementara Kemenkes memiliki all
record data yang menghubungkan data laboratorium dengan manajemen informasi rumah sakit.
Ketersediaan alat pelindung diri (APD) merupakan hambatan pada masa awal respon, dan saat ini
Kemenkes secara bertahap mampu mendistribusikan APD dan media transportasi virus (VTM).
Kemenkes telah menggunakan Essential Supply Forecasting Tool (ESFT) WHO untuk memperkirakan
pasokan esensial. Kemenkes juga telah mengembangkan materi dan pesan komunikasi risiko, namun
strategi ini harus ditingkatkan untuk memastikan partisipasi masyarakat. Pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) telah diterapkan di beberapa provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, namun penegakan
pelaksanaannya belum optimal. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak menerapkan protokol
COVID-19. Saat ini keseluruhan risiko penularan di negara ini masih tinggi karena penularan dan
pergerakan masyarakat yang berkelanjutan antar daerah, kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu, tingkat
relaksasi PSBB bervariasi di setiap provinsi.
Pada tanggal 13 Juli 2020, Kemenkes telah menerbitkan revisi kelima pedoman COVID-19 dengan
mengadopsi rekomendasi terbaru WHO termasuk definisi operasional kasus menjadi suspek, probable,
konfirmasi serta pernyataaand selesainya perawatan COVID-19 dengan menggunakan kriteria klinis dan
waktu dan tanpa mengunakan pemeriksaan tes Polymerase Chain Reaction (PCR). Pedoman ini juga
mengadopsi kriteria penyesuaian langkah-langkah kesehatan publik dan sosial WHO serta strategi
rencana kesiapsiagaan dan penanggulangan COVID-19. Untuk meningkatkan implementasi pedoman
COVID-19 di Indonesia, Kemenkes melakukan Intra Action Review (IAR) untuk mengidentifikasi
pembelajaran, tantangan, hambatan dan solusi untuk meningkatkan respon COVID-19 melalui diskusi
interaktif yang difasilitasi. IAR tersebut meliputi 9 pilar, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Koordinasi, perencanaan dan pemantauan;
Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat;
Surveilans, tim gerak cepat dan investigasi kasus;
Pintu masuk, perjalanan dan transportasi internasional;
Laboratorium nasional;
Pencegahan dan pengendalian infeksi;
Tatalaksana kasus;
Dukungan operasional dan logistik;
Mempertahankan layanan kesehatan dan sistem esensial.

Hasil IAR digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan respon penanggulangan COVID-19 di
Indonesia.

Tujuan
Tujuan dari IAR COVID-19:
‐

‐

Memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan secara kolektif menganalisa
penanganan COVID-19 yang sedang berjalan di Indonesia, dengan fokus pada sembilan
komponen di atas menurut WHO SPRP.
Memfasilitasi adanya konsensus dan pembelajaran di antara para pemangku kepentingan untuk
meningkatkan respon saat ini dengan mencegah terulangnya kesalahan dan meningkatkan
keberhasilan.
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Mengidentifikasi praktik-praktik baik, kesenjangan dan tantangan dalam respon saat ini untuk
memberikan masukan dalam peningkatan rencana respon sektor kesehatan yang akan kemudian
dijadikan masukan bagi rencana respon multisektoral.
Mendokumentasikan pembelajaran untuk perbaikan operasional penanganan yang
berkesinambungan dan pada akhirnya berkontribusi pada kesiapsiagaan jangka panjang dan
penguatan sistem kesehatan.

‐

‐

Ruang lingkup
Ruang lingkup kajian/tinjauan mencakup periode respon COVID-19 hingga tanggal 10 Agustus 2020.
Komponen IAR meliputi 9 pilar:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Koordinasi, perencanaan dan pemantauan
Komunikasi resiko dan pelibatan masyarakat
Surveilans, investigasi kasus dan pelacakan kontak
Pintu masuk
Laboratorium nasional dan jejaring laboratorium
Pencegahan dan pengendalian infeksi
Tatalaksana kasus dan berbagi pengetahuan mengenai inovasi dan penelitian terbaru
Dukungan operasional dan logistik dalam rantai pasokan dan manajemen tenaga kerja
Mempertahankan layanan kesehatan esensial selama masa pandemi COVID-19

Metodologi pelaksanaan IAR
‐

‐

‐

‐

Pembentukan tim manajemen oleh Kemenkes untuk melakukan persiapan dan
pelaksanaan IAR.
Tim manajemen menetapkan tujuan dan ruang lingkup kegiatan IAR dan metodologi;
mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terkait untuk terlibat dalam kajian IAR; serta
mengidentifikasi fasilitator utama, rapporteur dan pencatat untuk IAR yang melakukan desk
review dan mengumpulkan informasi dari para peserta.
Fasilitator utama merupakan
penanggungjawab penanggap dalam masing-masing pilar. Hal ini penting untuk membangkitkan
tanggung jawab, rasa memiliki dan kepemimpinan dari masing-masing pilar yang akan
mempengaruhi tindak lanjut dari masukan-masukan dan rekomendasi IAR untuk dapat
meningkatkan respon.
Desk review oleh tim manajemen dan fasilitator
Pertemuan pemangku kepentingan melalui konferensi video dilaksanakan pada tanggal 15
hingga 17 Juli 2020 untuk mempresentasikan hasil desk review dan kajian rencana operasi
COVID-19. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes.
Orientasi IAR pada tanggal 28 Juli 2020 oleh pakar WHO
Orientasi ini bertujuan untuk memperkenalkan ikhtisar konsep dan metodologi IAR sebagai
bagian dari kerangka kerja pemantauan IHR kepada peserta. Para peserta merupakan
pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19 dan akan berpartisipasi
dalam IAR.
Pelatihan fasilitator pada tanggal 29 Juli 2020
Pelatihan ini diadakan melalui konferensi video yang didukung oleh WHO untuk meningkatkan
pengetahuan fasilitator mengenai IAR. Topik pelatihan mencakup metodologi IAR, teknik fasilitasi
IAR, pertanyaan pemicu IAR, serta contoh pelaksanaan IAR.
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‐

‐

Pengarahan fasilitator melalui konferensi video pada tanggal 5 Agustus 2020
Pengarahan ini bertujuan untuk memfinalisasi pertanyaan-pertanyaan pemicu. Fasilitator
mempresentasikan hasil desk review yang meliputi timeline respon, pertanyaan-pertanyaan
pemicu yang menjadi fokus IAR serta konsep untuk pembelajaran praktik terbaik, tantangan dan
rekomendasi yang disusun oleh fasilitator berdasarkan hasil dari desk review untuk masingmasing pilar.
Pelaksanaan IAR pada tanggal 11-14 Agustus 2020
IAR melibatkan pemangku kepentingan yang terlibat dalam 9 pilar respon COVID-19.

Pelaksanaan IAR
IAR melibatkan diskusi interaktif melalui konferensi video, metodologi terstruktur dengan materi yang
ramah pengguna dan teknik fasilitasi interaktif. IAR bukanlah evaluasi kinerja negara, lembaga-lembaga
dan individu yang terlibat dalam penanggulangan COVID-19. Sebaliknya, IAR merupakan kesempatan
untuk merefleksikan kegiatan yang telah dilakukan dan mengidentifikasi bagian-bagian yang dapat
diperbaiki untuk penguatan respon.
Peserta berkontribusi pada kajian masing-masing pilar yang telah diidentifikasi sebelumnya, tetapi juga
berkesempatan untuk berbagi dan melakukan pembelajaran silang dengan pilar lain selama proses
berlangsung. IAR berlangsung selama 4 hari dengan susunan sebagai berikut:
‐

‐

‐

Pendahuluan berupa tinjauan umum untuk menetapkan dasar untuk kajian
Presentasi meliputi strategi COVID-19 saat ini dan rencana respon; kapasitas yang ada sebelum
respon (juga merujuk pada daftar tilik kesiapsiagaan dan kesiapan COVID-19 yang dilakukan
pada Februari 2020); kapasitas yang dikembangkan untuk respon penanggulangan COVID-19;
dan timeline respon aktual sejauh ini untuk menetapkan dasar untuk kajian, kajian daftar tilik di
partner platform yang dinilai dan diisi oleh penanggung jawab nasional di Biro Perencanaan dan
Anggaran Kemenkes.
Identifikasi gambaran umum respon sejauh ini
Tahap ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: respon apakah yang berjalan dengan baik?
Respon apakah yang berjalan kurang baik? Apakah penyebabnya dan faktor yang berkontribusi?
Berdasarkan gambaran umum dari respon yang sedang berlangsung, diskusi kemudian
dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis respon yang berhasil, respon yang tidak
bekerja dengan baik dan alasannya. Peserta kemudian secara kolektif menganalisa tindakan
yang dilakukan selama respon COVID-19 sejauh ini untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik
dan tantangan-tantangan yang dihadapi, dampaknya terhadap respon dan mengapa hal tersebut
terjadi (faktor pendukung/pembatas). Fokus diskusi ini bukan untuk mengidentifikasi siapa yang
bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi tetapi harus lebih pada apa yang terjadi dan
mengapa.
Identifikasi hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan respon
Peserta mengidentifikasi dan mengembangkan kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi
penyebab tantangan dalam respon COVID-19 serta kegiatan untuk melembagakan praktik
terbaik. Peserta juga merekomendasikan jadwal pelaksanaan kegiatan, menetapkan tanggung
jawab, mengidentifikasi dukungan yang dibutuhkan serta indikator untuk memantau kemajuan.
Peserta harus memastikan kegiatan selaras, realistis dan dapat dicapai.
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-

Identifikasi langkah ke depan
Setelah IAR selesai, akan disusun rencana implementasi untuk kegiatan-kegiatan yang
direkomendasikan dengan mengidentifikasi hal-hal yang dapat diatasi segera untuk
meningkatkan respon yang sedang berlangsung; serta hal-hal yang dapat dilakukan dalam
jangka menengah atau panjang untuk meningkatkan respon untuk menghadapi gelombang
wabah COVID-19 berikutnya. Peserta mempertimbangkan pembentukan tim tindak lanjut dan
menyusun proses untuk mendokumentasikan kemajuan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan
utama yang diidentifikasi. Focal point partner platform di Biro Perencanaan dan Anggaran
Kemenkes akan dimasukkan sebagai anggota tim tindak lanjut dan memastikan pembaruan
daftar tilik tindakan (sekitar 143 tindakan di bawah 9 pilar SPRP) di portal platform serta
mengunggah rencana respon yang diperbarui berdasarkan hasil dan rekomendasi IAR.
Implementasi dari rencana respon yang diperbarui juga harus dipantau dengan memperbarui
daftar tilik tindakan secara berkala di platform. Sangat diharapkan untuk mengunggah laporan
IAR di partner platform untuk memastikan transparansi perencanaan respon dan proses
implementasi serta berbagi praktik terbaik dengan yang lain melalui portal platform. Dalam IAR
juga disepakati cara-cara terbaik untuk mempertahankan keterlibatan kepemimpinan senior di
seluruh proses dan dukungan untuk pelaksanaan rekomendasi.

IAR dilaksanakan melalui konferensi video.
‐
Sesi 1: pemaparan tujuan IAR, ruang lingkup dan perkenalan yang dihadiri semua peserta.
‐

Sesi 2: sesi diskusi interaktif yang dilakukan per pilar. Setiap pilar dihadiri oleh pemangku
kepentingan terkait yang terlibat dalam respon, fasilitator, dan penulis laporan. Fasilitator
bertanggung jawab untuk memfasilitasi diskusi interaktif dengan menggunakan metodologi IAR.
Rapporteur berkolaborasi dengan notulen, meninjau catatan dan presentasi yang disiapkan oleh
notulen, serta menyajikan hasil diskusi interaktif dalam sesi pleno. Notulen mencatat hasil diskusi
interaktif, menyiapkan laporan, dan menyiapkan bahan presentasi untuk penulis laporan.

‐

Sesi 3: Presentasi pleno yang dihadiri oleh semua peserta dari seluruh pilar. Rapporteur dari
setiap pilar menyajikan ringkasan hasil diskusi interaktif, sementara para peserta memberikan
komentar dan masukan.

Fasilitator utama merangkum ringkasan IAR dengan dibantu oleh rapporteur dan notulen. Jadwal IAR
terlampir dalam laporan ini.
Tim manajemen IAR
Kemenkes berkolaborasi dengan BNPB membentuk tim manajemen IAR dengan Koordinator SubDirektorat Penyakit Infeksi Emerging, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes. Tim
manajemen merupakan tim inti dalam persiapan dan pelaksanaan IAR serta dalam pemantauan tindak
lanjut dari IAR. Tim manajemen bertugas menyusun catatan konsep IAR, melakukan desk review
dokumen standard operating procedure (SOP), pedoman, kebijakan atau peraturan yang ada serta
kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam respon COVID-19 serta menentukan pertanyaan pemicu yang
digunakan sebagai referensi dalam melaksanakan IAR. Tim manajemen juga berperan sebagai
fasilitator, rapporteur dan notulen pada saat pelaksanaan IAR.
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Tim manajemen IAR:
Peran
Penanggung
jawab IAR

Nama
dr. Achmad Yurianto

Pemimpin IAR

drg. Vensya Sitohang, Direktur
M.Epid
Surkarkes
dr. Endang Budi
Kepala
Subdit
Infem
dr. Endang Budi
Subdit Infem
Staf Subdit Infem dan
PKK
staf Pusat Krisis
Subdit Infem
Kesehatan (PKK)
Staf
PKK
Subdit Infem
Staf
teknologi
informasi WHO

Koordinator IAR
Fasilitasi IAR

Dukungan
tambahan

Staf
Pilar
Komando dan
koordinasi

Organisasi
Tanggung jawab utama
Direktur Jenderal Penanggung jawab IAR
P2P

Subdit Infem
Fasilitator

dr. Rita Djupuri., DCN.,
M.Epid – PKK
dr.Ir Udrekh, SE.MSc –
Dit. Sistem
Penanggulangan BNPB

Manajemen
Koordinator
Pemimpin fasilitator
Notulen dan penulis laporan
Pendukung administrasi
teknologi informasi

dan

Keuangan

Rapporteur

Notulen

dr. Rakhmad Ramadan
Jaya – PKK
dr.Ir Udrekh, SE.MSc, Dit.
Sistem Penganggulangan
BNPB

dr. Muh. Firdaus Kasim.,
M.Sc –UNHAS
Subdit Infem

Dit. Pengembangan
Strategi
Penanggulangan
Bencana BNPB
Logistik dan
dukungan
operasional

dr. Ina Agustina Isturini,
MKM – PKK
BNPB

drg. Hadijah Pandita, M.Kes
– PKK

UNHAS
Wijayanti, SS.,MKM –
PKK
Subdit Infem

Surveilans,
investigasi,
dan pelacakan
kontak

drh. Endang Burni –
Kepala Subdit Surveilans

drh. Endang Burni – Kepala
Subdit Surveilan
dr. Sholah Imari – PAEI

Ansariadi, SKM.,MSc,
Ph.D – UNHAS
Endah Febri, SKM –
PKK
Subdit Infem

Tatalaksana
Kasus

dr. Asral – Subdit Gadar

dr. Pompini S.Sp -- RSPI

UNHAS
Budiman, SKM, M.Kes –
PKK
Subdit Infem

Subdit Infem
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Pencegahan
dan
pengendalian
infeksi

dr. Nany -- Subdit
Yanmedwat

Laboratorium

dr. Vivi Setyawati.,
M.Biomed – Puslitbang
BTDK

Prof. Dr. dr. Hindra Irawan
Satari, SpA (K), MTropPaed
– Komite Pengendalian
Infeksi Nasional

UNHAS

dr. Nelly P – Puslitbang
BTDK/B/BTKLPP Jakarta

Prof. dr. Muh. Nasrum
Massi, Ph.D, SpMK –
UNHAS

Subdit Infem

Supatmi Arif, SKM –PKK
Subdit Infem
Pintu Masuk
Negara

dr. Made Yosi, MKM -Subdit Karkes

dr. Lucky – KKP Kelas I
Surabaya

dr. Nurul Qalby –
UNHAS
Dodi Hermawan, ST –
PKK
Subdit Infem

Pembatasan
dr. Made Yosi, MKM –
Sosial
Subdit Karkes
Berskala Besar

dr. Made Yosi, MKM –
Subdit Karkes

UNHAS
Rosmaniar S.Kep., Mkes
– Subdit Karkes
Subdit Infem

Komunikasi
Inri Denna, S.Sos,
Risko dan
MAHCM – Biro
Pemberdayaan Komyanmas
Masyarakat
Bayu Aji -- Dit. Promkes
dan PM

Biro Komyanmas/
Promkes

Pelayanan
Kesehatan
Esensial

dr. Wiendra Warorutu,MKes
– Dit. P2PML

drg. Naneu Retna A –
Dit. Yankes Primer

UNHAS
Manggala S.Psi., M.Psi –
PKK
Subdit Infem
Risalia Reni Arisanti,
MPH – UGM
drg. Leny Juniarta, Mkes
– PKK
Subdit Infem
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Ringkasan Intra-Action Review
Menindaklanjuti rekomendasi 4th IHR COVID-19 Emergency Committee Meeting, WHO mendukung
Kementerian Kesehatan untuk menjalankan Intra-Action Review (IAR). IAR Indonesia cukup
komprehensif dengan mencakup sembilan pilar: (1) komando dan koordinasi; (2) komunikasi risiko dan
pemberdayaan masyarakat; (3) surveilans, tim gerak cepat, dan investigasi kasus; (4) pintu masuk
negara, perjalanan internasional, dan transportasi; (5) laboratorium; (6) pengendalian infeksi; (7)
tatalaksana kasus; (8) dukungan operasional dan logistik; dan (9) mempertahankan layanan dan sistem
kesehatan esensial. Proses ini juga mencakup pertimbangan-pertimbangan khusus untuk daerah
dengan transmisi komunitas dan tempat bersumber daya rendah serta tempat kegiatan kemanusiaan.
Persiapan dan pelaksanaan IAR
Persiapan IAR dimulai pada bulan Juli 2020 dan diawali dengan penunjukan tim manajemen dan
fasilitator-fasilitator utama yang membawahi kesembilan pilar ini. Tim manajemen utama menyusun serta
menyepakati nota konsep dan cakupan IAR. Tim ini melakukan desk review atas SOP, panduan,
kebijakan, laporan, dan lini waktu kejadian-kejadian penting dalam respons COVID-19. Pertemuan
pemangku kepentingan dijalankan pada tanggal 15-17 Juli 2020 untuk menyajikan temuan desk review
atas setiap pilar. Orientasi IAR pada tanggal 28 Juli memberikan gambaran umum kepada para
pemangku kepentingan. IAR dideskripsikan sebagai kajian kualitatif atas tindakan-tindakan yang
dilakukan (dalam jangka waktu tertentu) yang menanggapi suatu kedaruratan yang masih berlangsung
guna mengidentifikasi kesenjangan, pelajaran, dan praktik terbaik serta faktor-faktor di baliknya dengan
tujuan memperbaiki respons. Kepemimpinan, komitmen, dan kerja sama tim manajemen utama,
fasilitator, serta semua pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan IAR ini. Para fasilitator adalah
penanggung jawab unit-unit yang bertugas di masing-masing pilar respons COVID-19. Dengan demikian,
rasa memiliki serta komitmen dari fasilitator terbangun sehingga proses IAR menjadi lengkap karena
adanya pemahaman yang baik bahwa kajian ini akan memberikan masukan dari setiap pilar yang
meningkatkan respons. Pelatihan fasilitator pada tanggal 29 Juli didukung oleh narasumber-narasumber
WHO, yang memperlengkapi para peserta dengan teknik-teknik serta alat-alat bagi fasilitator, penulis
laporan, dan notulen.
Pihak-pihak berikut memainkan peran penting bagi berhasilnya IAR: fasilitator memastikan berjalannya
diskusi interaktif antara para pemangku kepentingan yang relevan di bawah setiap pilar, penulis laporan
menyajikan hasil diskusi di sesi pleno, dan notulen mendokumentasikan serta merangkum praktik-praktik
terbaik, kesenjangan, dan rekomendasi yang diajukan selama sesi pleno. Pengarahan bagi fasilitator
pada tanggal 5 Agustus menjadi sesi geladi bersih yang memastikan IAR, yang melibatkan pemangku
kepentingan yang lebih luas, dijalankan dengan lancar. Semua peserta IAR mengisi kuesioner yang
mencakup semua pilar dan merekam masukan para peserta untuk respons COVID-19. Informasi dari
sumber-sumber ini melengkapi diskusi interaktif yang bersifat kualitatif dalam IAR melalui konferensi
video.
IAR yang dijalankan pada tanggal 11-14 Agustus ini mengumpulkan pemangku-pemangku kepentingan
dari berbagai sektor yang mengkaji tindakan-tindakan saat ini. Berbagai sektor tersebut mencakup
Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sekretariat
Kabinet, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kepolisian Negara Republik
Indonesia (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI), perwakilan dinas kesehatan (dinkes) provinsi,
rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan mitra-mitra lain seperti FAO, UNICEF, UNOCHA, IFRC, WFP, dan ILO.
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Hasil Intra-Action Review - Respons COVID-19 Indonesia
Komando dan koordinasi
Pada 19 Februari 2020, Presiden menetapkan status kedaruratan COVID-19 dan pada tanggal 13 Maret
2020 membentuk gugus tugas COVID-19. Karena terjadi peningkatan kasus, Presiden menetapkan
COVID-19 sebagai kedaruratan nasional pada tanggal 13 April 2020. Kemenkes menerapkan rencana
kontingensi pandemi influenza sebagai rencana operasional respons COVID-19 dan menjalankan
penilaian risiko untuk rencana respons ini. Rencana ini diunggah ke Partners Platform COVID-19 WHO.
Namun, pemantauan indikator-indikator rencana respons ini perlu ditingkatkan.
Dukungan logistik dan operasional
Essential Supply Forecasting Tool (ESFT) digunakan untuk perencanaan respons, dan pelatihan ESFT
telah dilakukan di tingkat provinsi. BNPB telah menyusun sistem pelaporan logistik dari tingkat daerah
kepada tingkat nasional. Sinkronisasi sistem-sistem pelaporan logistik BNPB dan Kemenkes akan
semakin mengoptimalkan respons.
Surveilans, tim gerak cepat, penilaian risiko, dan investigasi lapangan
Karena epidemiologi COVID-19 yang terus berkembang, Kemenkes menerbitkan revisi ke-5 pedoman
COVID-19 pada tanggal 13 Juli 2020. Pedoman ini mengadopsi definisi operasional kasus COVID-19
WHO. Meskipun diseminasi pedoman ini ke tingkat daerah dilakukan melalui konferensi video,
implementasinya masih menghadapi tantangan-tantangan karena perubahan definisi operasional kasus
dan strategi tes. Fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium, dan dinkes kabupaten/kota
menyampaikan laporan kasus ke aplikasi All Record yang dikelola oleh Kemenkes. Aplikasi ini terhubung
dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online. Pusat Operasi Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat (PHEOC) melakukan verifikasi dan analisis data serta membagikan data dengan Pusat Data
dan Informasi Kemenkes. Sebagai bagian dari kebijakan data satu atap, Pusat Data dan Informasi
membagikan data dengan para pemangku kepentingan terkait, seperti BNPB. Penggunaan aplikasi
seperti PeduliLindungi, yang dikembangkan oleh Kemenristek, serta aplikasi-aplikasi lain dapat
membantu pelacakan kontak. Kemenkes juga menjalankan surveilans sentinel di 27 situs penyakit
serupa influenza (ILI) dan 6 situs infeksi saluran pernapasan akut berat (SARI). Sebuah studi
serosurveilans juga sedang dalam tahap perencanaan.
Laboratorium
Laboratorium memainkan peran yang sangat penting, yaitu mengonfirmasi kasus COVID-19. Pada awal
pandemi, sampel dikirimkan ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) untuk
dites. Namun, sejak 16 Maret Kemenkes telah mengembangkan jaringan laboratorium COVID-19. Per
11 Agustus, 205 laboratorium di seluruh Indonesia ditunjuk untuk melakukan tes COVID-19, termasuk
tes PCR, tes cepat molekuler, dan beban virus. Selain itu, laboratorium kesehatan hewan, laboratorium
obat dan makanan, serta PCR keliling juga membantu tes COVID-19. 430 teknisi laboratorium telah
menerima pelatihan daring. Balitbangkes terus menjalankan pemeriksaan pengendalian mutu eksternal
atas jaringan laboratorium COVID-19. Peluasan jaringan laboratorium dan penyediaan media
transportasi virus (VTM) serta alat tes swab untuk tes laboratorium telah mengurangi waktu siapnya hasil
laboratorium. Diperkirakan bahwa bahan-bahan habis pakai laboratorium dapat disediakan oleh
pemerintah tingkat daerah dan pusat sehingga menghindari penumpukan tes laboratorium.
Tatalaksana kasus
Sejak bulan Januari 2020, Kemenkes telah menunjuk 100 rumah sakit rujukan COVID-19, dan serta
mulai menambahkan jumlah tersebut pada bulan April. Per 10 Agustus 2020, 132 rumah sakit rujukan
telah ditunjuk melalui keputusan menteri kesehatan, dan 707 melalui keputusan gubernur.
Fasilitas/bangunan umum tertentu dialihfungsikan menjadi fasilitas rumah sakit darurat untuk kasuskasus ringan dan fasilitas karantina untuk mengurangi beban rumah sakit. Sistem rujukan rumah sakit
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terintegrasi (SISRUTE) digunakan untuk mengoptimalisasi sistem rujukan kasus COVID-19. Praktik
telemedicine juga menurunkan beban pajanan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Sebagai contoh
praktik terbaik dari lapangan, Surabaya telah menetapkan jaringan yang memantau ketersediaan tempat
tidur dan ventilator untuk pasien, dengan kerja sama TNI.
Pencegahan dan pengendalian infeksi
Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) merupakan bagian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan
yang membantu langkah-langkah respons COVID-19. Pelatihan melalui konferensi video, termasuk
pemakaian dan pelepasan alat pelindung diri (APD), telah dijalankan. Namun, penerapan PPI masih
mengalami tantangan. Analisis risiko pajanan tenaga kesehatan mengungkapkan bahwa 40% tenaga
kesehatan terpajan COVID-19 selama memberikan perawatan, 45,7% selama menjalankan prosedur
yang menghasilkan aerosol, sedangkan 17,3% terpajan COVID-19 dari komunitasnya.
Komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat
Strategi komunikasi risiko, panduan pemberdayaan masyarakat, dan pesan-pesan utama untuk
masyarakat umum dan populasi berisiko tinggi telah disusun. Kemenkes memiliki tim pemantauan media
harian, perlawanan terhadap hoaks, dan hotline COVID-19. Juru bicara yang ditunjuk menyampaikan
informasi melalui pertemuan pers harian dan siaran pers. Media memainkan peran penting dalam
tersampaikannya dengan cepat informasi tentang COVID-19. Untuk menghadapi infodemi selama
pandemi ini, lokakarya media mengajak jaringan media untuk mendukung penyampaian informasi yang
tepat tentang COVID-19. Survei komunikasi risiko mengungkapkan pemahaman akan COVID-19 serta
mengidentifikasi kesenjangan. Meskipun pesan-pesan komunikasi risiko disampaikan melalui berbagai
media dan kampanye penggunaan masker massal telah dijalankan, penegakan hukum belum optimal
mendukung implementasi pesan-pesan utama, sehingga masih ada orang-orang yang tidak mengikuti
protokol COVID-19.
Peserta IAR setuju bahwa indikator zona yang disampaikan oleh gugus tugas kepada media perlu dikaji
ulang dan digunakan untuk tujuan perencanaan, guna menghindari kesalahpahaman masyarakat dalam
menafsirkan status zona. Strategi komunikasi untuk masyarakat umum harus didasarkan pada pesanpesan utama pencegahan risiko transmisi, seperti penjagaan jarak fisik, penggunaan masker, mencuci
tangan, dan mengurangi pergerakan, terlepas dari status zona.
Pintu masuk negara
Pelabuhan laut, bandar udara, dan perlintasan perbatasan darat sebagai pintu-pintu masuk negara telah
melakukan skrining COVID-19, memberlakukan Health Alert Card elektronik, dan menyampaikan materimateri komunikasi risiko kepada para pelaku perjalanan internasional maupun domestik. Rencana
kontingensi kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (KKMMD) yang disusun
sebelum pandemi COVID-19 membantu pintu-pintu masuk negara menerapkan langkah-langkah
menghadapi COVID-19 yang mencakup berbagai sektor, seperti otoritas pelabuhan, Kementerian
Perhubungan, kantor imigrasi, dan maskapai penerbangan/pelayaran, di mana sistem rujukan ke fasilitas
karantina atau rumah sakit sesuai kebutuhan diaktifkan. Kemenkes mengatur pengelolaan sumber daya
manusia di pintu masuk negara dengan cara menggeser sumber daya tambahan beberapa pintu negara.
Pembatasan sosial berskala besar
Karena obat atau vaksin yang pasti belum tersedia, intervensi nonfarmasi menjadi penting, yang
mencakup pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan masyarakat dan di tengah
masyarakat. Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) pada tanggal 31 Maret 2020. Penerapannya mencakup penutupan sekolah, pembatasan
perkumpulan massal termasuk acara keagamaan, pembatasan fasilitas umum, kegiatan sosial dan
budaya, mobilitas transportasi, dengan pengecualian bagi sektor keamanan dan pertahanan, fasilitas
publik untuk layanan esensial seperti fasilitas pelayanan kesehatan, dan pasar untuk kebutuhan pokok.
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Pemerintah daerah mengusulkan penerapan PSBB di masing-masing daerah kepada Kemenkes. Komite
yang ditugaskan oleh Kemenkes mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada menteri kesehatan
yang dapat menyetujui pemberlakuan PSBB dengan mempertimbangkan informasi epidemiologi
berdasarkan kenaikan kasus yang signifikan selama jangka waktu tertentu, persebaran cepat COVID-19
dalam jangka waktu tertentu, serta bukti terjadinya transmisi lokal. Pertimbangan-pertimbangan lain
mencakup ketersediaan persediaan bahan pokok, kapasitas mendukung implementasi PSBB, jaringan
keamanan sosial, fasilitas pelayanan kesehatan, dan keamanan. DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Riau
memberlakukan PSBB tingkat provinsi, sedangkan daerah-daerah lain memberlakukan PSBB tingkat
kabupaten/kota. Penegakan dan pemantauan PSBB perlu ditingkatkan agar transmisi COVID-19 di
masyarakat dapat optimal dicegah.
Dukungan operasional dan logistik
Selama pandemi ini, layanan-layanan esensial seperti layanan kesehatan untuk penyakit tidak menular,
tuberkulosis (TB), human immunodeficiency virus (HIV), imunisasi, dan penyakit-penyakit menular lain,
kesehatan ibu dan anak, ibu hamil, dan orang berusia lanjut diharapkan berlanjut. Program Indonesia
Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) juga digunakan untuk mengidentifikasi populasi rentan
seperti penyandang komorbiditas dan orang berusia lanjut. Kemenkes telah menyusun petunjuk teknis
untuk layanan kesehatan primer selama COVID-19 untuk memastikan keberlanjutan layanan-layanan
esensial dengan dibarengi penerapan langkah-langkah PPI yang sesuai. Kemenkes juga menyusun
panduan untuk protokol COVID-19 selama respons terhadap kedaruratan seperti gempa bumi, banjir,
dll.
Sorotan rekomendasi IAR:
 Tingkatkan komando dan koordinasi para pemangku kepentingan dari berbagai sektor di tingkat
nasional serta antara pemerintah tingkat nasional dan daerah kaji rencana respons COVID-19 melalui
pemantauan berkala indikator-indikator rencana respons, termasuk pertemuan koordinasi surveilans
dan laboratorium; dan aktifkan klaster kesehatan untuk semakin meningkatkan respons COVID-19.
 Kaji perencanaan dan distribusi logistik serta tingkatkan pemantauan dan evaluasi atas distribusi
logistik dengan kerja sama antara BNPB, Kemenkes, dan POLRI-TNI, seperti penyediaan bahan
kebutuhan laboratorium, ventilator, APD, dan suplai-suplai komoditas lain.
 Jalankan koordinasi antara fasilitas pelayanan kesehatan dan gugus tugas untuk mendukung sumbersumber daya tambahan untuk pemasukan data guna meningkatkan kelengkapan dan ketepatan waktu
pelaporan dan pencatatan kasus-kasus COVID-19 agar analisis data dapat optimal.
 Rampingkan dan selaraskan pelaporan dan pencatatan guna menghindari duplikasi data dan
pelaporan ganda sehingga respons dipandu oleh analisis data yang optimal.
 Tingkatkan pelacakan kontak dan pemantauan isolasi mandiri kontak, dengan melibatkan
sukarelawan, langkah-langkah pemberdayaan masyarakat, dan penyusunan pedoman sederhana
pelacakan kontak.
 Pantau penyesuaian indikator-indikator langkah kesehatan masyarakat dan analisis data yang
komprehensif.
 Tingkatkan pelibatan masyarakat sebagai agen perubahan dalam menyampaikan pesan-pesan utama
COVID-19 dan laksanakan kolaborasi multisektor untuk menyampaikan pesan-pesan utama untuk
pencegahan COVID-19, seperti blast SMS, TV, radio, media sosial, dll.
 Tingkatkan PPI di fasilitas pelayanan kesehatan melalui pelatihan, pemantauan tenaga kesehatan,
dan audit medis untuk infeksi COVID-19 pada tenaga kesehatan; tingkatkan surveilans infeksi terkait
layanan kesehatan (HAI) COVID-19 dan skema asuransi perlindungan tenaga kesehatan.
 Tunjuk petugas-petugas kesehatan dan keselamatan di kantor-kantor untuk memantau implementasi
protokol COVID-19 di perkantoran, penegakan, serta pemantauan pengendalian infeksi di masyarakat
dan tempat-tempat umum.

27

INTRA‐ACTION REVIEW COVID‐19: INDONESIA
 Tingkatkan kelengkapan dan ketepatan waktu pelaporan hasil laboratorium ke aplikasi All Record
serta kepatuhan semua laboratorium pada program pengendalian mutu eksternal jaringan
laboratorium.
 Tingkatkan triase di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengurangi pajanan COVID-19; tingkatkan
identifikasi serta pengelolaan tenaga kesehatan, pengaturan area di fasilitas pelayanan kesehatan
untuk pasien COVID-19 dan non-COVID-19 guna menghindari transmisi antara pasien/tenaga
kesehatan di rumah sakit; serta tingkatkan sistem proses klaim COVID-19.
 Lanjutkan partisipasi uji klinis Solidarity untuk memberikan kontribusi pada penemuan pengobatan
yang efektif untuk COVID-19.
 Tingkatkan kelengkapan dan ketepatan waktu data SIRS Online dari fasilitas pelayanan kesehatan,
analisis data, dan pembagian data dengan platform-platform pelaporan lain agar analisis data dapat
berjalan optimal.
 Tingkatkan kepatuhan Health Alert Card elektronik untuk pelaku perjalanan internasional; lakukan
kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan maskapai penerbangan untuk menyampaikan
pesan-pesan kepatuhan pengisian lengkap Health Alert Card elektronik kepada pelaku perjalanan
internasional sebelum keberangkatan; dan optimalisasi penggunaan Health Alert Card untuk
pelacakan kontak.
 Terjunkan fasilitas PCR keliling atau tes cepat molekuler di pintu-pintu masuk negara untuk
mengurangi waktu mendapatkan hasil PCR para pelaku perjalanan internasional.
 Tegakkan implementasi dan tingkatkan pemantauan PSBB.
 Tingkatkan telemedicine untuk mencegah pajanan COVID-19 dan pertahankan layanan-layanan
kesehatan esensial seperti program-program imunisasi, TB, HIV, dan penyakit tidak menular.
Arah ke depan
Tindak lanjut IAR secara keseluruhan menekankan bahwa semua pemangku kepentingan perlu
menjalankan rekomendasi-rekomendasi hasil kesepakatan IAR. Rekomendasi-rekomendasi yang
dikembangkan selama IAR ini akan digunakan sebagai masukan dalam mengkaji rencana respons
COVID-19. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam IAR juga akan berperan aktif dalam kajian
tersebut dan dalam pemantauan berkala atas indikator-indikator respons. Mitra dan organisasi
internasional dapat membantu serta berpartisipasi dalam kajian tersebut dan mendukung pemantauan
rekomendasi IAR dan rencana respons. Hasil IAR akan dimasukkan ke dalam Partners Platform dan
State Party Annual Reporting International Health Regulation. Indonesia akan membagikan pengalaman
pelajaran IAR dengan komunitas kawasan dan global. Setelah IAR nasional yang berhasil ini, Kemenkes
dan tim-tim nasional lainnya siap mendukung permintaan provinsi untuk menjalankan IAR tingkat
provinsi.
IAR menghadirkan bersama para pemangku kepentingan suatu respons kedaruratan dengan
kesepakatan bersama meningkatkan kesiapan dan kapabilitas respons terhadap kedaruratan saat ini
melalui pembelajaran yang sistematis, konstruktif, dan kolektif.
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Koordinasi, perencanaan dan pemantauan
Observasi

Praktik
terbaik

- Penyusunan rencana operasi nasional sektor kesehatan yang mengadopsi rencana
kontingensi pandemi influenza dan strategi kesiapsiagaan dan penanggulangan
COVID-19.
- Keputusan Menteri Kesehatan terkait kewaspadaan COVID-19 bidang kesehatan.
- Konferensi video dalam rangka penyusunan rencana respon untuk daerah.
- Penggunaan partner platform WHO dalam respon COVID-19.
- IHR Core capacity monitoring, State Party Annual Reporting, National Action Plan for
Health Security.

- Komando dan koordinasi penanggulangan COVID-19 belum optimal karena adanya
ego sektoral, pergantian struktur komando, serta tidak adanya jadwal pertemuan
koordinasi berkala yang sistematis antara multisektor di pusat dan antara pusat dan
daerah untuk memantau indikator rencana respon COVID-19.
- Kendala dalam penyusunan rencana strategis dan rencana operasional karena
tumpang tindihnya tugas operasional dan strategis pada staf yang bertugas, kualitas
data yang belum optimal (adanya keterlambatan data/ketidaksesuaian data di
lapangan) serta kurangnya dasar manajemen data dalam pengambilan keputusan
Tantangan
untuk digunakan dalam penyusunan rencana strategis.
- Belum optimalnya pemanfaatan klaster kesehatan untuk respon COVID-19 karena
belum ada pengaktifkan klaster kesehatan dan pertemuan berkala klaster kesehatan
untuk respon COVID-19.
- Surat edaran kepada provinsi untuk menyusun/mengkaji rencana respon COVID-19
dan pemantauan indikator respon COVID-19.

Rekomendasi
a. Jangka pendek
‐ Mengkaji rencana respon bidang kesehatan dengan struktur koordinasi, alur komando dan
koordinasi (incident management team) serta penjabaran focal point, tugas dan fungsi tim
penanggulangan COVID-19 secara lebih jelas (untuk fungsi operasional dan strategis)
berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan.
‐ Pertemuan koordinasi berkala untuk memantau indikator rencana respon untuk multisektor
di tingkat pusat dan antara pusat dan daerah serta peningkatan pemanfaatan partner
platform.
‐ Aktivasi klaster kesehatan di tingkat pusat dan daerah untuk respon COVID-19.
b. Jangka menengah dan jangka panjang
‐ Penyusunan modul pelatihan berjenjang untuk kesiapsiagaan dan respon pandemi
berdasarkan pembelajaran pandemi COVID-19.
‐ Melaksanakan After Action Review (AAR) COVID-19.
‐ Penyusunan dashboard basis data untuk pengambilan keputusan komando dan koordinasi
respon pandemi.
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Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat
Observasi

Praktik
terbaik

- Penyusunan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) bekerjasama secara
lintas sektor antara Kemenkes, Kemenkominfo, Kemendikbud, Kemen PPPA dan
lainnya untuk publik dan berdasarkan kelompok target.
- Penyusunan strategi komunikasi risiko, pedoman pelibatan masyarakat dalam
pencegahan COVID-19 di tingkat RT/RW/desa, panduan komunikasi, perubahan
perilaku dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 serta koordinasi lintas
sektor dan program untuk pelibatan masyarakat.
- Penunjukan juru bicara, pusat media, hotline, situs web www.covid19.go.id dan
jaringan komunikasi (pusat panggilan) sehingga masyarakat terus mendapatkan
informasi COVID-19.
- Tim Komunikasi Risiko melakukan pemantauan media, survei opini dan counter hoax
dengan bantuan cyber troop secara berkala.
- Pelatihan juru bicara daerah di 9 provinsi.
- Adanya Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku Pencegahan COVID-19.
- Kampanye Gerakan Pakai Masker Nasional.
- Survei terkait penyebaran informasi (komunikasi risiko) selama pandemi dan survei
komunikasi ke tenaga kesehatan dan masyarakat.
- Penyebaran KIE melalui jejaring media, media sosial dan melibatkan masyarakat,
serta organisasi masyarakat langsung turun ke masyarakat sebagai upaya
penggerakan.

- Masyarakat belum menerapkan pesan-pesan kunci dengan optimal, karena KIE yang
disebarkan tidak didukung oleh peraturan dan faktor lain (misalnya, bekerja untuk
kepentingan ekonomi).
- Bahasa komunikasi masih perlu disederhanakan sehingga dapat dengan mudah
dipahami oleh masyarakat.
- Belum ada pemantauan dan evaluasi terkait implementasi komunikasi risiko dan
pelibatan masyarakat.
- Belum semua kader/relawan mendapat pembekalan untuk penyampaian pesan
komunikasi risiko karena kendala sarana prasarana dan pendanaan, belum
Tantangan
optimalnya pelibatan semua relawan yang ada seperti Tagana, Pemuda Tangguh
Bencana, relawan desa serta belum optimalnya koordinasi dengan koordinator
relawan BNPB/BPBD/Satuan Tugas karena sulitnya akses di daerah.
- Penyampaian zonasi COVID-19 di media yang dapat menimbulkan kesalahan
persepsi di masyarakat (zona hijau dianggap aman padahal transmisi tetap dapat
terjadi sewaktu-waktu).
- Belum semua instansi pemerintah, perkantoran, serta sektor industri/swasta
mengikuti protokol COVID-19.
-

Rekomendasi
a.

Jangka pendek
‐ Peningkatan kerjasama dengan perusahaan selular serta penggunaan WhatsApp/SMS
Blast untuk mengirimkan pesan-pesan kunci pencegahan penularan COVID-19.
‐ Pelatihan/lokakarya pemerintah dan organisasi masyarakat terkait komunikasi risiko dan
pelibatan masyarakat.
‐ Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam komunikasi risiko dengan pertemuan berkala.
‐ Membuat analisa counter hoax dan penyusunan pemantauan dan evaluasi komunikasi
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b.

risiko.
Jangka menengah dan jangka panjang
‐ Penyusunan strategi komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat serta penyusunan
platform khusus untuk penyaringan informasi.

Surveilans, tim gerak cepat (TGC), analisa risiko, penyelidikan epidemiologi
Observasi

Praktik
terbaik

- Pembaruan pedoman COVID-19 termasuk definisi operasional kasus COVID-19
dengan mengadopsi rekomendasi WHO.
- Sistem pelaporan kasus COVID-19 dari fasilitas layanan kesehatan, laboratorium dan
dinas kabupaten melalui aplikasi All Record untuk meningkatkan realisasi notifikasi.
- Bantuan tenaga operasional untuk pelacakan dan pemantauan kontak.
- Dukungan pengembangan aplikasi untuk penyelidikan epidemiologi, pelacakan dan
pemantauan kontak (contoh Peduli Lindungi, Harvad University, Diskominfotik DKI
Jakarta, Kemenkominfo, Kemenkes) serta pemanfaatan aplikasi open sources
(Google, ODK, Kobotoolbox, dan sebagainya)
- Pengembangan aplikasi yang memfasilitasi perhitungan dan penyajian prediksi, Rt,
dan epicontact oleh tim covid Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) di
epidemiologi.id.

Tantangan

- Implementasi indikator dalam revisi kelima pedoman COVID-19 terutama terkait
target pemeriksaan laboratorium belum dilaksanakan sepenuhnya baik oleh
pemerintah pusat maupun daerah. Namun, ada provinsi yang telah menerapkan dan
terbukti mampu untuk memenuhi target seperti DKI Jakarta.
- Ada lebih dari satu platform pengisian data (misalnya, BLC, All Record, RS Online,
aplikasi daerah, dan sebagainya) yang mengakibatkan beban tambahan bagi petugas
di daerah dan rawan terjadi duplikasi kasus. Tidak adanya interoperabilitas pada
aplikasi-aplikasi tersebut juga menyebabkan beban tambahan bagi petugas.
- Permasalahan keterbukaan data menjadi penghambat dalam melihat situasi yang
sebenarnya di lapangan.
- Implementasi revisi kelima pedoman COVID-19 belum optimal karena masih
kurangnya pemahaman petugas walaupun sudah dilaksanakan sosialisasi terutama
terkait definisi operasional, pelaksanaan kegiatan surveilans dan pelacakan kontak.
- Belum dilaksanakannya rekomendasi untuk prioritisasi pemeriksaan laboratorium
pada kasus suspek (sebelumnya PDP/ODP), sehingga kasus kematian suspek yang
belum diketahui status konfirmasinya sangat tinggi.
- Penerjemahan zonasi yang salah terutama zona hijau (zona tidak terdampak) yang
tidak dilakukan bersama dengan penilaian apakah surveilans dilaksanakan dengan
komprehensif, mengakibatkan adanya kecenderungan daerah untuk tidak mencari
kasus/menyembunyikan kasus/tidak melaporkan kasus untuk mencapai status zona
hijau.
- Analisa data belum optimal karena kurangnya kelengkapan, ketepatan data, serta
pengumpulan data belum real time; penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak
kasus belum optimal misalnya penyelidikan epidemiologi masih menggunakan
formulir manual, pengisian formulir kasus tidak lengkap, alamat kasus tidak lengkap;
tenaga terbatas dan kurang pelatihan; keterlambatan pelaporan dari fasilitas layanan
kesehatan dan laboratorium, keterlambatan pengolahan data. Selain itu, data yang
dilaporkan tidak bisa dianalisa oleh pelapor.
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Rekomendasi
a. Jangka pendek
Menetapkan kriteria surveilans yang komprehensif seperti target penemuan kasus dan
target pemeriksaan laboratorium untuk memacu daerah memperkuat sistem surveilansnya.
‐
Bekerjasama dengan Litbangkes dalam pemetaan kapasitas laboratorium untuk
mendukung pelaksanaan surveilans.
‐
Melaksanakan pelatihan/refresher terkait pelaksanaan pelacakan kontak, juga tentang
pentingnya karantina.
‐
Sosialisasi dan konsultasi secara rutin dengan aktor tingkat subnasional mengenai
implementasi pedoman COVID-19.
‐
Mengkaji indikator zonasi dan strategi penggunaan zonasi untuk kepentingan
perencanaan, dan bukan untuk publik secara luas yang dapat menimbulkan
misinterpretasi zonasi.
‐
Meningkatkan dukungan relawan untuk pelacakan dan pemantauan kontak.
‐
Laporan situasi dan analisa data sesuai indikator kesehatan secara berkala.
‐
Membuat panduan singkat (petunjuk teknis) untuk pelacakan kontak dan pelatihan.
‐
Pelatihan tim gerak cepat, bekerjasama dengan Field Epidemiology Training Programme
(FETP) dan PAEI untuk analisis data
‐
Mengkaji pemasukkan data di sistem All Record untuk mengurangi keterlambatan hasil
pemeriksaan laboratorium.
‐
Melakukan serosurveillance.
‐
Laporan audit kematian, data kematian/kajian khusus di rumah sakit.
‐
Menyelesaikan sistem pemasukkan data All Record sehingga dapat diisi oleh fasilitas
layanan kesehatan/dinas kesehatan untuk kelengkapan data penyelidikan epidemiologi.
Hal ini dapat mengurangi beban petugas laboratorium sehingga pada akhirnya
mengurangi keterlambatan dalam pemasukkan hasil laboratorium.
b. Jangka menengah dan jangka panjang
‐
Mempersiapkan tenaga tambahan termasuk pembentukan surveilans berbasis
masyarakat untuk meningkatkan penemuan kasus dan membantu pelaksanaan
pelacakan kontak erat.
‐
Laporan audit kematian, data kematian/kajian khusus di rumah sakit.
‐
Grand design pengembangan teknologi telepon seluler untuk pelacakan kontak.
‐ Pemetaan tim gerak cepat di kabupaten/kota.
‐
Menyusun modul singkat dan pembelajaran yang bisa diakses secara online yang berisi
materi penguatan surveilans dan pelacakan kontak.
‐
Melalukan analisa data kematian dan/atau audit kematian di rumah sakit atau dengan
menggunakan alat-alat yang tersedia dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.
‐
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Dukungan operasional dan logistik
Observasi

Praktik
terbaik

Tantangan

- Penggunaan ESFT untuk memudahkan perkiraan kebutuhan dalam perencanaan,
pelatihan ESFT melalui konferensi video, mentoring dan grup WhatsApp untuk
mengkaji kebutuhan.
- Dengan adanya relaksasi kebijakan, terdapat peningkatan jumlah produsen dan izin
edar alat kesehatan serta inovasi dari industri tekstil dalam memproduksi APD.
- Dashboard informasi untuk penerimaan dan mobilisasi logistik yang menggambarkan
real time stock di PKK, pelaporan logistik terintegrasi satu pintu BLC (Kemenkes dan
BNPB), serta
penanggungjawab ketersediaan dan permintaan logistik dan
dikompilasi dari beberapa unit dalam bentuk data permintaan.
- Kontribusi dari berbagai pihak dalam penyediaan logistik yang dibutuhkan termasuk
kolaborasi sipil militer dalam distribusi logistik dengan alat utama sistem senjata
(alutista) TNI, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat yang membantu
percepatan proses ini.
- Koordinasi antar kementerian dan lembaga, koordinasi Kemenlu dengan para Duta
Besar Indonesia dan negara donor yang memperpendek rantai birokrasi, untuk
percepatan proses impor dan pengeluaran izin edar.
- Pelatihan ESFT melalui daring kurang efektif dan perlu ditindaklanjuti dengan
mentoring. Hasil kajian kebutuhan provinsi kurang tepat dan jauh dari estimasi pusat,
sehingga harus beberapa kali diklarifikasi.
- Tidak semua daerah memiliki akses jaringan internet yang baik, serta kelengkapan
dan ketepatan data kurang optimal.
- Kajian kebutuhan dengan ESFT tidak lengkap, ada variabel yang harus dihitung
secara manual.
- Perubahan rencana distribusi logistik di lapangan tanpa koordinasi yang memadai
sehingga menyebabkan pengiriman ke daerah tidak sesuai dengan kaji kebutuhan
serta distribusi yang tidak merata di beberapa daerah.
- Kurangnya ketersediaan reagen PCR dan viral load, cartridge tes cepat molekuler
(TCM) dan APD terutama N95 karena keterbatasan produsen dan waktu untuk izin
edar.

Rekomendasi
a. Jangka pendek
‐ Koordinasi dan kajian hasil kebutuhan, rencana distribusi serta pemantauan dan evaluasi
dengan provinsi, BNPB dan TNI dengan sistem pemantauan berkala yang dilaporkan
melalui sistem aplikasi.
‐ Kualifikasi dan kalibrasi alat/logistik yang akan disebarkan, termasuk jasa setelah penjualan
(after sale service) dari penyedianya.
b. Jangka menengah dan jangka panjang
‐ Pembaharuan rencana kontijensi pandemi berdasarkan pembelajaran, termasuk
memperbarui rencana pengadaan dan distribusi logistik.
‐ Peningkatan kapasitas provinsi dalam manajemen bencana akibat chemical, biological,
radiological and nuclear hazard (CBRN) (termasuk pandemi) melalui pelatihan dan latihan.
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Respon di pintu masuk negara/wilayah (point of entry atau PoE)
Observasi

Praktik
terbaik

- Adanya pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pintu masuk negara.
- Adanya upaya komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dan program.
- Adanya upaya promotif dan pencegahan seperti diseminasi informasi kepada pelaku
perjalanan dan komunitas berisiko di pintu masuk negara.
- Adanya upaya deteksi dini dengan melakukan skrining kesehatan bagi pelaku
perjalanan.
- Adanya upaya respon cepat dengan penyediaan fasilitas untuk pemeriksaan
kesehatan, evakuasi medik, karantina dan isolasi serta notifikasi ke wilayah tujuan
MNA/MNI repatriasi kedatangan luar negeri.
- Pembuatan alur akses health access card elektronik (e-HAC) untuk memudahkan
pelacakan kontak.
- Adanya koordinasi lintas sector antar unit yang ada di pintu masuk.
- Dukungan lintas sektor/program terkait.

- Bervariasinya kapasitas di pintu masuk negara yang ditunjuk saat ini dan rencana
peningkatan laju mobilisasi pelaku perjalanan.
- Terbatasnya kemampuan sarana dan prasarana, perbekalan dan tenaga operasional
dalam penyelenggaraan karantina kesehatan.
- Kurangnya integrasi komunikasi dan koordinasi dalam pengawasan di pintu masuk
negara.
Belum maksimalnya komunikasi dalam penyampaian rencana kedatangan.
Tantangan
- Belum maksimalnya penggunaan data health access card (HAC).
- Keterbatasan dalam validasi hasil PCR yang dibawa oleh penumpang.
- Belum maksimalnya penerapan komunikasi risiko bagi pelaku perjalanan.
- E-HAC belum maksimal.
- Keterbatasan sumber daya di kantor kesehatan pelabuhan (KKP).

Rekomendasi
a. Jangka Pendek:
- Kajian cepat kapasitas di pintu masuk negara.
- Pemenuhan sumber daya di KKP.
- Pelaksanaan kebijakan yang efektif, efisien dan adaptif sesuai dengan karakteristik
wilayah dan kelompok berisiko.
- Koordinasi dalam rangka peningkatan implementasi e-HAC.
- Pelaksanaan pemeriksaan PCR mobile.
- Penyusunan nota kesepahaman mengenai fasilitas karantina.
b. Jangka menengah dan jangka panjang
- Jaminan ketersediaan sumber daya.
- Perluasan penunjukan pintu masuk negara untuk dekarbasi repatriasi.
- Upaya promotif dan preventif yang berkesinambungan.
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Pelaksanaan PSBB
Observasi

Praktik
terbaik

- Adanya regulasi (peraturan pemerintah) tentang penetapan PSBB di wilayah
provinsi/kabupaten/kota.
- Keterlibatan semua sektor dalam pelaksanaan dan perpanjangan PSBB di beberapa
provinsi/kabupaten/kota.
- Adanya evaluasi pelaksanaan PSBB setiap dua minggu.
- Pelaksanaan PSBB dalam skala lokal sampai tingkat terendah (Rukun Warga
(RW)/Kelurahan) untuk mempermudah pemantauan.
- Adanya alur penetapan PSBB untuk daerah.
- Adanya pedoman pelaksanaan protokol kesehatan di daerah perkantoran.
- Adanya koordinasi pelaksanaan PSBB dari pihak TNI pusat hingga daerah.
- Adanya bantuan biaya hidup dari pemerintah daerah selama pelaksanaan PSBB.

- Tidak maksimalnya tes, pelacakan dan perawatan (test, tracing dan treat).
- Keterbatasan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan PSBB.
- Belum maksimalnya pencatatan dan pelaporan kasus baik di tingkat nasional maupun
subnasional.
- Belum adanya aturan dan pedoman PSBB masa transisi.
- Belum ada alat pemantauan dan evaluasi dalam penerapan PSBB untuk menentukan
PSBB dihentikan, dilonggarkan atau diperpanjang dan untuk memantau daerah yang
melakukan perpanjangan atau modifikasi PSBB.
Tantangan - Belum ada pembinaan dari tingkat pusat ke daerah terkait pelaksanaan PSBB.
- Penetapan sendiri di beberapa daerah dalam pelaksanaan PSBB tanpa adanya
koordinasi dengan pusat termasuk pembuatan istilah sendiri di daerah.
- Kurangnya sosialisasi pedoman PSBB di tingkat daerah dan masyarakat.
- Tidak dapat dilakukannya pengawasan secara menyeluruh terhadap pekerja
setelah/sebelum tiba di kantor.
- Belum adanya sanksi atau tindakan tegas bagi pelanggar PSBB.
- Masalah ekonomi.

Rekomendasi
a. Jangka Pendek:
- Penyusunan alat pemantauan dan evaluasi PSBB secara lintas sektor.
- Sosialisasi alat pemantauan dan evaluasi PSBB.
- Evaluasi penerapan PSBB.
- Penyusunan pedoman PSBB dari tahap penetapan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan,
pengawasan dan pembinaan.
- Rapat koordinasi antara tingkat pusat dan daerah terkait kajian epidemiologi.
b. Jangka menengah dan jangka panjang
- Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dengan
mencakup pemantauan dan evaluasi yang menentukan keberhasilan PSBB.
- Penyusunan pedoman karantina wilayah.
- Sosialisasi pedoman karantina wilayah.
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Laboratorium
Observasi
Praktik
terbaik

- Perluasan jejaring pemeriksa atau laboratorium ke seluruh provinsi di Indonesia
meliputi lab PCR, TCM, viral load dan penggunaan PCR mobile.
- Penggunaan aplikasi New All Record untuk sistem pelaporan laboratorium dan
informasi epidemiologi kasus.
- Pelatihan virtual dan on the job untuk relawan laboratorium.

- Belum maksimalnya koordinasi antara laboratorium di tingkat pusat dan daerah terkait
dengan ketersediaan reagen serta distribusi spesimen antar laboratorarium di
wilayah/provinsi masing-masing.
- Keterlambatan penerimaan hasil pemeriksaan oleh pasien.
- Keterbatasan jumlah petugas dan belum semua petugas dilatih.
- Reagen yang bervariasi dan belum tervalidasi.
- Belum dilakukannya kalibrasi alat secara menyeluruh serta purna jual untuk alat yang
baru.
Tantangan - Ketersediaan reagen PCR, alat ekstraksi, VTM, dan bahan habis pakai
(consumables) yang terbatas.
- Belum semua laboratorium daerah melaporkan hasil secara real time melalui New All
Record.
- Belum semua laboratorium berpartisipasi dalam penetapan mutu eksternal (PME)
dan masih ada laboratorium belum memenuhi standar PME (70-80%).
- Adanya laporan insiden keselamatan biologis sehingga laboratorium tidak dapat
melakukan pemeriksaan COVID-19.

Rekomendasi
a. Jangka pendek
‐ Rapat koordinasi laboratorium antara pusat dan daerah (dinas kesehatan dan laboratorium
pemeriksa) yang dilakukan di tingkat pusat secara berkala dan sesuai kebutuhan.
‐ Melakukan perekrutan sumber daya manusia laboratorium dan manajemen data New All
Record di laboratorium pemeriksa serta pelatihan sumber daya manusia yang didukung
dengan modul terstandarisasi.
‐ Mengintegrasikan sistem logistik dan rantai pasokan serta memastikan ketersediaan dan
distribusi logistik (reagen dan bahan habis pakai) di laboratorium pemeriksa.
‐ Menyusun SOP pemeriksaan real time PCR (RT-PCR) dan regulasi PCR mobile.
‐ Perbaikan sistem pelaporan agar data dapat digunakan secara real time.
‐ Penggunaan data untuk keperluan perencanaan dan memastikan ketersediaan data untuk
dianalisa dan sosialisasi hasil data mingguan.
‐ Pengaturan laboratorium komersial dan non-komersial.
‐ Pemantauan keselamatan dan keamanan biologis laboratorium.
c. Sosialisasi dashboard COVID-19 Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Jangka
menengah dan panjang
c. Menyusun peta jalan laboratorium penyakit infeksi emerging (PIE) dalam rangka
persiapan menghadapi pandemi.
d. Memastikan ketersediaan dan distribusi logistik (reagen dan bahan habis pakai) di
laboratorium pemeriksa.
e. Perbaikan sistem pelaporan agar dapat terlaksana secara real-time.
f. Akreditasi laboratorium pemeriksa sehingga semua tersistem dan sertifikasi untuk
biological safety level (BSL) 2 untuk keselamatan biologis petugas laboratorium.
g. Menyelenggarakan PME untuk PCR COVID-19.
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Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)
Observasi

Praktik
terbaik

- Pimpinan daerah dapat mengarahkan warga dalam melaksanakan protokol
kesehatan yang tepat dalam pengelolaan jenazah.
- Tim Penyakit Infeksi New-Emerging dan Re-emerging (Tim PINERE) mampu
melaksanakan pengelolaan PPI saat wabah di rumah sakit.
- Tim PPI telah masuk dalam kriteria akreditasi fasilitas kesehatan.
- Pengolahan limbah masuk dalam kriteria PPI pada akreditasi fasilitas layanan
kesehatan.
- Pemulasaran jenazah menggunakan praktik terbaik dari sebuah rumah sakit dengan
melibatkan tokoh agama untuk melaksanakan protokol yang tepat.
- Pelaksanaan keselamatan tenaga kesehatan terhadap COVID-19.
- Pedoman PPI di fasilitas layanan kesehatan telah disusun pada tahun 2017.
-

Tantangan

-

Pemantauan dan evaluasi kebijakan PPI belum optimal pada beberapa rumah sakit.
Belum terlaksananya internalisasi PPI di fasilitas layanan kesehatan.
Banyak produksi masker kain yang belum sesuai standar.
Terjadi penularan pada tenaga kesehatan di luar lingkungan fasilitas layanan
kesehatan.
Surveilans Healthcare Associated Infections (HAIs) COVID-19 untuk tenaga
kesehatan belum terlaksana.
Protokol kesehatan di tempat kerja belum tersosialisasi dengan baik, sehingga terjadi
klaster penularan di tempat kerja antar sesama pegawai.
Terdapat beberapa kabupaten/kota yang pemerintah daerahnya tidak memahami
protokol kesehatan.
Belum adanya sinkronisasi antara tim PPI dan tim PINERE.
Pemantauan dan evaluasi PPI untuk pengolahan limbah medis belum optimal.
Pemahaman pemulasaran jenazah oleh masyarakat masih kurang baik.
Belum terjaminnya keberlangsungan pasokan APD.
Kriteria pemberian tunjangan kematian tenaga kesehatan belum diketahui oleh
seluruh daerah.

Rekomendasi
a. Jangka pendek
- Penyusunan protokol kesehatan sederhana oleh Kemenkes agar bisa diterapkan oleh
instansi lain yang terkait, pembuatan video edukasi singkat PPI di tempat kerja, antara lain
penggunaan APD dan cara makan di tempat kerja, serta pembentukan tim kesehatan dan
keselamatan kerja (K3) di setiap kantor dengan tujuan melaksanakan protokol kesehatan
di kantor dengan pengawasan puskesmas.
- Penyusunan panduan cara membuat dan perawatan masker kain standar.
- Audit medik terhadap kejadian wabah COVID-19 pada tenaga kesehatan di fasilitas
Kesehatan masyarakat dengan melibatkan organisasi profesi.
- Pelibatan Kemendagri dan satgas untuk penerapan protokol kesehatan di masyarakat serta
sosialisasi protokol tersebut dengan menggunakan media yang mudah diakses oleh
masyarakat.
- Penyusunan pedoman pemulasaran jenazah yang lebih mudah dipahami dan melibatkan
Kemenag.
- Pembaruan SOP administrasi untuk mendapatkan klaim asuransi kematian.
- Memperkuat peran dokter pencegah dan pengendali infeksi (IPCD) dan perawat
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pengendalian infeksi (IPCN) di fasilitas layanan kesehatan.
- Memperkuat pelaksanaan pemantauan program pengamanan air, sanitasi, higiene,
pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan di fasilitas layanan kesehatan.
b. Jangka menengah dan jangka panjang
‐ Pembuatan modul/panduan PPI, termasuk video tutorial.
‐ Memastikan pelatihan refresher untuk petugas di fasilitas layanan kesehatan secara rutin.
‐ Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
‐ Penilaian pelaksanaan pengamanan air, sanitasi dan higiene di fasilitas layanan kesehatan.
‐ Pengembangan pedoman dan peta jalan penguatan program air, sanitasi, higiene,
pengelolaan limbah dan kebersihan lingkungan di fasilitas layanan kesehatan.

Tatalaksana kasus
Observasi

Praktik
Terbaik

- Pengaktifan dashboard online rumah sakit sebagai sumber data
- Penggunaan telemedicine untuk membantu mengurangi risiko terinfeksi COVID-19 di
fasilitas kesehatan.
- Penanganan pasien COVID-19 secara multidisiplin sehingga penatalaksanaan kasus
menjadi lebih komprehensif.
- Bantuan dari kementerian lain seperti Kementerian Pariwisata dan Kemenkominfo
dalam penyebaran informasi dan penyediaan tempat karantina terpisah untuk tenaga
kesehatan.
- Penyediaan dan mobilisasi tenaga relawan kesehatan dan non kesehatan untuk
mengatasi kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit rujukan.
- Penerapan triase dan alur penanganan pasien yang sesuai dengan kriteria
kesembuhan terkini untuk mengurangi kelebihan kapasitas di rumah sakit.

- Tingginya angka tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19 dan kasus kematian
tenaga kesehatan karena COVID-19.
- Keterbatasan logistik, sarana dan prasarana seperti APD, obat, oksigen, ventilator,
dan ruangan isolasi bertekanan negatif.
- Keterbatasan jumlah dan jenis obat.
- Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan distribusi yang tidak merata.
- Belum semua rumah sakit meng-update sistem informasi rumah sakit (SIRS) online
secara rutin.
- Terhambatnya pembayaran klaim layanan pasien.
Tantangan - Anggaran peningkatan kapasitas rumah sakit yang belum terserap dengan optimal.
- Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) untuk distribusi pasien rujukan
belum optimal.
- Pasien/kelompok rentan seperti ibu hamil dan lansia masih mengalami kesulitan
dalam mengakses layanan.
- Masih ada rumah sakit yang belum menerapkan tatalaksana kasus sesuai pedoman
revisi kelima.
- Banyaknya klaim herbal atau obat tradisional sebagai obat COVID-19 yang beredar
di masyarakat.
- Layanan rumah sakit terhadap pasien umum (pasien non-COVID-19) belum bisa
dipisahkan.
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Rekomendasi
a. Jangka Pendek
‐ Pemantauan peningkatan kasus dan pengawasan kapasitas tempat tidur (TT) isolasi rumah
sakit.
‐ Pembiayaan klaim pelayanan pasien COVID-19.
‐ Sosialiasi revisi pedoman kelima COVID-19 ke kabupaten/kota terutama dalam hal kriteria
kesembuhan.
‐ Edaran langsung mengenai kriteria terkini untuk pasien sembuh atau keluar dari jalur
perawatan COVID-19, khusus untuk kepala daerah atau pemerintah daerah secara umum.
‐ Penyusunan alur untuk koordinasi pengawasan pasien yang melakukan isolasi mandiri
setelah memenuhi syarat masa perawatan atau perbaikan klinis di rumah sakit.
‐ Pembuatan COVID-19 hub dimana para pendamping dari TNI melaporkan kondisi dan
ketersediaan tempat tidur dan ventilator di rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID-19 dan
juga public safety center (PSC).
‐ Pertemuan untuk membahas obat ataupun penanganan lain bersama dengan semua
sektor. Hal ini bertujuan untuk mencegah tenaga kerja dituntut karena penanganan yang
tidak standar, termasuk obat klinis, herbal atau tradisional.
‐ Klarifikasi untuk informasi pengobatan yang beredar di masyarakat.
‐ Pembentukan sistem pemantauan untuk pemberian obat di rumah sakit.
‐ Pelaksanaan audit medik untuk tenaga kesehatan yang meninggal.
‐ Pelaksanaan audit medik untuk pasien anak yang meninggal dengan melihat proporsi
pasien yang memiliki kondisi komorbid, proporsi kasus ringan dan berat, serta karakteristik
pasien sembuh.
‐ Penguatan triase untuk menghindari transmisi COVID-19 di ruang triase, dikarenakan
pasien suspek COVID-19 sering harus menunggu lama sebelum dipindahkan.
‐ Pembagian gedung, blok khusus atau ruang tertentu seperti ruang operasi (OK), ruang
bersalin (VK), instalasi gawat darurat (IGD) yang berbeda antara untuk pasien non COVID19 dan COVID-19, atau pembagian dengan sekat.
‐ Menunjuk rumah sakit khusus COVID-19 terutama untuk daerah dengan angka kasus tinggi
sehingga rumah sakit lain dapat melayani pasien non COVID-19.
‐ Pembentukan sistem untuk kelompok rentan agar dapat dengan mudah dan aman
mengakses layanan.
‐ Pertemuan rutin untuk meng-update dan membahas penanganan COVID-19 (forum klinisi),
atau konsultasi jarak jauh untuk kasus sulit oleh rumah sakit di daerah terpencil (melalui
WhatsApp, e-mail, Zoom atau media lain) dengan pusat rujukan regional masing-masing.
‐ Pembuatan media komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dan folder advokasi tentang tata
kasus yang bisa digunakan sehingga informasi ke masyarakat dapat distandardisasi.
‐ Penyusunan tim sengketa klaim pasien COVID-19.
b. Jangka Menengah dan Jangka Panjang
‐ Sosialisasi adaptasi kebiasaan baru di rumah sakit.
‐ Penelitian dan pengembangan pengobatan COVID-19.
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Keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial
Observasi

Praktik
terbaik

- Adanya panduan dan surat edaran dari tingkat pusat terkait pedoman layanan
esensial saat pandemi, termasuk peran puskesmas dalam pencegahan dan
pengendalian COVID-19.
- Adanya surat edaran dinas kesehatan provinsi untuk keberlanjutan layanan
kesehatan esensial.
- Sosialisasi pemanfaatan kembali layanan esensial di puskesmas dan rumah sakit.
- Pemanfaatan data Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK)
dalam pemetaan faktor risiko/komorbid dan PTM di beberapa daerah.
- Pemanfaatan telemedicine untuk PTM.
- Layanan kesehatan tetap berjalan dengan modifikasi dalam penjadwalan termasuk
pemberian obat (2 bulan untuk pengobatan PTM).
- Layanan rujukan tetap berjalan.
- Adanya panduan klaster kesehatan termasuk kajian kesehatan cepat (rapid health
assessment) pada kondisi bencana yang sudah disosialisasikan.
- Dukungan sumber daya manusia dari puskesmas lain untuk puskesmas terdampak
COVID-19 yang ditutup sementara.
- Pemenuhan sumber daya manusia di rumah sakit TNI melalui sistem kerja sama
militer.

- Sosialisasi/bimbingan teknis/panduan via daring tidak efektif karena tidak semua
daerah memiliki jaringan internet yang baik.
- Adanya klaster COVID-19 di antara tenaga kesehatan.
- Belum ada regulasi dan kerja sama dengan pihak swasta mengenai layanan yang
bersifat spesialistik (misalnya kanker).
Kekhawatiran masyarakat untuk kembali menggunakan layanan kesehatan.
Tantangan
- Belum terbentuk sistem untuk telemedicine ke semua puskesmas dengan kerjasama
BPJS di daerah.
- Semua pemangku kepentingan berfokus ke pandemi, termasuk dalam hal
pembiayaan.
- Ada beberapa daerah yang tidak menggunakan sistem registrasi online untuk
layanan.

Rekomendasi
a. Jangka Pendek
- Bimbingan teknis pelayanan kesehatan esensial di tingkat pusat dan daerah.
- Pertemuan koordinasi secara rutin dengan lintas program berjenjang terkait layanan
esensial.
- Sosialisasi ke masyarakat mengenai layanan kesehatan yang aman dengan meningkatkan
kerjasama lintas sektor.
- Pemanfaatan layanan telemedicine (misalnya TEMENIN).
- Sosialisasi bersama DPR mengenai panduan klaster kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat ke masyarakat di beberapa wilayah serta kesiapsiagaan antisipasi bencana di
masa pandemi.
- Peningkatan kesiapsiagaan daerah untuk menghadapi bencana lain pada masa pandemi
COVID-19.
- Pemantauan secara periodik (kaji cepat) untuk indikator program serta pemberian umpan
balik.
- Koordinasi hasil pemantauan dan evaluasi layanan esensial.
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-

Kerjasama dengan organisasi profesi sebagai langkah pengabdian masyarakat untuk
mengatasi keterbatasan sumber daya manusia.
- Evaluasi PPI (triase dan anterum di layanan kesehatan).
- Dokumentasi inovasi strategi pelayanan esensial di daerah.
- Penyusunan panduan pencegahan dan pengendalian infeksi saluran pernapasan akut
(ISPA) di wilayah terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada masa
pandemi COVID-19.
b. Jangka menengah dan jangka panjang
- Pembaharuan rencana kontijensi bencana bidang kesehatan di daerah.
- Evaluasi pedoman masing-masing layanan esensial.
- Peningkatan kapasitas penemuan dan tatalaksana pneumonia di puskesmas serta
surveilans sentinel ILI.
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Komando dan koordinasi
Urutan waktu respon

Struktur komando dan koordinasi gugus tugas COVID-19 berdasarkan Kepres No. 7
tahun 2020 mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19:

Pada tanggal 21 Juli 2020, Presiden mengeluarkan Perpres No. 82 tahun 2020 mengenai
komite penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

42

INTRA‐ACTION REVIEW COVID‐19: INDONESIA

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No.119/2813/SJ,
No.177/KMK.07/2020 mengenai percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan
perekonomian nasional memfasilitasi realokasi dan refocusing anggaran di tingkat pusat dan daerah.
Pernyataan kedaruratan untuk COVID-19 juga memfasilitasi pemakaian dana siap pakai untuk respon
COVID-19.

Fokus diskusi IAR
•

Struktur komando dan koordinasi

•

Koordinasi public health emergency operations center (PHEOC), emergency operations
center (EOC), Pusat Krisis Kesehatan (PKK) dan Pusat Pengendalian Operasi
Penanganan Bencana (Pusdalops PB BNPB)

•

Koordinasi multisektor di tingkat nasional

•

Koordinasi antara pusat dan daerah

•

Peyusunan rencana respon COVID-19 dan pemantauan implementasi dan indikator
rencana respon

•

Penggunaan data untuk analisa risiko dan pengambilan kebijakan untuk penerapan
langkah-langkah intervensi (contohnya zona risiko)

•

Alur komunikasi dan koordinasi (operasional komunikasi dalam struktur koordinasi)

•

Laporan situasi berkala sebagai umpan balik

•

Interoperabilitas sipil-militer untuk COVID-19

•

Koordinasi dengan mitra internasional dalam respon COVID-19
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Pembelajaran
praktik terbaik

Dampak

Faktor pendukung

Penyusunan rencana
operasi nasional
sektor kesehatan

Rencana operasi dapat
dipergunakan sebagai dasar
untuk pelaksanaan respon,
contohnya pengadaan APD.

• Adanya rencana kontijensi pandemi
influenza yang diadopsi menjadi
rencana respon COVID-19.
• Komitmen Kemenkes untuk
penyusunan rencana respon sektor
kesehatan.

Keputusan Menteri
Kesehatan terkait
kewaspadaan
COVID-19 bidang
kesehatan

Terdapat tim dalam

• Komitmen Kemenkes dalam
penanggulangan COVID-19.
• Unit di Kemenkes dapat diaktifkan
untuk penanggulangan COVID-19
sesuai dengan tujuan pokok
fungsinya dalam pilar komponen
strategi pandemi.

Dilaksanakannya
konferensi video
untuk penyusunan
rencana respon
daerah

Peningkatan pengetahuan
daerah dalam menyusun
rencana respon daerah.
Beberapa provinsi menyusun
rencana respon daerah.

• Adanya komitmen Kemenkes untuk
meningkatkan kapasitas daerah untuk
penyusunan rencana respon.
• Adanya rencana respon nasional yang
dapat dijadikan acuan untuk rencana
respon daerah.
• Komitmen daerah untuk penyusunan
rencana respon.

Penggunaan
teknologi komunikasi
untuk memudahkan
koordinasi

• Koordinasi antar berbagai
lembaga dapat
dilaksanakan dengan lebih
optimal.
• Koordinasi antara pusat
dan provinsi/kabupaten
dapat terlaksana.

• Terdapat teknologi pertemuan virtual
yang memudahkan rapat dan
koordinasi lintas sektor.
• Terdapat teknologi percakapan seperti
WhatsApp yang memudahkan
koordinasi antara pusat dan daerah.

Adanya IHR Core
capacity monitoring,
State Party Annual
Reporting, National
Action Plan for Health
Security

Kapasitas inti IHR digunakan
untuk respon COVID-19.

Adanya penguatan kapasitas inti IHR
sebelum terjadinya pandemi.

Penggunaan partner
platform WHO dalam
respon COVID-19

Daftar tindakan untuk strategi
respon COVID-19 dan
kebutuhan sumber daya yang
terpantau.

• Adanya partner platform WHO untuk
COVID-19.
• Adanya focal point Indonesia untuk
partner platform (Biro Perencanaan
Kemenkes).

keputusan menteri ini yang
bertugas dalam
penanggulangan COVID-19 di
bidang kesehatan.
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Tantangan

Dampak

Faktor penghambat

Sistem yang ada,
pemantauan
indikator rencana
respon COVID-19
berkala yang
melibatkan
multisektor/tingkat
nasional dan
provinsi belum
optimal
Komando dan
koordinasi
penanggulangan
COVID-19 belum
optimal

• Koordinasi untuk penanggulangan
COVID-19 tidak optimal.
• Kasus COVID-19 terus meningkat.
• Kebutuhan sumber daya di
lapangan tidak semuanya
terpenuhi sesuai dengan
kebutuhan.

• Tidak mudah merubah sistem yang
ada.
• Adanya ego sektor.
• Kurangnya komunikasi (tidak ada
SOP alur operasional komunikasi
yang jelas antara multisektor yang
tergabung dalam Gugus
Tugas/Satuan Tugas)

Kesulitan koordinasi
antara pusat dan
daerah

Pemantauan indikator respon
pandemi tidak optimal.

Tidak adanya basis
dan pengelolaan
data untuk
membantu
pengambilan
keputusan
Kendala dalam
penyusunan
rencana strategis
dan rencana
operasional COVID-

Penyusunan perencanaan respon
tidak optimal

• Prosedur permintaan dan
diseminasi data belum jelas.
• Pengelolaan data masih kurang
optimal dalam kelengkapan dan
ketepatan waktunya.

Implementasi rencana strategis dan
operasional tidak optimal

• Tumpang tindih tugas operasional
dan strategis pada staf yang
bertugas.
• Kualitas data yang digunakan
untuk pengambilan keputusan
dalam penyusunan rencana
strategis belum optimal

19

Penanggulangan COVID-19 belum
optimal

• Kesulitan koordinasi respon
COVID-19 pada klaster

kesehatan.
• Tidak terdapat rincian tugas dan
fungsi dalam struktur komando
dan koordinasi.
• Masing-masing subsistem belum
menjalankan fungsi secara
terintegrasi
• Alur penyampaian masalah terkait
penanggulangan bencana di
lingkungan Kemenkes belum jelas.

• Tidak ada jadwal berkala untuk
koordinasi/pemantauan antara
pusat dan daerah.
• Terlalu banyak pertemuan dan
pemantauan indikator rencana
respon yang belum terintegrasi.

(misalnya, adanya
keterlambatan/ketidaksesuaian
data di lapangan)
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Pemanfaatan

partner platform
COVID-19 belum
optimal

Belum semua
provinsi menyusun
rencana respon
yang terintegrasi
dan melibatkan
multisektor

• Pemantauan respon COVID-19
belum optimal.
• Mobilisasi sumber dana belum
optimal

• Respon COVID-19 tidak optimal
dan kasus terus bertambah.
• Mobilisasi sumber daya tidak
optimal

• Belum semua unit di tingkat
nasional/daerah menginformasikan
aksi yang sudah dilakukan dalam
respon COVID-19 kepada focal
point partner platform (Biro
Perencanaan).
• Belum ada alur untuk
menyampaikan informasi dari unit
pelaksanaan pusat/daerah ke focal
point partner platform.
• Koordinasi multisektor di
beberapa daerah belum optimal.
• Belum adanya koordinasi dari
tingkat pusat yang
mengharuskan provinsi
mengirimkan rencana operasinya
ke pusat, sehingga tidak semua
provinsi menyusun rencana
operasi.
• Masih diperlukan pelatihan/
bimbingan teknis dari tingkat
pusat untuk provinsi dalam
penyusunan rencana operasi.
• Adanya ego sektoral.
• Rencana operasi yang sudah
disusun di beberapa provinsi
masih bersifat tertutup dan tidak
didiseminasikan kepada semua
penanggap, sehingga tidak
semua pihak terkait mengetahui
rencana operasi.

Mobilisasi sumber daya belum
Belum optimalnya
penggunaan klaster maksimal.
kesehatan untuk
respon COVID-19

• Belum ada pertemuan koordinasi
klaster kesehatan secara
berkala dalam respon COVID19.
• Belum ada pengaktifkan klaster
kesehatan untuk respon COVID19.

Mobilisasi sumber daya belum
maksimal.

• Belum adanya pemetaan
kebutuhan sumber daya yang
diperbarui secara berkala
sebagai informasi untuk para
mitra untuk dapat memberikan
dukungan dalam respon
COVID-19.

Belum optimalnya
kerjasama dengan

mitra internasional
dalam respon
COVID-19
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• Belum ada pertemuan koordinasi
berkala untuk mitra internasional
mengenai respon COVID-19.

Rekomendasi aksi

Target
waktu

Penanggung
jawab

Dukungan
yang
dibutuhkan

Indikator
(dan target indikator)

Kemenko atau
sesuai dengan
surat
keputusan
yang ada

Fasilitasi
lintas sektor

Pertemuan terjadwal:

A. Untuk implementasi jangka pendek

1

2

3

4

Koordinasi berkala
untuk pemantauan
indikator rencana
respon meliputi
multisektor pusat dan
antara pusat dan
daerah

September

2020

• Pertemuan
koordinasi

multisektor di
tingkat pusat

• Pertemuan
koordinasi antara
pusat dan daerah
• Pembiayaan
terkoordinasi.

Kajian rencana respon
bidang kesehatan
dengan struktur
koordinasi, alur
komando dan
koordinasi (Incident
Management Team)
dan penjabaran focal
point, tugas dan fungsi
tim penanggulangan
COVID-19 secara lebih
jelas (untuk fungsi
operasional dan
strategis) berdasarkan
keputusan Menteri
Kesehatan

September
– Oktober

PKK dan

2020

Surkarkes

Perlunya penjabaran
koordinasi lintas sektor
dengan satuan tugas
dan aktivasi klaster
kesehatan untuk
pandemi
Penyusunan alur
informasi untuk
pemantauan indikator

SeptemberOktober

BNPB, PKK

Fasilitasi
pertemuan
koordinasi
lintas sektor

Direktorat

Fasilitasi
akses

Direktorat

2020

Oktober

2020

Surkarkes,

Fasilitasi
pertemuan
untuk
penyusunan
rencana
respon

platform

Revisi rencana respon
COVID-19
berdasarkan 9 pilar
strategi yang
mencakup:
struktur komando dan
koordinasi, alur
koordinasi,
penanggungjawab
untuk setiap pilar,
tugas dan fungsi,
indikator respon serta
anggaran yang
mencakup periode
tanggap darurat dan
rehabilitasi.
Pertemuan koordinasi
multisektor klaster
kesehatan melibatkan
mitra nasional dan
Internasional
Alur informasi untuk
pemantauan indikator
rencana respon dari
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rencana respon
dengan menggunakan

PKK, Biro
Perencanaan

partner platform
berbasis situs web

kemitraan
bagi

pemangku
kepentingan
yang
relevan.

penanggung jawab per
pilar dan daerah untuk

platform kemitraan.
Pelaporan berkala
indikator respon setiap
bulan di partner

platform.
B. Untuk implementasi jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka peningkatan respon
COVID-19 apabila ada peningkatan kasus COVID-19 dan gelombang kedua

1

Koordinasi berkala

3 tahun

Kemenko atau
sesuai dengan

Fasilitasi
lintas sektor

surat
keputusan
yang ada

2. Membangun basis data

3

4

terintegrasi untuk
memudahkan
pengambilan
keputusan
Penyusunan dashboard
untuk memudahkan
pengambilan
keputusan
After Action Review
COVID-19

Kemenkes,
BNPB

Penyusunan Basis data terintegrasi
basis data
terintegrasi

2021

Kemenkes,
BNPB

Penyusunan Dashboard terintegrasi
dashboard
untuk kesiapsiagaan
dan pengendalian
pandemi

2021

BNPB, PKK,

Fasilitasi
After Action
review

Kuartal 1
2021

Kuartal

Direktorat
Surkarkes

5

Penyusunan modul
pelatihan berjenjang
untuk kesiapsiagaan
dan respon pandemi
berdasarkan
pembelajaran pandemi
COVID-19

• Pertemuan
terjadwal
• Pembagian tugas
secara jelas
• Pembiayaan
terkoordinasi
• Pelibatan sektor
secara lebih luas
(meliputi luar
negeri, lembaga
swadaya
masyarakat, dan
lain-lain)

Kuartal 2

BNPB, PKK,

2021

Direktorat
Surkarkes,
PPSDM

Laporan After Action
Review

Penyusunan Modul pelatihan dan
modul dan
program pelatihan
pelatihan
berjenjang untuk pusat
dan daerah
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Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat
Urutan waktu respon
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Fokus diskusi IAR
•

Proses komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat dalam sebuah kedaruratan
kesehatan

•

Proses pesan-pesan komunikasi disusun, disetujui, dan disebarkan

•

Pengelolaan rumor dan misinformasi mengenai COVID-19

•

Kegiatan dan penyampaian pesan komunikasi risiko tentang COVID-19 antara tingkattingkat sistem kesehatan dikoordinasikan (lokal, daerah, dan nasional)

•

Kegiatan komunikasi publik dan pelibatan masyarakat dipantau dan dievaluasi
dampaknya pada pemahaman akan dan kepatuhan pada langkah-langkah kesehatan
masyarakat COVID-19

•

Kelebihan dan kelemahan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat untuk
penanggulangan COVID-19 secara umum

•

Tindakan-tindakan yang meningkatkan kemampuan mengomunikasikan risiko di tingkat
komunitas
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Pembelajaran praktik
terbaik

Dampak

Faktor pendukung

Koordinasi lintas
sektor/lintas program
(Pentahelix)

Kegiatan terkoordinasi dengan baik.

Koordinasi lintas
sektor/lintas program
(Pentahelix).

Pembuatan konten media
dan pelaksanaan survei
terkait penyebaran
informasi (komunikasi
risiko) selama pandemi

Mengetahui sejauh mana masyarakat
paham terhadap pesan yang disampaikan.

Kerja sama lintas sektor.

Pembuatan media KIE
(AKB) oleh Direktorat
Promkes dan
Pemberdayaan
Masyarakat

Agar masyarakat lebih memperhatikan
kesehatan.

• Adanya tim komunikasi
risiko.
• Adopsi materi
komunikasi risiko WHO

Strategi komunikasi risiko

Terbentuknya sistem informasi kesehatan
masyarakat secara cepat dan transparan
serta mudah diakses

• Mengaktifkan juru bicara
untuk keadaan darurat.
• Membentuk dan
mengaktifkan tim
komunikasi risiko dan
pelibatan masyarakat
(KPRM).
• Meninjau rencana KRPM
yang ada.

Pemantauan media,
agenda, pengaturan dan
survei opini

Konten informasi publik lebih terarah dan
terencana.

• Informasi yang harus
diketahui publik
• Tersampaikannya
informasi dari pemerintah
untuk meminimalisir
misinformasi di
masyarakat

Komunikasi publik

• Memberikan informasi terbaru secara
terbuka.
• Menggunakan saluran komunikasi yang
terpercaya.
• Komunikasi satu pintu.

• Mengidentifikasi juru
bicara.
• Membuat rancangan pola
komunikasi sebelum
diinformasikan kepada
publik.
• Mengidentifikasi media
utama.

•
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Counter hoax

• Mengatasi ketidakpastian persepsi dan
manajemen informasi yang salah.
• Memantau pemberitaan dan isu/hoax di
media.

• Membangun sistem
pemantauan hoax setiap
hari.
• Memberikan klarifikasi ke
publik.
• Menginformasikan berita,
jika salah diperbaiki lalu
disebarkan kembali
melalui media sosial
Kemenkes dan Gugus
Tugas/Satgas.
• Ada laporan hoax harian
• Bantuan dari cyber
troops untuk mengurangi
hoax.

Strategi komunikasi
perubahan perilaku

Mengatasi hambatan menuju norma sosial
secara bertahap di masyarakat.

Adanya protokol, sumber
daya, serta regulasi yang
menjadi panduan dalam
melaksanakan perubahan
sosial.

Koordinasi internal dan
kemitraan

• Mengidentifikasi mitra seperti
kementerian dan lembaga.
• Menilai kapasitas komunikasi dari
semua mitra yang relevan.

Mengaktifkan SOP dan
pelaksanaan KRPM.

Keterlibatan komunikasi
dengan masyarakat yang
terdampak

Menganalisa persepsi risiko dengan cepat. • Menetapkan metode
untuk memahami
keprihatinan audiensi
utama.
• Menerjemahkan materi
KIE ke dalam bahasa
yang mudah dipahami
• Identifikasi influencer.

Panduan komunikasi dan
perubahan perilaku dalam
pencegahan dan
pengendalian COVID-19

Meningkatkan pengetahuan masyarakat
dan perubahan perilaku masyarakat yang
benar untuk mencegah penularan COVID19.

Adanya perubahan
perilaku dan peran serta
masyarakat dalam
mengambil langkahlangkah yang diperlukan
untuk mengatasi pandemi.

Pedoman pemberdayaan
masyarakat dalam
pencegahan COVID-19 di
tingkat RT/RW/desa

• Menyampaikan informasi dan
mengedukasi warga mengenai COVID19.
• Memfasilitasi dan mendorong keaktifan
perangkat RT/RW/desa/kelurahan/tokoh
agama/tokoh masyarakat dan kader.

• Adanya data warga yang
berisiko tinggi dan data
warga yang keluar masuk
wilayah.
• Sosialisasi hasil
pendataan.
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• Sosialisasi kebijakan dan
program pemerintah
dalam pencegahan
COVID-19.
Senantiasa mengingatkan
dan menyampaikan
pesan-pesan kesehatan
kepada masyarakat

Meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Menyebarkan informasi
mengenai keputusan
presiden kepada
masyarakat secara
bertahap, yang berfokus
pada penggunakan masker
(selama 2 minggu dan
setelah itu pesan
perubahan perilaku yang
lain juga akan disebarkan).

Memfasilitasi pesanpesan lewat media yang
di situs web sudah
tersedia dan siap disebar

Informasi sudah tersebar di masyarakat

Masyarakat semakin
terinformasi.

Pelibatan masyarakat
melalui organisasi
masyarakat yang yang
langsung turun ke
masyarakat sebagai
upaya penggerakan

Komunikasi risiko melibatkan masyarakat.

Kerja sama dengan gugus
tugas dan organisasi
masyarakat lainnya
sehingga beban tidak
hanya ada pada
pemerintah.

Telah dilakukan
kampanye selama 2
minggu (terus menerus)
tentang Gerakan Pakai
Masker Nasional

Kegiatan kampanye sedang dalam proses. Tetap membutuhkan
dukungan lintas sektor.

Strategi komunikasi
pandemi yang efektif

Meredam gejolak ketidakpastian
masyarakat.

Ditunjuknya juru bicara.

Pembuatan jaringan
komunikasi (pusat
panggilan), situs web
www.covid19.go.id dan
pusat media sehingga
masyarakat bisa
mendapatkan informasi
tentang COVID-19 terkini

Peningkatan pengetahuan masyarakat.

Masyarakat mulai aktif
mengajukan pertanyaan
mengenai COVID-19.

Membuat konten
informasi melalui media
sosial

Pengetahuan masyarakat meningkat.

Kerja sama lintas program
dan sektor.
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Melibatkan media,
misalnya mengadakan
briefing media, contohnya
yang dilakukan oleh
Gubernur DKI Jakarta.

Penyebaran informasi kepada publik
melalui media massa.

Ada tim lintas sektor yang
mengumpulkan berita dan
merencanakan konten.

Organisasi masyarakat
ikut berperan, contohnya
Muhammadiyah dan
Nadhatul Ulama

Pemberdayaan masyarakat melalui
pelibatan organisasi masyarakat.

Memberikan contoh
penggunaan masker.

Komunikasi risiko internal
Kemenkes sudah berjalan

Informasi mengenai COVID-19 dari media
dimonitor, pesan komunikasi disusun
berdasarkan masukan juga dari unit teknis

Berintegrasi dengan tim
gugus tugas dan menjalin
kemitraan.

Belum ada analisa
counter hoax

Misinformasi masih terjadi/berulang

Kemenkominfo dan
Masyarakat Anti Fitnah
Indonesia (Mafindo) sudah
melakukan pemantauan
dan counter hoax dan
memberikan informasi
tentang fakta-fakta, namun
belum melakukan analisa.

Bekerja sama
Kemendikbud

dengan Lintas sektor terlibat.

Surat-surat resmi yang
dikeluarkan Kemendikbud.

Sudah ada evaluasi
secara berkala terkait
pesan kunci yang sesuai
sasaran (misalnya, sudah
ada protokol kesehatan
yang menargetkan
kelompok usia, komorbid
dan sebagainya)

Kelompok sasaran memahami pesan
kunci yang disampaikan.

Lintas program dan lintas
sektor.

Melakukan survei
komunikasi ke tenaga
kesehatan dan
masyarakat yang bekerja
sama dengan Kata Data
(masih dalam proses)

Mengetahui pemahaman masyarakat
tentang komunikasi risiko COVID-19

Lintas sektor.
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Tantangan

Dampak

Faktor penghambat

Masyarakat perlu
beradaptasi dengan
perubahan perilaku

Adaptasi perubahan perilaku
adalah proses yang
berkelanjutan (tidak instan).

Kurangnya keterlibatan masyarakat
dan perubahan perilaku
membutuhkan waktu.

Keterbatasan sumber dana
dalam penggandaan sarana
untuk menyebarkan pesanpesan ke masyarakat

Pesan-pesan tidak
tersampaikan dengan maksimal.

Adanya pemangkasan anggaran.

Belum ada strategi secara
tertulis terkait komunikasi
risiko dan pelibatan
masyarakat

Strategi bisa menjadi
acuan/pedoman untuk berbagai
institusi serta dapat
dikoordinasikan di tingkat
bawah.

Draft belum dapat difinalisasi
karena perlu mengintegrasikan
masukan dari lintas sektor dan
semua pihak yang terkait KPRM.

Partisipasi masyarakat
masih kurang dalam
penggunaan masker

Peningkatan kasus.

Masih kurangnya kesadaran
masyarakat.

Penolakan dari masyarakat
terkait pelacakan kontak

Kemungkinan terjadinya
penambahan kasus.

Adanya stigma.

Hoax

Ancaman nyawa.

Adanya kesulitan dalam
mengendalikan hoax.

Pemulasaran jenazah tidak
sesuai dengan pedoman

Dapat menyebabkan penularan
COVID-19.

Penerjemahan bahasa
dalam pedoman sehingga
dapat dimengerti

Masyarakat mengerti dan
paham.

Adanya perbenturan dengan segi
adat dan agama, sehingga
diperlukan keterlibatan tokoh
agama.
Masih kurangnya literasi
masyarakat.

Etika pengiriman pesan

Misinformasi dalam menerima
pesan.

Mengirim pesan yang tidak
disensor sama sekali.

Pelibatan pemerintah
daerah dalam KPRM

Kebijakan daerah sesuai
dengan kebijakan pusat.

Kepala daerah menjadi panutan.

Komunikasi risiko tentang
isolasi mandiri

Tidak adanya stigma.

Terdapat kesulitan dalam
penerimaan masyarakat atas
komunikasi mengenai solasi
mandiri, namun sosialisasi dengan
melibatkan lintas sektor telah
membantu memperbaiki hal ini.

Tindakan persuasif kepada
masyarakat masih sulit
dilakukan

Kemungkinan peningkatan
kasus.

Komunikasi hanya telah
meningkatkan pengetahuan namun
belum mampu mengubah perilaku.
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Perkantoran kurang
menerima informasi tentang
protokol kesehatan

Banyak pekerja yang sakit.

Peran pemerintah daerah untuk
membantu menyebarkan informasi
mengenai protokol tersebut.

Informasi yang disebarkan
tidak didukung oleh
penegakan hukum

Masih ada pelanggaran.

Tidak ada aturan yang tegas.

Tidak ada formulir
pemantauan dan evaluasi
terkait komunikasi risiko

Tidak terpantau.

Belum ada aplikasi pemantauan
dan evaluasi untuk KPRM.

Panduan strategi KPP
belum digunakan secara
maksimal

Masyarakat masih belum
memahami dan masih
ditemukan pelanggaran.

Belum digunakan karena masih
diperlukan pelatihan.

Relawan belum
mendapatkan pembekalan
yang cukup sehingga perlu
pendampingan

Misinformasi tentang COVID-19.

Kader/relawan belum semua yang
mendapat pembekalan karena
keterbatasan sarana prasarana.

Belum adanya koordinasi
dengan BNPB di daerah
untuk komunikasi risiko

Penyebaran pesan komunikasi
risiko belum optimal.

Adanya kesulitan akses di daerah.

Bahasa yang digunakan
bukan bahasa yang mudah
dipahami masyarakat

Masyarakat kurang memahami
pesan-pesan yang disampaikan.

Penggunaan bahasa teknis.

Pemberdayaan masyarakat
belum maksimal

Masyarakat kurang terlibat
dalam pencegahan COVID-19.

Keterlibatan lintas sektor masih
belum maksimal.

Sosialisasi zona-zona
melalui media

Adanya kesalahan persepsi
mengenai zonasi, yang
mengakibatkan ketidaktpatuhan
untuk jaga jarak fisik.

Zonasi mudah berubah sewaktuwaktu.

Terdapat instansi
pemerintah yang tidak
mengikuti protokol
kesehatan yang ada

Peningkatan kasus di klaster
perkantoran.

Komunikasi risiko di perkantoran
sudah disampaikan tetapi belum
dijalankan secara optimal.
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Rekomendasi Aksi

Target
waktu

Penanggung
jawab

Dukungan
yang
dibutuhkan

Indikator
(dan target
indikator)

A. Untuk implementasi jangka pendek

1

Kerjasama dengan
penyedia jasa selular
WhatsApp/SMS Blast

SeptemberDesember

Kemenkominfo
dan Kemenkes

Lintas program
dan sektor

Jumlah pesan yang
dikirim

2

Koordinasi dengan
pilar lain

SeptemberDesember

Kemenkes

Lintas program
dan sektor

Terlaksananya
rapat koordinasi
sebulan sekali

3

Pembuatan formulir
pemantauan dan
evaluasi terkait
keberhasilan
komunikasi risiko

SeptemberDesember

Kemenkes,
BNPB, Satgas

Lintas program
dan sektor

Rapat koordinasi
(perlu diskusi lebih
lanjut)

4

Perbanyak
pelatihan/lokakarya
pemerintah dan
organisasi
masyarakat di daerah
terkait pemberdayaan
masyarakat

Januari-

Kemenkes,
BNPB, Satgas

Lintas program
dan sektor

Jumlah lintas
sektor dan
organisasi
masyarakat yang
terlibat di daerah

5

Koordinasi dengan
kementerian/lembaga

Januari-

PMK

Kader PKK
dan
sukarelawan

Perlu didiskusikan
lebih lanjut

6

Membuat strategi
khusus terkait zonasi
daerah khususnya
dalam menjalankan
rencana operasional

September-

Satgas,
Kemkes

Lintas sektor
dan program

Zonasi digunakan
untuk komunikasi
internal dalam
perencanaan
logistik

7

Membuat analisa
counter hoax

SeptemberDesember

Kemenkominfo
Kemenkes

Lintas sektor
dan program

Laporan counter
hoax

8

Pembuatan platform
khusus untuk
menyaring informasi

SeptemberDesember

Kemenkes

Lintas sektor/
program

Pemantauan media

9

Gerakan Pakai
Masker Nasional

Agustus-

Promkes
Kemenkes

Kemenko
PMK, Lintas
sektor/
program

Masyarakat displin
menggunakan
masker
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10

Pemulihan
kepercayaan publik
kepada pemerintah

Januari-

Satgas

Lintas sektor/
program

Strategi terbaru
dari perubahan
struktur Satgas

11

Strategi KPP

Januari-

Direktorat
Promkes

Lintas sektor/
program

Pembaruan strategi
KPP
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Surveilans, tim gerak cepat (TGC), analisa risiko,
penyelidikan epidemiologi
Urutan waktu respon
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Alur pencatatan dan pelaporan data COVID-19

ILI/SARI sentinel

ILI Sentinel
ILI Sentinel:

SARI Sentinel

63

INTRA‐ACTION REVIEW COVID‐19: INDONESIA

Fokus diskusi IAR
•

Definisi operasional kasus COVID-19

•

Implementasi surveilans, penyelidikan epidemiologi dan deteksi dini COVID-19

•

Pelacakan kontak dan pemantauan kontak

•

Pemanfaatan aplikasi untuk pelacakan dan pemantauan kontak

•

Alur pelaporan, verifikasi, analisa data, analisa risiko dan umpan balik hasil analisa data
COVID-19 untuk pengambilan keputusan baik di tingkat nasional maupun daerah

•

Koordinasi PHEOC, Litbangkes, pemerintah pusat dan informasi Kemenkes dan Gugus
Tugas COVID-19

Pembelajaran
praktik Terbaik

Dampak

Faktor pendukung

Pedoman yang selalu
diperbaharui untuk
mengikuti
perkembangan
pengetahuan tentang
COVID-19

• Memperjelas dan
menyederhanakan definisi
operasional yang sudah ada.
• Membantu pengaturan alur pasien
di rumah sakit.
• Angka kesembuhan yang
meningkat sehingga turnover di
rumah sakit bisa lebih cepat.
• Perlu adaptasi terhadap
pembaruan yang dilakukan,
termasuk dalam kaitannya dengan
pencatatan dan pelaporan.

• Adanya rujukan dari pedoman
WHO dan referensi lainnya.
• Masukan-masukan dari berbagai
pihak termasuk pengambil
kebijakan dan para ahli dibidang
masing-masing.

Peningkatan kapasitas
laboratorium untuk
mendukung identifikasi
kasus: pengadaan
PCR mobile, alat PCR,
viral transport media
(VTM), swab, dan
sebagainya

• Peningkatan jumlah spesimen
yang dites.
• Logistik untuk pelacakan kontak
terpenuhi hingga bulan Desember
2020. Namun diperlukan
perencanaan logistik hingga
bulan Maret 2021 (karena awal
tahun biasanya tidak ada APBN),
di beberapa daerah masih
terdapat kendala logistik dan
butuh bantuan. Pemetaan secara
rutin sangat diperlukan untuk
mengetahui kondisi di wilayah.
• Untuk DKI Jakarta saat ini, per
hari membutuhkan 2.500 – 5.000
buah VTM untuk program
pelacakan di puskesmas dan
rumah sakit. Untuk membiayai hal

• Dukungan berbagai institusi,
(WHO dan sebagainya),
pengadaan logistik oleh daerah.
• Sumber dana bencana yang dapat
dimanfaatkan untuk pengadaan
logistik.
• Realokasi anggaran untuk
penanggulangan COVID-19
termasuk untuk pengadaan VTM
dan swab dari pemerintah pusat
• Dana penyelidikan epidemiologi
transpor untuk DKI Jakarta kurang
esensial, yang dibutuhkan adalah
dana subsidi untuk pemeriksaan
PCR pada laboratorium swasta.
Misalnya, per pemeriksaan PCR,
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ini, dana dari APBD tidak
mencukupi dan diperlukan
bantuan logistik dari pemerintah
pusat

sebesar Rp. 650.000 selama ini
menggunakan dana dari APBD.

Bantuan tenaga dari
OP dalam
pemantauan kontak
dengan didukung surat
keputusan pejabat
(gubernur, dan
sebagainya)

• Fasilitas layanan kesehatan wajib
mengisi data dasar pemeriksaan
spesimen.
• Beberapa fasilitas layanan
kesehatan mengirimkan foto
register antisipasi/pemantauan
dan evaluasi.
• Di daerah dengan jumlah kasus
yang tinggi, diperlukan tenaga
tambahan di laboratorium.
• Meningkatkan realisasi notifikasi
dari dan ke fasilitas layanan
kesehatan, dinas kesehatan
kabupaten/kota/provinsi/pusat
serta unit terkait lainnya.
• Bantuan tenaga ini bisa
dimanfaatkan sebagai bagian dari
penguatan notifikasi kasus antar
wilayah.
• Perbaikan sistem pelaporan.
• Data hasil pemeriksaan
laboratorium harus masuk dalam
New All Record, sehingga
memudahkan perekaman dan
penyampaian hasil pemeriksaan.
• Perlu penambahan untuk
dashboard analisa sesuai dengan
indikator di dalam revisi kelima
panduan COVID-19.

• Keputusan Menteri Kesehatan
No. 413 tahun 2020.
• Adanya contoh sistem yang
diterapkan pada program
tuberkulosis dan HIV dimana
setiap puskesmas kecamatan,
kelurahan, klinik, rumah sakit,
dinas kesehatan kabupaten /kota
mempunyai akun yang bisa
diakses secara offline dan online
serta mengunggah secara
realtime.

Bantuan tenaga dari
OP dalam pemantauan
kontak dengan surat
keputusan pejabat
(gubernur, dan
sebagainya)

• Peningkatan cakupan kontak erat.
• Penambahan kualifikasi dalam
curriculum vitae bagi tenaga yang
dikerahkan dalam tugas
penanggulangan COVID-19.
• Tersedianya insentif dan
akomodasi.
• Belum semua daerah memiliki
kebijakan untuk memperoleh
bantuan SDM untuk pemantauan
kontak.

• Surat keputusan gubernur.
• Adanya dukungan pembiayaan
dari berbagai sumber untuk
penguatan pelacakan kontak.
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Koordinasi antar
wilayah yang
berbatasan

• Mempermudah dan memastikan
pelaksanaan pelacakan kontak
antar wilayah, domisili dan wilayah
tempat kerja.
• Pemanfaatan grup WhatsApp
untuk memperkuat koordinasi
antar wilayah.

Koordinasi antar wilayah sudah
sering dilakukan.

Pemanfaatan telepon
selular dalam
pemantauan kontak
(karantina) dan kasus
(isolasi)

• Meningkatkan cakupan jumlah
kontak
• Pengembangan aplikasi dengan
pemanfaatan telepon selular (DKI
Jakarta, Sumatera Selatan, Jambi,
Kalimantan Barat, Nusa Tenggara
Barat, dan sebagainya)

Adanya dukungan pengembangan
aplikasi (Anggaran, Peduli Lindungi,
Harvard University, Dinas
Komunikasi, Informasi dan Statistik
(Diskominfotik DKI) Jakarta,
Kemenkominfo, dan Kemenkes)

Pemanfaatan aplikasi
open source dalam
penyelidikan
epidemiologi dan
pemantauan kontak

• Adanya aplikasi open source
• Aplikasi open source banyak
(Google, ODK, Kobotoolbox, dan
dimanfaatkan dalam penyelidikan
sebagainya).
epidemiologi, pemantauan kontak,
pemantauan isolasi dan pelaporan • Aplikasi-aplikasi ini sudah
diterapkan untuk kejadian
serta notifikasi.
bencana, laporan harian COVID• Mudah dibuat dan tersedia sarana
19, dan sebagainya.
pendukungnya (cloud, jaringan
• Aplikasi untuk penanggulangan
maya, form dan sheet).
COVID-19 sudah diterapkan di
• Penanggulangan klaster,
karantina, dan isolasi terdukung
beberapa provinsi.
data serta komunikasi real time
sehingga koordinasi menjadi lebih
baik.
• Peran dinas kesehatan provinsi
dan pusat dalam penanggulangan
kejadian yang sedang
berlangsung secara real time dan
terperinci.

Peran provinsi untuk
memverifikasi data
kasus termasuk untuk
menentukan alamat
kasus konfirmasi

• Dapat memberi kepastian segera
mengenai status lokasi kasus
yang bertempat tinggal dan
berdomisili berbeda, dan yang
sedang berada dalam perjalanan.
• Keterlambatan penyelidikan
epidemiologi dan pelacakan
kontak dapat dihindari.
• Keterlambatan penyelidikan
epidemiologi antar wilayah masih
sering mengalami kendala karena
kurang lengkapnya identitas dan
alamat kasus.

Pertemuan koordinasi internal dan
antar provinsi.
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Pemeriksaan COVID19 untuk spesimen
dari sentinel ILI/SARI

Mengetahui adanya kasus COVID19 dari sentinel ILI/ SARI.

(Semua spesimen dari
ILI/ SARI sentinel
diperiksa untuk
COVID-19)

Tantangan
1

• Adanya jejaring surveilans sentinel
27 ILI/6 SARI.
• Adanya kemampuan laboratorium
yang dapat memeriksa influenza
dan COVID-19.
• Adanya dukungan dari WHO untuk
pengiriman spesimen ILI/ SARI ke
Litbangkes untuk pemeriksaan
COVID-19 dan influenza.
• Dilaksanakannya pelatihan
refresher sentinel ILI/SARI
termasuk pengenalan terhadap
Global Influenza Surveillance
Respone System (GISRS)
platform untuk COVID-19.

Dampak

Faktor penghambat

• Masih adanya beberapa
kasus yang tidak masuk
dalam kriteria kasus,
misalnya hasil satu kali tes
PCR.
• Diperlukannya adaptasi
terutama terkait sistem
pelaporan, yaitu mengubah
definisi sebelumnya
dengan definisi yang baru.

• Adanya penolakan dari masyarakat
untuk pengulangan pemeriksaan tes.
• Sistem All Record yang dibangun
memerlukan waktu yang lama untuk
mengakomodasi perubahan.

Definisi sembuh dan
selesai masa isolasi

Keraguan dari masyarakat
tentang kriteria selesai
isolasi tanpa pemeriksaan
follow up.

Kurangnya informasi tentang dasar
penentuan kriteria sembuh dan selesai
masa isolasi, sehingga disarankan
pemerintah pusat dengan bekerjasama
dengan para ahli untuk memberikan
bukti keamanan penggunaan kriteria
tersebut.

Tidak adanya
pemeriksaan swab
pada kontak erat.

• Kejelasan mengenai status
kontak tidak segera
tersedia dan diperlukan
penjelasan dari ahli serta
sosialisasi mengenai
informasi ini.
• Dampak positif yang
diharapkan adalah kasus

• Sulit dilakukan pemantauan
terhadap karantina mandiri.
• Adanya kecenderungan untuk
melakukan pemeriksaan swab pada
kontak erat tanpa dibarengi dengan
karantina (false negative besar)

Pedoman Revisi 5
Istilah ODP, PDP
berubah menjadi
suspek, probable,
konfirmasi
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suspek dapat diprioritaskan
untuk pemeriksaan
laboratorium sehingga
dapat menurunkan angka
kematian pada kasus
suspek tanpa kejelasan
status.

Pedoman khusus
pelacakan kontak

2

sehingga rantai transmisi tidak akan
terputus.

Pelaksanaan penyelidikan
Penyelidikan epidemiologi
epidemiologi masih menggunakan
dan pelacakan kontak
mengalami kendala dan tidak formulir manual.
terlaksana dengan baik,
sehingga diperlukan adanya
pedoman praktis.

Penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak
• Kurang maksimalnya
pelacakan dan
pemantauan kontak erat
meningkatkan risiko
penularan.
• Diperlukan bantuan dari
para ahli epidemiologi
untuk menentukan prioritas
dilakukannya pelacakan
kontak terutama di wilayah
yang termasuk kriteria
transmisi lokal.

• Tenaga terbatas.
• Kurangnya pelatihan.
• Laboratorium terbatas atau kurang
terkoordinasi.

Alamat kasus
konfirmasi kurang jelas
(alamat KTP/ tempat
tinggal
sekarang/domisili
sekarang/tempat kerja)

Kesulitan menemukan kasus
mengakibatkan kendala
dalam penyelidikan
epidemiologi dan pelacakan
kasus terkendala sehingga
meningkatkan risiko
penularan.

• Daerah tidak mau menerima kasus
diregistrasi di daerah asalnya.
• Adanya penentuan alamat kasus di
wilayah berdasarkan nomor induk
kependudukan (NIK) dan bukan
berdasarkan domisili, sehingga
muncul kendala siapa yang
bertanggung jawab untuk melakukan
penyelidikan epidemiologi dan
pelacakan kontak.

Beberapa wilayah
mengurangi upaya
penemuan kasus

Penularan tidak berhenti.

• Sistem zonasi menimbulkan
kekhawatiran di daerah.
• Kurang dipahaminya maksud
indikator kesehatan.

Jumlah kasus tinggi
sehingga terdapat
kesulitan melakukan

penyelidikan
epidemiologi dan
pelacakan kontak
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• Terdapat kendala dalam akses
untuk memperoleh data, sehingga
pemantauan dan evaluasi tidak
berjalan dengan baik.

3

Sistem informasi
Gugus tugas
memberikan
pemahaman terhadap
sistem zonasi yang
kurang tepat

• Adanya penurunan
penemuan kasus untuk
dapat memperoleh status
zona hijau.
• Tidak digunakannya sistem
zonasi.
• Penentuan zonasi oleh
masing-masing daerah
tanpa melakukan
konsultasi dengan tingkat
pusat.

Dikarenakan adanya kontroversi
sistem zonasi dan indikator
kesehatan, dibutuhkan sosialisasi dan
kajian lebih dalam dengan melibatkan
para pakar.

Sistim pencatatan dan
pelaporan online hanya
berfungsi sebagai
pelaporan (vertikal)
dan tidak bisa diakses
oleh pelapor.

Daerah sebagai pelapor
kurang mendapat manfaat
langsung dari pendataan
dalam upaya respon.

Banyak sistem pencatatan dan
pelaporan yang tidak berguna untuk
dokumentasi data yang bisa digunakan
oleh unit perekam data.

Belum adanya
dukungan untuk
interoperabilitas
berbagai aplikasi yang
sudah dikembangkan
didaerah dengan
aplikasi All Record.

• Beban di tingkat daerah
bertambah karena harus
mengisi data yang sama di
beberapa platform yang
berbeda.
• Keterlambatan dan
ketidaklengkapan dalam
pengisian data.

• Terdapat lebih dari dua platform yang
harus diisi oleh daerah untuk
pelaporan dan pencatatan.
• Belum terkoneksinya All Record
dengan sistem pelaporan dari pusat
lainnya (untuk laporan harian).

Pemasukan data
laboratorium belum real
time

Keterlambatan penyelidikan
epidemiologi dan pelacakan
kontak

• Laboratorium juga diharuskan untuk
memasukkan data dasar, karena
masih banyak fasilitas layanan
kesehatan yang tidak melakukan hal
tersebut.
• Beban kerja laboratorium tinggi dan
terdapat kekurangan tenaga
pemasukkan data.

Pelaporan kasus dari
fasilitas layanan
kesehatan/fasilitas
layanan kesehatan

Beberapa laboratorium
belum melakukan atau
tertunda dalam pemasukkan
data, juga belum

• Laboratorium kekurangan tenaga
untuk memasukkan data.
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tingkat pertama (FKTP)
– laboratorium (New All
Record) yang belum
lengkap

mengirimkan foto register 
antisipasi/pemantauan dan
evaluasi

• Beban laboratorium cukup berat,
terutama ketika jumlah kasus tinggi.

Keterlambatan proses
pengolahan data di
Pusat Data dan
Informasi (Pusdatin)
Kemenkes

• Keterlambatan analisa
data
• Respon tidak optimal

•
•
•
•

Akses pencatatan dan
pelaporan data antar
unit di Kemenkes

• Terdapat duplikasi
pelaporan
• Bertambahnya beban
kegiatan per unit.
• Tidak maksimalnya analisa
data.

• Sistem online dalam distribusi data.
• Adanya perbedaan sistem.
• Pengaturan yang perlu diperbaiki.

Sistem sentinel ILI
untuk surveilans
COVID-19 dan
pengembangan
sentinel COVID-19

Pemantauan berdasarkan
surveilans sentinel belum
dapat dilakukan secara
optimal.

• Persiapan perluasan jejaring
laboratorium BBTKL PP untuk
ILI/SARI belum dapat dilaksanakan
karena Kemenkes belum
mengirimkan surat edaran kepada
BBTKL PP.
• Terdapat kekurangan reagen untuk
mendukung laboratorium ILI/SARI di
laboratorium BBTKL.
• Spesimen ILI/SARI dari sentinel
berkurang karena berkurangnya
jumlah pasien yang datang ke
fasilitas layanan kesehatan.

Identifikasi permasalahan.
Keterlambatan sumber data laporan.
Lambatnya proses verifikasi.
Pemantauan sistem pendataan.
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Rekomendasi aksi

Target
waktu

Penanggung
jawab

Dukungan
yang
dibutuhkan

Indikator
(dan target indikator)

A. Untuk implementasi jangka pendek

1
.

Sosialisasi dan
konsultasi ( kontak
person di pusat
untuk konsultasi
petugas dari
daerah)

Minggu 23 Agustus

Subdit
Surveilans
Subdit Infem

2
.

Review indikator
zonasi dan strategi
sosialisasi

Minggu 23 Agustus

BNPB
Direktorat
Surkarkes

3 Dukungan relawan
. dalam pelacakan

Minggu 2

PPSDM

4 Analisis data
. COVID-19 setiap 2

Minggu 23 Agustus

Surveilans/
Pusdatin

5 Membuat panduan
. singkat (petunjuk

Minggu ke
2 Agustus

Direktorat
Surkarkes

6 Pelatihan TGC
. penyelidikan

Oktober

7 Kajian pemasukkan
. data New All Record

Minggu 23 Agustus

• Tim untuk klarifikasi
(daftar tanya jawab)
• Panggilan via
Zoom/grup WhatsApp
tim berjenjang
• Adanya
penanggungjawab
per provinsi
Rapat koordinasi

Dukungan
relawan
pelacakan
kontak
melibatkan
lintas sektor
Dukungan tim
PHEOC untuk
analisis data
bekerjasma
dengan PAIE,
FETP
Penyusunan
panduan
pelacakan
kontak

Basis data relawan
untuk mendukung
pelacakan kontak

Direktorat
Surkarkes

Pelatihan TGC
Dukungan
lintas sektor
untuk TGC

Peningkatan kapasitas
TGC

Direktorat
Surkarkes,
Pusdatin
Litbangkes

petugas entry
data dan
analisis data
Interface New
All Record
dengan SIRSS
online

Berkurangnya
keterlambatan hasil
pemeriksaan
laboratorium

kontak dan input
data ke New All
Record

minggu sesuai
indikator kesehatan

teknis) untuk
pelacakan kontak
dan pelatihan

epidemiologi
COVID-19 dan
penyakit lain

untuk mengurangi
tertundanya hasil
laboratorium

Operasional
tim PHEOC
dan tim kontak
person di
pusat
Sosialisasi
pedoman
COVID-19,
contact tracing
Review
indikator
zonasi

Laporan situasi setiap 2
minggu

Adanya petunjuk teknis
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8 Melakukan survei
. seroprevalens
COVID-19

AgustusDesember
2020

9 Audit kematian, data Kuartal
2021
. kematian/kajian
khusus di rumah
sakit

Surveilans,
Pemberantasan
Penyakit
Menular
Langsung
(P2ML)/ISPA

Pelaksanaan
survei
seroprevalens
COVID-19

Terlaksananya survei
seroprevalens

Direktorat
Surkarkes,
Yankes

Dukungan
audit/ kajian
petugas
kesehatan yang
terpapar
COVID-19

• Laporan audit
kematian
• Pelaporan kasus
untuk audit kematian

B. Untuk implementasi jangka menengah dan jangka panjang dalam rangla peningkatan respon
COVID-19 apabila ada peningkatan kasus COVID-19 dan gelombang kedua
Grand design
pengembangan
teknologi telepon
selular untuk
pelacakan kontak

Akhir
2020

Direktorat
Surkarkes

Penyusunan
grand design
surveilans dan
pelacakan
kontak

Tersusunnya grand
design

Pemetaan TGC di
kabupaten/kota

Kuartal 1
2021

Direktorat
Surkarkes

Workshop
pemetaan
TGC

Terdapat pemetaan
TGC
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Pintu masuk negara/wilayah, perjalanan
internasional dan transportasi
Urutan waktu respon
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Prosedur pengawasan pelaku perjalanan dalam negeri di bandar udara dan pelabuhan dalam rangka
penerapan kehidupan masyarakat produktif dan aman terhadap COVID-19 sesuai Surat Edaran
Menteri Kesehatan No. HK.02.01/MENKES/382/2020:
1. Seluruh penumpang dan awak alat angkut moda transportasi udara dan laut baik pribadi maupun
umum dalam melakukan perjalanan dalam negeri harus dalam keadaan sehat dan menerapkan
prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 antara lain menggunakan masker, sering
mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak fisik satu sama lain,
menggunakan pelindung mata/wajah, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
2. Selain menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada angka 1,
penumpang dan awak alat angkut yang akan melakukan perjalanan dalam negeri harus memiliki:
3.

surat keterangan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif yang berlaku paling lama empat
belas hari atau surat keterangan hasil pemeriksaan rapid test antigen/antibodi nonreaktif
yang berlaku paling lama empat belas hari, sejak surat keterangan diterbitkan; dan
kartu kewaspadaan sehat atau Health Alert Card (HAC).

Surat keterangan pemeriksaan RT-PCR atau surat keterangan pemeriksaan rapid test penumpang
dan awak alat angkut yang melakukan perjalanan dalam negeri diterbitkan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan milik pemerintah dan swasta yang ditetapkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota.
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Pembelajaran praktik
terbaik
1 Adanya pedoman
pencegahan dan
pengendalian
COVID-19 di pintu
masuk
negara/wilayah

Dampak

Faktor pendukung

• Terlaksananya karantina
kesehatan di pintu
masuk negara/wilayah.
• Upaya memutus rantai
penularan melalui pintu
masuk negara/wilayah.

• Kepastian dalam melakukan upaya
pencegahan dan pengendalian di pintu
masuk negara/wilayah.
• Pemantauan pelaku perjalanan dengan
menggunakan media e-HAC.

2

Upaya komunikasi
dan koordinasi lintas
sektor/program

Menjalankan kewenangan
dengan baik dalam
penyelenggaraan karantina
kesehatan di pintu masuk
negara/wilayah.

Dukungan lintas sektor dalam upaya
pencegahan dan pengendalian
COVID-19.

3

Upaya promotif dan
pencegahan

Diseminasi informasi dan
edukasi kepada seluruh
pelaku perjalanan dan juga
kelompok berisiko di pintu
masuk negara/wilayah.

Penggunaan media promosi yang
mudah diterima orang awam dan
disampaikan secara terus menerus.

4

Upaya deteksi dini

Melakukan skrining
kesehatan bagi pelaku
perjalanan.

• Pelaksanaan pemindaian suhu,
pengecekan validitas dokumen
kesehatan dan penggunaan TCM.
• Penyediaan pemeriksaan PCR mobile.
Jika ini pemeriksaan seperti ini dapat
dijalankan, misalnya, bertempat di
Gelora Bung Karno, akan menjadikan
proses lebih cepat karena tidak melalui
proses karantina di wisma dan jeda
waktunya hanya selama beberapa jam.

5

Upaya respon cepat

Mengantisipasi penyebaran
COVID-19 melalui pintu
masuk negara/wilayah dan
membantu mengurangi
beban wilayah/daerah
dalam memutus rantai
penularan.

• Penyediaan fasilitas untuk pemeriksaan
kesehatan, evakuasi medik, karantina
dan isolasi serta tenaga yang memadai.
• Notifikasi ke wilayah tujuan WNA dan
repatriasi WNI dari luar negeri.

6

Pembuatan alur
akses e-HAC

Memudahkan pelacakan
kontak.

Adanya dukungan dari KKP dan
koordinasi dengan wilayah.
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7

Koordinasi lintas
sektor antar unit
yang ada di pintu
masuk
negara/wilayah

Meningkatkan kualitas
komunikasi resiko.

• Adanya beberapa maskapai
penerbangan yang telah membuat
video kesehatan selama penerbangan.
• Pesan-pesan kesehatan pada saat
penerbangan dan pemanfaatan media
pendukung lainnya pada saat
kedatangan dan keberangkatan
penumpang.
• Adanya koordinasi dengan pihak hotel
agar dapat dilakukan swab terhadap
penumpang kapal pesiar.

8

Dukungan dari lintas
program/sektor
terkait

Meningkatkan mobilisasi
sumber daya untuk respon
COVID-19 di pintu masuk
dan fasilitas karantina.

Penambahan tenaga bantuan dengan
dukungan dana dari PPSDM.

Tantangan
Bervariasinya
kapasitas di pintu
masuk
negara/wilayah yang
ditunjuk saat ini dan
adanya rencana
peningkatan laju
mobilisasi pelaku
perjalanan

Dampak
• Kurang maksimalnya
upaya pencegahan dan
pengendalian COVID-19
di pintu
masuknegara/wilayah
• Meningkatnya risiko
penyebaran melalui
pintu masuk
negara/wilayah.

2

Terbatasnya
kemampuan sarana
dan prasarana,
perbekalan serta
tenaga operasional
dalam
penyelenggaraan
karantina kesehatan

• Pengawasan dan
pemeriksaan karantina
kesehatan yang
terlaksana sangat
terbatas.
• Dapat meningkatkan
beban wilayah/daerah
dalam pengendalian
COVID-19.

• Lamanya masa pandemi dan masa
inkubasi penyakit.
• Pemenuhan kebutuhan sumber daya.
• Kebijakan dalam alokasi sumber daya.

3

Integrasi komunikasi
dan koordinasi dalam
melakukan
pengawasan di pintu
masuk
negara/wilayah

Meningkatkan risiko
kesalahan komunikasi dan
koordinasi dalam
pengendalian respon.

• Sinkronisasi kebijakan di tingkat pusat
dan di tingkat daerah.
• Belum adanya nota kesepahaman
dengan grup hotel/BUMN yang siap
menyediakan tempat karantina dan
belum adanya standar
gedung/fasilitasnya.

4

Belum maksimalnya
komunikasi dalam

Pengisian HAC tidak
lengkap

• Kurangnya koordinasi antara KKP,
wilayah dengan pihak agen
perjalanan/pihak maskapai.

1

Faktor penghambat
• Karakteristik pintu masuk
negara/wilayah yang beragam.
• Laju mobilisasi yang tinggi.
• Ketersediaan sumber daya.
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penyampaian
rencana kedatangan

Kurangnya kesiapan tim
dalam penerimaan pelaku
perjalanan Internasional
untuk skrining COVID-19
• Adanya kasus yang
tidak dapat dilacak.
• Risiko penyebaran
kasus meningkat.

• Jaringan internet yang sangat terbatas di
daerah perbatasan.
• Pengisian HAC yang belum lengkap,
sementara terdapat kesulitan untuk
mendapatkan rincian identitas
penumpang dari maskapai penerbangan.
• Adanya petugas di wilayah yang belum
tersosialisi tentang e-HAC dan alur data
KKP.
• Petugas di wilayah belum mempunyai
akses ke e-HAC.
• e-HAC dari luar negeri belum maksimal;
koordinasi oleh pihak maskapai dan
kementerian luar negeri akan
dilaksanakan.

5

Penggunaan data
HAC belum
maksimal

6

Keterbatasan dalam
validasi hasil PCR
yang dibawa oleh
penumpang

• Hasil PCR yang dibawa
oleh penumpang
diragukan validitasnya
• Risiko penyebaran
kasus meningkat

Terdapat banyak klinik-klinik kecil yang
dapat mengeluarkan surat hasil
pemeriksaan PCR.

7

Belum maksimalnya
penerapan
komunikasi risiko
bagi pelaku
perjalanan

• Keterlibatan pihak maskapai dan pihak
agen perjalanan dalam penerapan
komunikasi risiko belum maksimal.
• Material komunikasi belum maksimal.

8

Keterbatasan
sumber daya
manusia di KKP

HAC tidak semua terisi
lengkap
Masih ada pelaku
perjalanan yang tidak
mengikuti protokol
kesehatan
Jumlah sumber daya
manusia yang ada tidak
sesuai/tidak cukup
memenuhi beban kerja.

• Administrasi yang belum memadai.
• Perencanaan anggaran yang belum
maksimal.
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Rekomendasi aksi

Target
waktu

Penanggung
jawab

Dukungan yang
dibutuhkan

Indikator
(dan target
indikator)

A. Untuk implementasi jangka pendek
1

Penilaian cepat
kapasitas di pintu
masuk
negara/wilayah

Minggu 1
Agustus

Subdit Karkes

Pengisian formulir
kapasitas.

Rekapitulasi
kapasitas KKP dan
BTKL.

2

Pemenuhan
kebutuhan sumber
daya

Agustus September

Direktorat
Surkarkes

Pembiayaan dan
proses
pelaksanaan.

Tersedianya
sarana dan
prasarana serta
perbekalan
operasional.

3

Pelaksanaan
kebijakan yang
efektif, efisien dan
adaptif sesuai
dengan
karakteristik
wilayah dan
kelompok berisiko

Agustus

Direktorat
Surkarkes

Dukungan
pemangku
kepentingan.

Adanya pedoman
dan surat edaran.

4

Koordinasi dalam
rangka
peningkatan
implementasi eHAC

Minggu 1
dan 2 bulan
Agustus

Direktorat
Surkarkes

• Birokrasi.
• Dukungan lintas
program/sektor.
• Peran petugas
surveilans
dan/atau
epidemiolog.

• Alur koordinasi
yang jelas
• Adanya surat
edaran
• Akses e-HAC
oleh petugas
karantina di pintu
masuk
negara/wilayah.

5

Pelaksanaan
pemeriksaan PCR
mobile

Direktorat
Surkarkes,
laboratorium

Fasilitas PCR
mobile.

Tersedianya
pemeriksaan bagi
seluruh pelaku
perjalanan.

6

Penyusunan nota
kesepahaman
fasilitas karantina

Direktorat
Surkarkes,
Kementerian/
sektor terkait lain

Dukungan lintas
program/sektor.

Tersedianya
fasilitas karantina
yang
terstandarisasi
secara nasional.
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B. Untuk implementasi jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka peningkatan respon
COVID-19 apabila ada peningkatan kasus COVID-19 dan gelombang kedua
1

2

3

Jaminan
ketersediaan
sumber daya
Perluasan
penunjukan pintu
masuk
negara/wilayah
untuk dekarbasi
dan repatriasi
Upaya promotif
dan preventif yang
berkesinambungan

Akhir 2020/
awal 2021

Direktorat
Surkarkes

Dukungan
pembiayaan.

Ketersediaan
anggaran.

Mulai
September

Subdit Karkes

Dukungan
pemangku
kepentingan dan
kesiapan sumber
daya.

Bertambahnya titik
debarkasi dan
repatriasi.

Untuk
seterusnya

Subdit Karkes

Dukungan semua
pihak dan
masyarakat

Tersedianya media
promotif dan
preventif yang
efektif
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Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Urutan waktu respon

PMK no. 9 tahun 2020 pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan
penanganan corona virus disease 2019 (COVID-19) mengatur mengenai penetapan PSBB,
pelaksanaan PSBB, catatan dan pelaporan, dan pembinaan dan pengawasan.

Respon Percepatan Penanggulangan COVID-19 dalam Pelaksanaan PSBB
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Identifikasi Masalah Pilar PSBB

Pembelajaran praktik
terbaik
Penetapan PSBB di
wilayah
provinsi/kabupaten/kota

Dampak
Pencegahan
penularan COVID19

Faktor pendukung
•

•

Pelaksanaan dan
perpanjangan PSSB di
beberapa provinsi
/kabupaten/kota

• Keterlibatan beberapa daerah yang
Mencegah
bersedia mengajukan pelaksanaan PSBB.
penularan COVID19
khususnya • Keterlibatan pihak swasta yang bersedia
dalam membantu pelaksanaan PSBB di
daerah
transmisi
daerah.
lokal
•
•

Evaluasi pelaksanaan
PSBB setiap 2 minggu

Adanya peraturan pemerintah tentang
penetapan PSBB yang melibatkan
kementerian/lembaga dalam
pelaksanaannya.
Adanya Keputusan Menteri Kesehatan
tentang Pedoman PSBB.

Adanya data kasus COVID-19 oleh
Satgas COVID-19 di daerah.
Keterlibatan semua sektor dalam
mendukung pelaksanaan PSBB.

Pelaksanaan PSBB • Adanya pedoman PSBB yang mengatur
tentang pengawasan dan pemantauan.
dihentikan atau
diperpanjang dalam • Adanya dukungan dari pemerintah untuk
melaksanakan pembatasan ditempatskala yang lebih
tempat keramaian.
luas atau lebih kecil.
•

Adanya keterlibatan lintas sektor dalam
memantau kegiatan pelaksanaan PSBB.
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Melaksanakan PSBB
dalam skala lokal dengan
berbagai pertimbangan

Adanya alur yang telah
dibuat terkait penetapan
PSBB untuk daerah
dengan minimal
penetapan <2 hari
Penerapan Pedoman
Pelaksanaan Protokol
Kesehatan di Daerah
Perkantoran

PSBB bisa
dilaksanakan
sampai tingkat
terendah
(RW/kelurahan)
sehingga
pemantuan lebih
mudah.
Daerah siap
melaksanakan
PSBB baik dari segi
epidemiologi dan
aspek lainnya.
Pengurangan angka
kejadian COVID-19
serta mengurangi
risiko penularan
khususnya di
daerah perkantoran.

•
•

•
•

•
•
•

Pemantauan bisa melibatkan masyarakat
untuk di lingkungannya sendiri.
Pemenuhan kebutuhan masyarakat bisa
melalui swadaya masyarakat.

Adanya tim khusus yang melakukan
verifikasi.
Adanya dokumen yang mendukung
sebagai laporan.
Adanya dukungan dari instansi
perkantoran/perusahaan/pabrik
Pekerja yang melaksanakan protokol
kesehatan.
Pekerja bukan hanya melaksanakan
protokol kesehatan di kantor, tetapi mulai
dari rumah, dan di perjalanan hingga tiba
di kantor.

Pusat Kesehatan TNI:
Koordinasi pelaksanaan
PSBB dari pihak TNI

Pelaksanaan PSBB
diamankan oleh
pihak TNI.

Adanya koordinasi dari tingkat pusat
hingga daerah terhadap pelaksanaan
PSBB yang perkuat dengan surat
perintah pelaksanaan PSBB ke masingmasing anggota di wilayah.

Dinas Kesehatan Jawa
Barat: Jawa Barat pernah
melakukan pembatasan
sosial berskala kecil
(PBSK) selama 14 hari

Mengurangi risiko
penularan.

•

•
•
•
•
•

Penanggungan biaya hidup selama
pelaksanaan PSBK dari pemerintah dan
keterlibatan semua pihak.
Kesehatan: untuk jaminan kesehatan.
Kebutuhan sehari-hari: dari respon cepat
Jawa Barat.
Pengamanan: dari TNI dan POLRI.
Adanya pemberian honor bagi yang
terlibat.
Adanya sosialisasi kepada masyarakat
sebelum dilakukan penetapan.
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Tantangan
Test, Tracing dan Treat
tidak maksimal

Keterbatasan koordinasi
lintas sektor dalam
pelaksanaan PSBB

Dampak

Faktor penghambat

 Jumlah kasus
meningkat.
 Angka kematian
bertambah.
 Angka kesakitan
bertambah.
Pelaksanaan PSBB tidak
efektif.

• Kurangnya jumlah sumber daya manusia
baik dari segi kualitatif dan kuantitatif.
• Sarana dan prasarana yang terbatas
dalam deteksi, preventif dan respon.
• Kurangnya komunikasi dan edukasi
terhadap masyarakat
• Kurang maksimalnya sistem pencatatan
dan pelaporan yang terintegrasi antara
lintas program dan lintas sektor.
• Kurangnya pertemuan secara berkala
untuk mengevaluasi kegiatan yang telah
dilaksanakan.

Belum maksimalnya
pencatatan dan
pelaporan baik di tingkat
nasional maupun sub
nasional

Kegiatan yang
dilaksanakan tidak bisa
dievaluasi
keberhasilannya secara
keseluruhan dan
terintegrasi.

• Pencatatan dan pelaporan masih
dilakukan masing-masing belum
terintegrasi.
• Belum maksimalnya sistem pencatatan
dan pelaporan yang terintegrasi secara
nasional dan subnasional.

Belum adanya aturan
dan pedoman PSBB
transisi secara konsep
serta dari aspek
epidemiologi

Terdapat dua sisi: satu
sisi melakukan PSBB,
namun di sisi lain terjadi
pelonggaran.

• Alat untuk pemantauan dan evaluasi
belum siap dan masih dalam proses
penyusunan sehingga belum ada
pembinaan ke daerah-daerah.
• Pedoman PSBB belum mencakup
pemantauan dan evaluasi untuk
menentukan kapan PSBB dihentikan,
dilonggarkan atau diperpanjang.

Adanya beberapa istilah
terkait PSBB sehingga
diperlukan suatu
pedoman

• Beberapa daerah
membuat istilah sendiri.
• Masih adanya
masyarakat yang belum
mengerti secara holistik
penerjemahan istilah
yang digunakan.

• Belum tersosialisasinya pedoman PSBB
sampai ke tingkat bawah.
• Belum adanya advokasi dan bimbingan
pelaksanaan PSBB.

Setelah dilakukan PSBB
transisi (kelonggaran)

Penambahan kasus yang
melebihi 100 kasus
khususnya di tempattempat perkantoran.

• Adanya kelonggaran terkait PSBB
sehingga memungkinkan terjadinya
keramaian.
• Belum adanya aturan PSBB terkait
pelonggaran.
• Belum adanya sanksi terhadap
pelanggaran PSBB.
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Penetapan sendiri di
beberapa daerah dalam
melaksanakan PSBB
dengan tetap
mengadopsi pedoman
dari pusat

• Mempertimbangkan
kondisi ekonomi.
• Melihat jumlah kasus
di daerah yang masih
tinggi.

• Daerah menetapkan PSBB sendiri tanpa
melakukan koordinasi sebelumnya.
• Kondisi ekonomi.

Adanya kasus-kasus
klaster baru (khususnya
di Jakarta)

Meningkatnya kasus.

• Kurang patuhnya masyarakat dalam
penerapan protokol kesehatan
• Persepsi masyarakat yang keliru tentang
COVID-19.
• Adanya tuntutan ekonomi.

Sosialisasi terkait
pedoman PSBB
khususnya dari peraturan
perundang-undangan

PSBB tidak dilaksanakan
secara maksimal.

• Kurangnya sosialisasi pedoman dan
belum mencapai wilayah (mengapa?)
• Belum adanya advokasi dan bimbingan
dari tingkat pusat.
• Belum adanya alat untuk pengawasan
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Pengawasan dan
investigasi terhadap para
pekerja jika sudah tidak
berada di kantor

Klaster kasus di
perkantoran meningkat.

• Tidak dapat dilakukannya pengawasan
secara menyeluruh terhadap pekerja
setelah/sebelum tiba dikantor.
• Sulit dilakukan pelacakan kontak
terhadap pekerja karena mereka tidak
memiliki gejala dan tidak tahu asal
penularan.

Pelaksanaan social
distancing di TNI

Kasus meningkat.

Pelaksanaan olahraga bersama oleh
anggota TNI yang masih dilakukan namun
secara terbatas.

Tindakan tegas dalam
pelaksanaan PSBB
sesuai pedoman

Banyaknya pelanggaran
yang dilakukan
masyarakat.

Belum adanya sanksi bagi pelanggar PSBB
dan belum adanya evaluasi terkait hal ini.

Tantangan pelaksanaan
pembatasan sosial
berskala mikro (PSBM) di
Jawa Barat berhubungan
dengan masalah
ekonomi

Pelaksanaan PSBM tidak
terpantau oleh pusat

• Jika tidak ada honor, pihak lintas sektor
yang terlibat tidak antusias dalam
menjalankan perannya.
• Belum adanya alat pemantauan dan
evaluasi yang berlaku untuk semua
wilayah yang menerapkan PSBB.

Pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan
PSBM menggunakan
formulir sendiri.
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Adanya perbedaan
pelaksanaan PSBB di
provinsi /kabupaten/kota

Tidak semua daerah
melakukan PSBB.

• Beberapa daerah belum memenuhi
anggaran untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dikarenakan terbatasnya
dana.
• Disatu sisi, secara epidemiologi PSBB
wajib dilakukan, namun daerah tersebut
tidak melakukannya karena keterbatasan
dana untuk pengamanan sosial.
Diharapkan pusat yang dapat mengambil
alih.

Adaptasi perilaku baru di
masyarakat yang belum
terbiasa

Kasus meningkat.

Masyarakat masih belum menerapkan
protokol kesehatan dengan berbagai alasan.

Tidak dapat memonitor
daerah-daerah yang
melakukan perpanjangan
atau memodifikasi PSBB.

Tidak diketahui daerah
yang telah melakukan
atau masih melakukan
PSBB.

• Kurangnya koordinasi dengan daerah
• Tidak adanya pengumpulan data secara
holistik, karena ada beberapa daerah
yang tidak melapor ke Kementerian
Kesehatan dan surat terkait tidak
ditembuskan ke Kementerian Kesehatan.
• Pengawasan/ pemantauan belum
maksimal karena belum ada alat,
sehingga daerah tidak dapat mengirimkan
data secara berkala terkait pelaksanaan
PSBB untuk semua sektor. Data yang
dimaksud bukan hanya terkait
epidemiologi, namun data terkait lainnya.

Rekomendasi
aksi

Target
waktu

Penanggung
jawab

Dukungan yang
dibutuhkan

Indikator
(dan target
indikator)

Untuk implementasi jangka pendek
1.

2.

Penyusunan
alat
pemantauan
dan evaluasi
dengan lintas
sektor
Sosialisasi alat
pemantauan
dan evaluasi
PSBB

2020

Direktorat
Surkarkes
(Subdit
Surveilans)

September
2020

Direktorat
Surkarkes
(Subdit
Surveilans)

Dukungan data
harian kasus
COVID-19 untuk
setiap
kabupaten/kota yang
menerapkan PSBB.
• Pembiayaan.
• Dukungan dan
komitmen semua
lintas sektor
terkait.

Alat pemantauan dan
evaluasi bisa
diimplementasikan di
lapangan.
Semua wilayah yang
menerapkan PSBB
melakukan
pemantauan dan
evaluasi dengan
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• Diterbitkannya
aturan dalam
peraturan Menteri
Kesehatan.

menggunakan format
yang sama.

3.

Evaluasi
penerapan
PSBB

2020

Direktorat
Surkarkes
(Subdit
Surveilans)

• Adanya dukungan
data kasus setiap
hari.
• Adanya tim ahli.

Penerapan PSBB
sesuai dengan
pedoman PSBB.

4.

Penyusunan
pedoman PSBB
yang lebih
komunikatif
sehingga lebih
mudah di
pahami

2020

Direktorat
Surkarkes
(Subdit
Surveilans)

Kerjasama dan
koordinasi lintas
sektor serta adanya
pertukaran
informasi.

Tersusunnya
pedoman PSBB dari
tahap penetapan,
pelaksanaan,
pencatatan dan
pelaporan serta
pembinaan dan
pengawasan.
Melihat daerah mana
saja yang harus
melakukan PSBB
atau tidak.

Tim penetapan yang
2020
Direktorat
Adanya rapat
ada di peraturan
Surkarkes
koordinasi
Menteri Kesehatan
(Subdit
antara pusat
agar dapat dalam
Surveilans)
dan daerah
melakukan tugas
terkait kajian
dan fungsinya
epidemiologi
secara aktif.
yang dapat
memperlihatkan
daerah mana
saja yang bisa
melakukan
PSBB
b. Untuk implementasi jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka peningkatan respon
COVID-19 apabila ada peningkatan kasus COVID-19 dan gelombang kedua

5.

1.

Revisi
Permenkes No.
9 tahun 2020
tentang
Pedoman PSBB

2021

Direktorat
Surkarkes
(Subdit
Surveilans)

Koordinasi dan
kerjasama lintas
sektor dan program.

2.

Penyusunan
pedoman
karantina di
wilayah

2021

Direktorat
Surkarkes
(Subdit
Surveilans)

Koordinasi dan
kerjasama lintas
program dan sektor.

3

Sosialisasi
pedoman
karantina di
wilayah

2021

DirektoratSurka
rkes (Subdit
Surveilans)

Dukungan dari
pemerintah daerah

Permenkes tentang
pedoman PSBB
sudah mencakup
pemantauan dan
evaluasi yang
menentukan
keberhasilan PSBB.
Pedoman karantina
di wilayah tersusun.

Tersosialisasi dalam
pelatihan PKK.
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Laboratorium
Urutan waktu respon

Respon
1.
Standarisasi pemeriksaan melalui SOP yang sudah divalidasi oleh laboratorium rujukan
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

nasional.
Bagian Tim Penyusun Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
Uji konfirmasi pemeriksaan laboratorium COVID-19 yang dilakukan laboratorium daerah.
Pemeriksaan sampel untuk validasi pemantapan mutu eksternal.
Validasi pemeriksaan TCM dan reagen PCR.
Lokakarya peningkatan kapasitas petugas untuk pengambilan spesimen swab untuk
pemeriksaan PCR COVID-19.
Pelatihan petugas pemeriksa PCR COVID-19.
Pembuatan brosur pengambilan sampel, adaptasi video pengambilan sampel swab dan video
tata cara pengiriman sampel swab ke laboratorium pemeriksa.
Bimbingan teknis untuk laboratorium pemeriksa PCR COVID-19.
Pelaporan hasil pemeriksaan secara elektronik melalui New All Record.
Pemantauan insiden kecelakaan kerja pada laboratorium pemeriksa COVID-19.
Kerja sama dengan PPSDM untuk penyediaan tenaga.
Kerja sama BNPB untuk penyediaan logistik reagen PCR.
Koordinasi dengan mitra (WHO, Unicef, USAID, CDC, IDDS, APHL).
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Pemantapan mutu eksternal
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Identifikasi masalah pilar laboratorium

Fokus diskusi IAR
•

Koordinasi jejaring laboratorium

•

Pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan

•

Integrasi data

•

Pemanfaatan data

•

Prosedur pemeriksaan COVID-19 dan perubahannya

•

Kapasitas laboratorium

•

Ketersediaan reagen dan bahan

•

Mutu dan validitas reagen dan bahan

•

Pemantapan mutu laboratorium
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Pembelajaran
praktik terbaik

Dampak

Faktor pendukung

Perluasan jejaring
pemeriksa
laboratorium

• Keterlibatan institusi di
luar sektor kesehatan.
• Peningkatan partisipasi
laboratorium.
pemerintah dan swasta
• Kemampuan
pemeriksaan
meningkat.

• Antusiasme layanan untuk melakukan
pemeriksaan.
• Keterlibatan kesehatan hewan, laboratorium
BPOM, viral load dan TCM, laboratorium
universitas/rumah sakit pendidikan, TNI
/POLRI dan BUMN serta laboratorium swasta.
• Sudah adanya jejaring lab untuk penyakit
infeksi emerging (PIE) sebelum datangnya
COVID-19.
• Telah tersedianya fasilitas pemeriksaan PCR
yang didukung oleh program TB dan HIV.
• Adanya komitmen institusi dan dasar hukum.

Penggunaan
aplikasi New All
Record untuk
sistem pelaporan

Pelaporan dapat
dilakukan secara
otomatis.

•

• Penambahan jumlah
laboratorium.
• Peningkatan kapasitas
pemeriksaan.

• Pelatihan difasilitasi PPSDM.
• Adanya kerja sama dengan mitra
pembangunan (WHO, CDC, APHL).

Hasil tes laboratorium
lebih cepat diperoleh
serta membantu
mengurangi antrian
pemeriksaan sampel di
daerah.

• Produksi dalam negeri.
• Dukungan dari BNPB.

Pelatihan virtual
dan pelatihan onthe-job untuk
relawan
Adanya PCR
mobile

•

Dukungan pemerintah melalui peraturan
Menteri Kesehatan.
Sudah dilakukannya sosialisasi dan pelatihan
ke laboratorium dan dinas kesehatan.

Tantangan

Dampak

Faktor penghambat

Belum maksimalnya
koordinasi laboratorium
antara tingkat pusat
dan daerah (reagen
dan distribusi
spesimen)

Kurang koordinasi di
tingkat pusat
(Kementerian Kesehatan
dan BNPB dengan
jejaring laboratorium
pemeriksa diluar
Kementerian
Kesehatan).

• Belum jelasnya focal point laboratorium
yang bertanggung jawab untuk logistik dan
pengaturan distribusi sampel.
• Belum tersosialisasinya prosedur
penentuan laboratorium menjadi
laboratorium pemeriksa (pembaruan
perubahan prosedur, misalnya, visitasi
organisasi profesi).

Keterlambatan hasil
pemeriksaan

•

Manajemen kasus di
rumah sakit
terhambat.

• Kurangnya komitmen pimpinan untuk
melayani pemeriksaan 24/7, contohnya,
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•
•

Pelacakan terhambat.
Transmisi COVID-19
sulit dikendalikan.

•
•
•

•

laboratorium universitas libur saat bukan
hari kerja (Sabtu-Minggu).
Keterbatasan sumber daya manusia
pemeriksa.
Keterbatasan reagen dan bahan habis
pakai.
Kurangnya sarana pemeriksaan PCR
(mesin ekstraksi otomatis dan alat
pendukung lainnya)
Tidak ada sistem monitoring (pusat) dan
distribusi spesimen di daerah

Keterbatasan jumlah
dan pelatihan petugas

Disparitas kualitas
sumber daya manusia
dalam penanganan
laboratorium COVID-19.

• Pelatihan petugas tidak
berkesinambungan.
• Belum terakreditasinya modul pelatihan
(saat ini modul sedang dalam tahap
pengajuan ke PPSDM).
• Pelatihan dengan konferensi video masih
kurang maksimal (kompetensi di
laboratorium)
• Masih perlunya pendampingan jika
mendapat tenaga analis baru.
• Belum maksimal pelatihan untuk petugas
pemasukkan data New All Record.
• Keterampilan atau kompetensi di
laboratorium tidak dapat dilihat.
• Pembiayaan.
• Belum maksimalnya keterlibatan
pemangku kepentingan di daerah untuk
pemenuhan pelatih untuk pelatihan onthe-job.

Reagen yang
bervariasi dan belum
tervalidasi

• Beredarnya reagen
tanpa izin edar
dengan kualitas yang
tidak diketahui.
• Hasil laboratorium
yang tidak valid.
• Diperlukan lembaga
yang memastikan
reagen berkualitas.
• Perlu adanya standar
kualitas reagen.
• Banyaknya jenis
reagen sehingga
diperlukan waktu
untuk dapat
mengoptimasi
penggunaannya.

• Adanya fase relaksasi (sebelum 30 Juni
2020) dimana regulasi belum terbentuk,
sehingga terdapat reagen yang tidak
memiliki izin edar beredar di pasaran.
• Kebijakan impor reagen PCR atau
lembaga yang menyortir.
• Kebutuhan reagen yang meningkat.
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Kalibrasi alat tidak
optimal

Berdampak pada
jaminan kualitas hasil
pemeriksaan.

• Laboratorium belum melakukan kalibrasi
alat.
• Variasi alat tanpa informasi purna jual.

Ketersediaan reagen
PCR, kit ekstraksi,
VTM, dan bahan habis
pakai yang terbatas

Menghambat
kesinambungan
pemeriksaan RT-PCR

• Koordinasi belum berjalan dengan baik.
• Belum tersosialisasinya prosedur
permintaan logistic.
• Sistem aplikasi logistik belum terintegrasi
dengan BNPB dan Kementerian
Kesehatan (Litbangkes dan Direktorat
Surkarkes).
• Belum jelasnya pembagian antara tugas
pusat dan daerah untuk bahan habis
pakai.
• Jenis kit reagen yang bervariasi

Belum semua
laboratorium daerah
melaporkan hasil
pemeriksaan secara
real time melalui New
All Record

Ketepatan laporan kasus
rendah.

• Kurangnya jumlah petugas yang
memasukkan hasil tes laboratorium.
• Terdapat laboratorium yang belum
terdaftar di New All Record.

Belum semua
laboratorium
berpartisipasi dalam
PME dan masih ada
laboratorium belum
memenuhi standar
PME (70-80%)

Hasil pemeriksaan tidak
akurat (kemungkinan
kesalahan positif dan
negatif)

•
•
•
•

Jejaring pemeriksaan
laboratorium belum
optimal

Keterlambatan hasil
pemeriksaan

•

Reagen belum tervalidasi.
Petugas belum terlatih dengan baik.
Pemantauan mutu tidak dijalankan.
Waktu tanggap untuk umpan balik hasil
PME memakan waktu lama.
Belum ada sistem PME untuk
keseluruhan laboratorium, termasuk
laboratorium komersil.

• Belum semua laboratorium terdaftar.
• Kurangnya keterlibatan dinas kesehatan.
• Belum adanya regulasi yang mengatur
pemeriksaan pada laboratorium swasta
(misalnya, mengenai tarif, mutu, dan
pelaporan).
• Tidak adanya data mengenai kapasitas
hasil laboratorium komersil yang belum
masuk ke jejaring.
• Tidak meratanya kapasitas termasuk
sarana dan prasarana.
• Keterbatasan reagen (close system) dan
bahan habis pakai.
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Kelengkapan dan
ketepatan aplikasi New
All Record untuk
sistem pelaporan
belum optimal.

• Data belum real time.
• Analisa data belum
optimal.

Tidak terbukanya akses laporan harian.
Tidak terintegrasinya sistem dengan
surveilans di fasilitas layanan kesehatan
dan sistem informasi laboratorium.
• Data belum dimanfaatkan secara
maksimal untuk perencanaan dan
pemantauan laboratorium.

Pemanfaatan PCR
mobile belum optimal

• Keterlambatan hasil
pemeriksaan
laboratorium.
• Laporan dari PCR
mobile belum masuk
ke New All Record.

•

Rekomendasi
aksi

Target
waktu

•
•

Hanya tersedia satu ruangan untuk
ekstraksi hingga PCR, sehingga rawan
kontaminasi untuk RT-PCR konvensional.
• Belum adanya laporan/all record secara
langsung ke dinas kesehatan.

Penanggung
jawab

Dukungan
yang
dibutuhkan

Indikator
(dan target
indikator)

A. Untuk implementasi jangka pendek
1.

Rapat koordinasi
laboratorium di
tingkat pusat

Agustus
2020

PBTDK,
Litbangkes

Dukungan
teknis

Terlaksananya rapat
koordinasi setiap
bulan atau sesuai
kebutuhan.

2.

Rapat koordinasi
laboratorium pusat
dan daerah (dinas
kesehatan dan
laboratorium
pemeriksa)

September
2020

PBTDK,
Litbangkes

Dukungan
teknis

Rapat koordinasi
setiap 3 minggu di
tingkat regional atau
sesuai kebutuhan

3.

Regulasi PCR
mobile dan
koordinasinya di
tingkat pusat dan
daerah

September
2020

PBTDK,
Litbangkes,
organisasi
profesi

Dukungan
teknis

Tersedianya regulasi
terkait dan SOP

4.

Pelatihan sumber
daya manusia siap
pakai

Agustus
2020 dan
seterusnya

PPSDM

Dukungan
teknis
fasilitator dari
organisasi
profesi.

• Tersedianya Modul
pelatihan yang
terstandar.
• Melaksanakan
pelatihan setiap
bulan.
• Petugas yang
dilatih lulus pre tes
dan post tes.
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5.

Melakukan
rekrutmen sumber
daya manusia
untuk laboratorium
dan pengolahan
data All Record di
laboratorium
pemeriksa

September
2020

PPSDM

Dukungan
teknis
fasilitator dari
organisasi
profesi.

Pemetaan berkala
sumber daya manusia
untuk laboratorium,
jejaring laboratorium,
VTM, swab dan
reagen termasuk
cartridge, viral load,
dan dibagikan kepada
pihak terkait.

6.

Mengintegrasikan
sistem logistik dan
rantai pasokan

Oktober
2020

Litbangkes

Sistem
informasi,
tenaga
teknologi
informasi dan
perangkat
keras.

• Terlaksananya
pertemuan
koordinasi
(persiapan)
• Tersusunnya peta
jalan untuk
integrasi sistem
logistik dan rantai
pasokan.

7.

Memastikan
ketersediaan dan
distribusi logistik
(reagen dan bahan
habis pakai) di
laboratorium
pemeriksa

September
2020

Litbangkes

8.

Menyusun SOP
pemeriksaan RTPCR laboratorium
pemeriksa COVID19

September
2020

PBTDK dan
jejaring
laboratorium
pemeriksa

Dana
penyediaan Tersedianya
logistik.
pemetaan kebutuhan
• Ketersediaan laboratorium
pemeriksa.
tempat
penyimpanan
• Distribusi dan
hingga ke
laboratorium
pemeriksa.
Dukungan
Tersedianya dan
teknis
tersosialisasi SOP
pemeriksaan COVID19 yang sudah
tervalidasi dan
dilakukan optimasi.

9.

Perbaikan sistem
pelaporan agar
bisa real time

September
2020

Pusdatin

•

Sistem
informasi,
tenaga
teknologi
informasi,
perangkat
keras
serta
otomatisasi
sistem.

• Inisiasi integrasi
sistem melalui
pertemuan
koordinasi.
• Pelaporan
spesimen <48 jam.
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10.

Penggunaan data
untuk perencanaan

Agustus
2020

Litbangkes

Dukungan
teknis,
sistem
informasi,
tenaga
teknologi
informasi,
perangkat
keras.

• Tersedianya data
untuk dianalisa.
• Hasil analisa data
tersosialisasi
setiap minggu.

11.

Pengaturan
laboratorium
komersial dan nonkomersial

September
2020

Litbangkes

Dukungan
teknis.

Tersedianya regulasi
terkait
pemantauan.

12.

Pemantauan
keselamatan dan
keamanan biologis
laboratorium

Oktober
2020

PBTDK,
Litbangkes

Dukungan
teknis
dan sumber
dana.

• Alat pemantauan.
• Laporan insiden
laboratorium.

13.

Sosialisasi
dashboard Covid19 Litbangkes

Oktober
2020

Litbangkes

Dukungan
teknis
dan sumber
dana.

Tersosialisasinya
semua informasi
terkait COVID-19
(surat edaran, surat
pemberitahuan, SOP
pemeriksaan, hasil
PME, kapasitas
laboratorium).

B. Untuk implementasi jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka peningkatan respon
COVID-19 apabila ada peningkatan kasus COVID-19 dan gelombang kedua
1

2

Menyusun peta
jalan laboratorium
EID dalam rangka
persiapan
menghadapi
pandemi

Januari
2021

Litbangkes

Dukungan
teknis dan
sumber dana.

Memastikan
ketersediaan dan
distribusi logistik
(reagen dan bahan
habis pakai) di
laboratorium
pemeriksa

Maret 2021

Litbangkes

• Dana.
Terpenuhinya 90%
• Penyediaan
logistik di lab
logistiK.
pemeriksa serta
• Ketersediaan tidak adanya stock out
tempat
di 90% laboratorium
penyimpanan pemeriksa.
• Dana
distribusi
sampai ke
laboratorium
pemeriksa.

Tersusunnya peta
jalan laboratorium PIE
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3

Perbaikan sistem
pelaporan agar bisa
real time

Januari
2021

Pusdatin

Sistem
informasi,
tenaga
teknologi
informasi,
perangkat
keras,
otomatisasi
sistem
pemasukkan.

• Pelaporan
spesimen <48 jam.
• Integrasi dengan
sistem informasi
laboratorium yang
ada di layanan.

4.

Akreditasi
laboratorium

Juni 2021

Dirjen Yankes,
Litbangkes dan
BPOM

• Pendamping
an.
• Akreditasi.
• Sumber
dana.

Terlaksananya
pelatihan persiapan
akreditasi
laboratorium untuk
BBTKL PP dan BBLK.

5

Sertifikat
keselamatan
biologis (biosafety
level atau BSL)

Juni 2021

Litbangkes

• Pendamping
an.
• Akreditasi.
• Sumber
Dana.

Tersertifikasi BSL 2
BBTKL PP dan BBLK

6.

Penyelenggaraan
PME COVID-19

Juni 2021

PBTDK,
Litbangkes

Dukungan
teknis.

95% laboratorium
pemeriksa lulus uji
PME.
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Pencegahan dan pengendalian infeksi
Urutan waktu respon

Kajian risiko paparan tenaga kesehatan dalam konteks COVID-19
1. Dari seluruh responden masih terdapat risiko terpapar COVID-19 di komunitas sebesar 17,3%.
2. Pegawai rumah sakit masih memiliki risiko tinggi untuk terpapar di rumah sakit saat melakukan
pelayanan (40%).
3. Pegawai rumah sakit masih memiliki risiko tinggi untuk terpapar di rumah sakit saat melakukan
tindakan yang menimbulkan aerosol (45,7%).
4. Masih ditemukannya penggunaan APD yang tidak rasional.
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Fokus diskusi IAR


Faktor-faktor yang menyebabkan tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19



Pengaturan jadwal kerja karena hal ini mempengaruhi periode dimana mereka
berisiko terpapar



PPI di fasilitas kesehatan masyarakat di masa COVID-19: ketersediaan APD,
fasilitas triase, isolasi sistem/langkah-langkah yang dilakukan



Jenis, ketersediaan, cara pemakaian dan pelepasan APD, pemantauan pasokan
dan permintaan APD



Kepatuhan tenaga kesehatan dalam menggunakan APD



Pemantauan infeksi COVID-19 pada tenaga kesehatan



Surveilans COVID-19/Healthcare Associated Infections (HAI) di fasilitas kesehatan



Regulasi/SOP/pedoman penanganan limbah di laboratorium dan fasilitas layanan
kesehatan

Pembelajaran praktik
Terbaik

Dampak

Faktor pendukung

Pimpinan daerah dapat
mengarahkan warga dalam
melaksanakan protokol
kesehatan yang tepat dalam
pengelolaan jenazah

Dapat mencegah
pengelolaan jenazah
yang tidak tepat oleh
masyarakat.

Pimpinan daerah dapat mengarahkan
warga dalam melaksanakan protokol
kesehatan yang tepat dalam
pengelolaan jenazah.

Tim PINERE mampu
melaksanakan pengelolaan
saat terjadi wabah di rumah
sakit, contohnya di Rumah
Sakit Penyakit Infeksi (RSPI)
Sulianti Saroso

Pengelolaan wabah di
fasilitas layanan
kesehatan dapat
terlaksana dengan lebih
baik.

Tim PINERE mampu melaksanakan
pengelolaan saat terjadi wabah di rumah
sakit, contohnya di Rumah Sakit
Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso.

Tim PPI telah masuk dalam
akreditasi

Manajemen PPI
terlaksana di fasilitas
layanan kesehatan.

Tim PPI telah masuk dalam akreditasi.

Pengolahan limbah telah
masuk dalam poin PPI pada
akreditasi fasilitas layanan
kesehatan

Pengelolaan limbah
dapat dilaksanakan di
fasilitas layanan
kesehatan.

Pengolahan limbah telah masuk dalam
poin PPI pada akreditasi fasilitas
layanan kesehatan.

Pemulasaran jenazah
menggunakan praktik-praktik
terbaik dari sebuah rumah
sakit yang melibatkan tokoh

Pelaksaan praktikpraktik terbaik dalam
pengelolaan jenazah.

• Pengetahuan petugas kesehatan
dalam pelaksanaan praktik-praktik
terbaik pengelolaan jenazah.
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agama untuk melaksanakan
protokol yang tepat

Pelaksanaan langkah-langkah
keselamatan tenaga
kesehatan terhadap COVID19

• Terdapat media edukasi berupa video
yang mudah dipahami oleh
masyarakat.
• Dukungan tokoh agama dalam
pelaksanaan praktik-praktik terbaik
pengelolaan jenazah dan protokol
kesehatan lainnya.
Dapat mencegah dan
mengendalikan infeksi
COVID-19 di fasilitas
layanan kesehatan.

• Dukungan administratif dan
manajerial dalam pengaturan ruangan
dan prosedur di fasilitas layanan
kesehatan.
• Dukungan penyediaan APD bagi
petugas di fasilitas layanan
kesehatan.

Tantangan

Dampak

Terjadi klaster penularan
di tempat kerja antar
sesama pegawai.
Tenaga kesehatan
waspada saat
memberikan layanan
pada pasien akan tetapi
lengah saat bersama
sesama pegawai
ataupun keluarga.

Peningkatan jumlah
karyawan di tempat kerja
yang tertular COVID-19.

Faktor penghambat
• Pengetahuan yang belum tepat

Pemantauan dan
evaluasi kebijakan PPI
belum dilaksanakan
secara optimal di
beberapa rumah sakit.

• PPI tidak terlaksana
• Beberapa rumah sakit swasta tidak
secara optimal di
melaksanakan kebijakan PPI secara
rumah sakit.
mencukupi.
• Tenaga kesehatan dan • Belum disusunnya prosedur dan alat
pendukung terpapar
untuk memantau dan mengevaluasi
COVID-19.
pelaksanaan PPI di rumah sakit.
• Dukungan manajemen belum optimal.

Mendorong tim dan
Komite PPI untuk
melaksanakan
internalisasi PPI di
fasilitas layanan
kesehatan

PPI tidak terlaksana
optimal di fasilitas
layanan kesehatan.

tentang penularan dan pencegahan
COVID-19.
• Banyaknya informasi hoax yg menarik
namun tidak akurat.
• Kesadaran untuk melaksanakan protokol
kesehatan saat beraktivitas di tempat
kerja.

PPI tidak dipahami secara menyeluruh di
fasilitas layanan kesehatan.
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Banyaknya masker kain
diproduksi oleh
masyarakat

Masyarakat
menggunakan masker
kain dengan
kemampuan
penyaringan kurang baik

Terjadi penularan pada
tenaga kesehatan di luar
lingkungan fasilitas
layanan kesehatan

Penularan pada tenaga
kesehatan terjadi di luar
lingkungan fasilitas
layanan kesehatan.

• Belum terdapat pemantauan risiko infeksi
pada tenaga kesehatan di luar lingkungan
rumah sakit.
• Pengetahuan dan kesadaran lingkungan
akan perilaku aman yang belum memadai.

Surveilans HAI COVID19 untuk tenaga
kesehatan belum
terlaksana

Pada tenaga kesehatan
rentan terjadi infeksi
COVID-19.

Belum terlaksananya audit dan pelacakan
infeksi COVID-19 pada petugas kesehatan,
untuk mengetahui apakah penularan terjadi
di dalam atau di luar fasilitas layanan
kesehatan.

Protokol kesehatan di
tempat kerja belum
tersosialisasi dengan
baik

Karyawan rentan tertular
COVID-19

Pemahaman risiko penularan yang tidak
tepat, misalnya teman atau keluarga
dianggap tidak memiliki risiko untuk tertular.

Terdapat beberapa
daerah kabupaten/kota
yang pemerintah
daerahnya tidak
memahami protokol
kesehatan

Kabupaten/kota tidak
melaksanakan protokol
kesehatan dengan tepat.

Pemahaman protokol kesehatan yang tidak
tepat, misalnya dilakukan penyemprotan
disinfektan pada kantor dimana ditemukan
kasus konfirmasi.

Rekomendasi aksi

Target
waktu

• Pemahaman akan produksi masker kain
terstandar belum meluas di masyarakat.
• Implementasi pemantauan dan evaluasi
regulasi standar masker belum optimal.

Penanggung
jawab

Dukungan
yang
dibutuhkan

Indikator
(dan target
indikator)

A. Untuk implementasi jangka pendek
1. Perlu video edukasi
singkat PPI di tempat
kerja (penggunaan
APD, cara makan di
tempat kerja, dan
sebagainya)

September
Oktober

Dit. Yankes, Dit.
Kesjaor, Dit
Promkes, Dit.
Rokomyanmas.

Tim media/
komunikasi
risiko

Tersedianya video
edukasi PPI yang
dapat diakses
dengan mudah oleh
siapapun sesuai
kebutuhan.
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2. Kementerian
Kesehatan membuat
panduan cara
membuat dan
perawatan masker
kain standar

September

Dit. Yankes
(Pokja PPI),
Rokomyanmas

Kerjasama
dengan tim
komunikasi
risiko.

Tersedianya panduan
membuat dan
perawatan masker
kain.

3. Perlu dilakukan audit
medik pada kejadian
wabah COVID-19
pada tenaga
kesehatan di fasilitas
layanan masyarakat
dengan melibatkan
organisasi profesi

September
minggu 1

Tim PPI-IDIPPNI-IBI-ATLM

Regulasi/surat • Laporan audit
medik
edaran
•
Tersedianya
Keputusan
protokol
kesehatan
Menteri
umum dari
Dalam Negeri
Kementerian
– Menteri
Kesehatan.
Kesehatan.
• Tersedianya

4

Setiap kantor
menyusun tim
kesehatan dan
keselamatan kerja
(K3) dengan
kemampuan untuk
melaksanakan
protokol kesehatan di
kantor dengan
pengawasan
puskesmas

September
minggu 3

PPI, Dit.
Promkes,
Diskejaor,
Disnaker,
PKP

Adanya nota
kesepahaman
.

• Surat Keputusan
tim K3.
• Peningkatan
kapasitas dari tim
K3 (sosialisasi).
• Adanya alur
pengawasan oleh
puskesmas
dengan nota
kesepahaman K3.

5

Sosialisasi protokol
kesehatan di
masyakarat dengan
menggunakan media
yang mudah diakses
oleh masyarakat.

September
Minggu 2

PPI, Dit.
Promkes,
Diskejaor,
Media massa,
organisasi
profesi

• Media
(inventarisir)
• Kemenkomi
nfo

• Nota
kesepahaman
dengan media
massa
• Terlaksananya
sosialisasi
nasional ke
provinsi dan
seterusnya secara
berjenjang
sehingga
masyarakat
mendapat akses
ke informasi.

protokol kesehatan
dari masingmasing lintas
program dan
sektor.
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6

Pelibatan Kemendagri
dan Satgas dalam
penerapan protokol
kesehatan

September
Minggu 2

PPI, Kemenkes,
Satgas,
organisasi
profesi

Surat
menyurat

• Adanya agenda
pertemuan untuk
merencanakan
penerapan
protokol kesehatan
dengan Satgas
dan Kepmendagri.
• Adanya surat
dukungan
penerapan
protokol kesehatan
dari Kepmendagri/
Satgas/
Kementerian
Kesehatan.

7

Penyusunan
pedoman
pemulasaran jenazah
yang lebih mudah
dipahami melibatkan
Kemenag

Agustus

PPI, Kemenkes,
Kemenag,
Komunikasi
Risiko/Promkes
dan lain-lainPerhimpunan
Dokter Forensik
Indonesia (PDFI)

Surat atau
dukungan
administrasi

Tersedianya
pedoman
pemulasaraan
jenazah yang mudah
dipahami.

Pembaruan SOP
administrasi untuk
mendapatkan klaim
asuransi kematian

Minggu 3

PPI Kemenkes,
BPJS, PMK,
organisasi
profesi

Aturan-aturan
klaim (BPJS)

Adanya SOP klaim
asuransi kematian.

8

Minggu 3

B. Untuk implementasi jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka peningkatan
respon COVID-19 apabila ada peningkatan kasus COVID-19 dan gelombang kedua
1. Pelatihan/refresher
PPI bagi fasilitas
layanan kesehatan
dan dinas kesehatan

2. Pembuatan modul
PPI

Oktober
dan
seterusnya

Tim PPI
Kemenkes dan
mitra
organisasi
profesi

Pelatihan dan
narasumber/
material untuk
pelatihan

Jumlah tenaga
kesehatan yang
dilatih.

Tim PPI
Kemenkes dan
mitra
organisasi
profesi

Materi modul
PPI dan
workshop
penyusunan
modul PPI

Tersedianya modul
dan tutorial video.
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Tatalaksana kasus
Urutan waktu respon
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Tugas dan fungsi rumah sakit rujukan dan non-rujukan dalam pelayanan penyakit
infeksi emerging (PIE)
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 275 tahun 2020:
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Fokus diskusi IAR


Fasilitas sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) dan logistik



Sumber daya manusia



Tatalaksana



Data dan informasi



Pembiayaan

 Penelitian obat COVID-19

Pembelajaran praktik
terbaik

Dampak

Faktor pendukung

Mempersiapkan dan
• Beban layanan rumah sakit
pemetaan fasilitas rumah
rujukan berkurang.
sakit darurat
• Rumah sakit rujukan dapat
berfokus pada pasien berat
dan kritis.

• Komitmen kepala daerah, kepala
dinas kesehatan
provinsi/kabupaten/kota
• Dukungan seluruh pihak dalam
operasional rumah sakit darurat: TNI,
POLRI, BUMN dan masyarakat.
• Biaya operasional rumah sakit
darurat.
• Sumber daya manusia rumah sakit
darurat.

Tersedianya forum
komunikasi klinisi dan
keperawatan di wilayah
untuk saling
memperbarui informasi
mengenai
penatalaksanaan pasien
oleh rumah sakit rujukan
di wilayah dengan
sumber daya kompeten

• Terjalinnya komunikasi dan
saling berbagi pengalaman
antar klinisi/perawat dalam
penatalaksanaan pasien.
• Memudahkan koordinasi
/rujukan pasien di wilayah.

• Belum seragamnya penatalaksanaan
pasien di rumah sakit.
• Keahlian sumber daya manusia di RS
bervariasi.
• Fasilitas di rumah sakit tidak serupa.

Penjaminan pembiayaan
pasien COVID-19

• Semua rumah sakit dapat
melayani pasien COVID19.
• Rumah sakit yang
mengalami penurunan
pemasukan selama
pandemi, tetap dapat
melangsungkan kegiatan
operasionalnya.

Adanya anggaran dana darurat COVID19 Kemenkes, namun perlu diidentifikasi
sampai kapan dana tersebut tersedia
dan rencana keberlangsungan
ketersediaannya.
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Pengaktifan dashboard
rumah sakit online

• Tersedianya data pasien
COVID-19 yang dapat
diakses oleh semua lini
yang berkepentingan.
• Dapat menjadi dasar
penentu kebijakan bagi
rumah sakit, dinas
kesehatan, maupun
pemerintah daerah.
• Pemantauan validitas
setiap hari.

• Bantuan pembuatan dashboard dari
lembaga swadaya masyarakat.
• Tersedianya sistem informasi
manajemen rumah sakit pada
beberapa rumah sakit sehingga tidak
perlu dilakukan pemasukkan data
berulang (interoperability).
• Sistem waspada atau alarm untuk
data update atau valid.

Telemedicine

Membantu mengurangi
resiko penularan COVID-19.

• Adanya Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 20 dan edaran Menteri
Kesehatan yang mengatur pelaksaan
teleinformasi serta pemanfaatannya
selama masa pandemi.
• Setiap rumah sakit memiliki sistem
informasi sehingga banyak yang
sudah melakukan antrian secara
online untuk mengurangi antrian di
ruang tunggu, serta adanya
telekonsultasi.

Penanganan pasien
COVID-19 secara
multidisiplin

•

• Berkurangnya pasien non COVID-19
yang melakukan kunjungan ke rumah
sakit.
• Terbatasnya tenaga Sp.P dan Sp.PD
dalam mengatasi lonjakan pasien
COVID-19.

•

Bantuan dari
kementerian lain seperti
Kementerian Pariwisata
dan Kemenkominfo

Terbantunya Sp.P dan
Sp.PD dalam melakukan
penatalaksanaan pasien
COVID-19.
Penatalaksanaan pasien
COVID-19 yang lebih
komprehensif.

Tenaga kesehatan yang • Banyak hotel yang okupansinya
menurun selama pandemi.
menangani pasien
• Bantuan dari pemerintah daerah yang
COVID-19 dapat
melakukan koordinasi dengan hotel di
melakukan isolasi
wilayah masing-masing.
terpisah selama
• Tersedianya kanal informasi yang
bertugas.
sudah mapan dari Kemenkominfo.
• Perhotelan tetap memiliki
okupansi selama
pandemi.
• Diseminasi informasi
mengenai COVID-19
lebih mudah dilakukan
melalui kanal
Kemenkominfo yang
sudah tersedia.
•
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Penyediaan dan
mobilisasi tenaga
relawan kesehatan dan
non kesehatan

• Tercukupinya kebutuhan
sumber daya manusia di
rumah sakit darurat.
• Terdistribusinya sumber
daya manusia ke wilayah
yang membutuhkan.

Jumlah tenaga kesehatan yang tidak
merata di berbagai daerah.

Alur penanganan pasien
sesuai dengan kriteria
kesembuhan terkini

Turnover tempat tidur rumah
sakit lebih cepat sehinga
dapat mengakomodasi
lonjakan pasien dan dapat
berfokus untuk menangani
pasien yang masih butuh
perawatan di rumah sakit.

• Adanya koordinasi dan komunikasi
antara dinas kesehatan dan jejaring
puskesmas dengan rumah sakit
dalam penanganan pasien COVID-19.
• Adanya data surveilans online yang
bisa diakses dinas kesehatan,
puskesmas, serta rumah sakit.
• Berkoordinasi dengan dinas
kesehatan untuk pasien gejala berat,
kemudian ada perbaikan klinis, serta
membuat surat pernyataan untuk
isolasi mandiri yang dipantau oleh
jejaring dinas.

Semua pasien yang
sudah di SISRUTE
diseleksi sehingga
pasien yang sudah
suspek COVID-19 tidak
lagi melalui triase tetapi
langsung diarahkan ke
isolasi, hal ini
dikoordinasikan kepada
rumah sakit yang
merujuk. Pasien yang
melalui triase adalah
pasien yang datang
langsung ke RSUD
Moewardi.

• Triase ataupun IGD tidak
melebihi kapasitas
• Mengurangi risiko
penularan COVID-19 di
rumah sakit.

• Adanya SISRUTE yang
mengakomodasi komunikasi antara
rumah sakit yang merujuk dan rumah
sakit rujukan.
• Kemampuan rumah sakit untuk
menyediakan blok ataupun fasilitas
khusus COVID-19 yang terpisah
dengan pasien lainnya.

Blok khusus, kamar
bersalin (VK), dan kamar
operasi (OK) isolasi
dibedakan dengan blok
non COVID-19 sehingga
bisa meminimalisir
kemungkinan kontak
karena tenaga yang
menangani sudah
mengenakan APD
secara lengkap.
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Tantangan

Dampak

Faktor penghambat

Tingginya jumlah tenaga
kesehatan yang terpapar
serta tingginya angka
kematian pasien dan
tenaga kesehatan

• Meresahkan masyarakat.
• Meresahkan tenaga
kesehatan yang
memberikan pelayanan.

Logistik (APD, obat,
kksigen, stok obat, stok
APD, stok oksigen,
ventilator) masih kurang.
Ruang isolasi tekanan
negatif terbatas.

• Pelayanan belum sesuai
standar.
• Angka kesakitan dan
kematian meningkat.

Perencanaan, penyediaan dan distribusi
logistik belum dapat memenuhi
kebutuhan.

Keterbatasan jumlah dan
jenis obat

Tatalaksana/terapi pasien
belum standar.

COVID-19 merupakan penyakit baru,
belum adanya obat yang secara spesifik
dapat digunakan untuk menangani
penyakit ini.

Jumlah dokter
penanggung jawab
pelayanan (DPJP) utama
terbatas dan distribusi
tidak merata

Pelayanan pasien belum
sesuai standar.

Terbatasnya jumlah dokter Sp.P, Sp.PD
(K) P, dan Sp.PD (K) PTI (spesialis
penyakit dalam)

Data dan informasi: SIRS
online tidak diperbarui
rutin oleh rumah sakit

Data belum sesuai dengan
kondisi di lapangan.

• Petugas rumah sakit tidak disiplin
dalam memasukkan data.
• Belum tersosialisasinya cara
pemasukkan data.

Pembiayaan:
terhambatnya
pembayaran klaim
layanan pasien

Terjadinya sengketa klaim.

• Verifikasi BPJS.
• Regulasi belum sesuai – sudah ada
peraturan baru yang mempercepat
alur verifikasi pembayaran.

Anggaran peningkatan
kapasitas rumah sakit
yang belum terserap
dengan optimal

Belum terpenuhinya
kebutuhan fasilitas rumah
sakit dalam pelayanan
pasien.

• Terbatasnya fasilitas ruang isolasi.
• Perencanaan dan prosedur realisasi
anggaran belum tertata dengan baik.

Kapasitas tempat tidur
rumah sakit mudah penuh
namun sebenarnya dapat
dikendalikan.

• Update di masing-masing fasilitas
layanan kesehatan tidak dilakukan
secara rutin.
• Masih ada beberapa kasus yang
belum sesuai indikasi perawatan di
rumah sakit tetapi tetap masuk ke
rumah sakit.

SISRUTE untuk distribusi
pasien rujukan belum
optimal

• Belum tersedianya obat COVID-19.
• Fasilitas rawatan kritis rumah sakit
bervariasi
• Kapasitas tempat tidur isolasi tidak
mencukupi.
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Pasien rentan seperti ibu
hamil dan lansia masih
mengalami kesulitan
dalam mengakses
layanan

Penurunan angka
kunjungan layanan esensial
bagi kelompok rentan.

Telah adanya alur pelayanan untuk
kelompok rentan sebelum pandemi,
namun karena adanya pandemi, semua
pihak yang terlibat terdampak.

Masih ada rumah sakit
yang belum menerapkan
pedoman revisi kelima

Kesulitan pada klinisi dan
tenaga kesehatan untuk
melakukan implementasi
aturan baru di lapangan

• Rumah sakit daerah dan beberapa
pemerintah daerah tidak memahami
kriteria kesembuhan dengan pedoman
yang baru, sehingga aturan harus ada
tes PCR masih digunakan karena
merasa masih ada risiko menularkan
COVID-19.
• Takut tidak terklaim BPJS. Telah ada
revisi pada aturan klaim BPJS bahwa
meskipun tidak ada sistem follow up
PCR, selama ada PCR awal positif
tetap akan bisa diklaim, tetapi belum
tersosialisasi dengan baik

Banyaknya klaim herbal
atau obat tradisional
sebagai obat COVID-19
yang beredar di
masyarakat

• Belum ada sistem pemantauan untuk
Hoax di masyarakat
pemberian obat di rumah sakit
menyebabkan masyarakat
•
Belum disosialisasikannya pedoman
banyak yang
pengobatan
dari organisasi profesi (5
menggunakan obat yang
organisasi profesi sudah mengeluarkan
belum terbukti khasiatnya
pedoman tatalaksana COVID-19)
yang memberikan
rasaaman palsu.

Layanan rumah sakit
terhadap pasien umum
(non COVID-19) belum
bisa dipisahkan

Berkurangnya kunjungan
pasien non COVID-19 ke
rumah sakit.

• Tidak adanya rumah sakit yang khusus
didedikasikan untuk pasien COVID-19.
• Angka kasus yang tinggi
menyebabkan kesulitan untuk
memisahkan pelayanan pada rumah
sakit.
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Rekomendasi aksi

Target
waktu

Penanggung

jawab

Dukungan
yang
dibutuhkan

Indikator
(dan target
indikator)

A. Untuk implementasi jangka pendek
1.

Pemantauan
peningkatan kasus dan
kapasitas TT isolasi
rumah sakit

Rutin per
minggu

• Analisis data
Dinas
peningkatan
Kesehatan/
kasus per
Kementerian
minggu.
Kesehatan,
•
Pelaporan
Public Safety
rumah
sakit
Center (PSC)
online:
119
kapasitas
rumah sakit
dilengkapi.
• Koordinasi
dengan PSC
119 untuk
distribusi
pasien.

Kapasitas tempat tidur
isolasi pasien
mencukupi untuk
mengimbangi
peningkatan kasus.
Bed occupancy rate
(BOR) COVID-19 di
rumah sakit <80%.

2.

Pembiayaan klaim
pelayanan pasien
COVID-19

Agustus

Rumah sakit,
Kementerian
Kesehatan,
BPJS

Regulasi
mengenai
klaim.

> 90% klaim layanan
COVID-19
terbayarkan.

3.

Sosialiasi pedoman
revisi kelima sehingga
daerah bisa
mendapatkan
pemahaman kriteria
kesembuhan.

Agustus

Kementerian
Kesehatan,
klinisi di
daerah, dinas
kesehatan
dan
puskesmas
jejaring,
organisasi
profesi,
kepala
daerah atau
pemerintah
daerah
(bupati,
gubernur),
masyarakat.

Bantuan klinisi
di daerah
untuk
membantu
memberi
pemahaman.

Berkurangnya
kejadian penolakan
pasien pulang tanpa
PCR follow-up 2x
negatif.

4.

Edaran mengenai
kriteria terkini untuk
pasien sembuh khusus
untuk kepala daerah

Agustus

Kemenkes,
kepala
daerah atau
pemerintah

Distribusi dan
sosialisasi
Surat Edaran

Pemerintah daerah
ataupun kepala
daerah memahami
kriteria baru
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atau secara umum
untuk pemerintah
daerah.

daerah
(bupati,
gubernur),
klinisi di
daerah.

berdasarkan pedoman
revisi kelima.

5.

Alur untuk koordinasi
pengawasan pasien
yang isolasi mandiri
setelah memenuhi
syarat masa perawatan
atau perbaikan klinis di
rumah sakit

Agustus

Klinisi di
daerah,
rumah sakit,
dinas
kesehatan
dan
puskesmas
jejaring

• Pelaporan
dari rumah
sakit ke
dinas.
kesehatan
mengenai
pasien
dengan
perbaikan
klinis.
• Pengawasan
dari
puskesmas
jejaring
setelah
adanya
arahan dari
dinas
kesehatan

BOR COVID-19 di
rumah sakit <80%.

6.

Pembuatan COVID-19
hub seperti di Jawa
Timur juga dilakukan
oleh daerah lain.
Melalui COVID-19 hub
ini, setiap pukul 20.00,
para pendamping dari
TNI melaporkan
kondisi tempat tidur
dan ventilator di rumah
sakit-rumah sakit
rujukan COVID-19 dan
di PSC

Agustus

TNI, PSC,
rumah sakit
rujukan,
dinas
kesehatan,
Satgas
daerah

Pembuatan
alur pelaporan
dan diseminasi
informasi

• Terbentuknya
semacam COVID-19
hub di daerahdaerah lainnya.
• Pembentukan
komite ahli untuk
mengawasi
berjalannya hub,
audit medik dan
pertemuanpertemuan yang
membahas
pengobatan,
tatalaksana maupun
penelitian COVID19.
• Adanya pelaporan
setiap harinya.
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7.

Audit medik untuk
tenaga kesehatan yang
meninggal

Setiap ada
kejadian
tenaga
kesehatan
yang
meninggal
dunia.

Klinisi dan
POKJA PPI
di rumah
sakit masingmasing

Petunjuk
pelaksanaan
audit medik.

• Laporan audit medik
• Laporan hasil telusur
sumber paparan

8.

Pertemuan dengan
semua sektor untuk
membahas obat
ataupun penanganan
lain untuk mencegah
tenaga kesehatan
dituntut karena
penanganan yang tidak
standar, termasuk obat
klinis juga herbal atau
obat tradisional

Insidental
untuk
setiap isu
obat
tradisional
ataupun
terapi yang
beredar

Semua lini
yang
berhubungan
(perhimpuna
n obat
tradisional
dan
organisasi
profesi)

Dukungan
untuk
mempertegas
aturan
Kemenkes
yang sudah
ada.

Pertemuan dengan
output rekomendasi
terhadap obat herbal,
obat tradisional,
ataupun terapi tidak
terstandar yang
dibahas.

9.

Klarifikasi untuk
informasi pengobatan
yang beredar di
masyarakat

Insidental
untuk
setiap isu
obat
tradisional
ataupun
terapi yang
beredar

Kementerian
Kesehatan,
organisasi
profesi,
perhimpunan
obat
tradisional,
Dit. Promkes,
Dit. Yankes,
Dit.
Rokonyanmas

Dukungan dari
komunikasi
untuk
menginformasi
kan klarifiksi
informasi isue
pengobatan

Klarifikasi dan
sosialisasi tata
laksana kasus
COVID-19 yang
dikeluarkan oleh
organisasi-organisasi
profesi melalui media
yang dapat
menjangkau
masyarakat luas.

10.

Sistem pemantauan
untuk pemberian obat
di rumah sakit

Agustus

Kementerian
Kesehatan,
rumah sakit,
organisasi
profesi,
klinisi,
teknologi
informasi

Dukungan
sarana dan
prasarana
untuk
pembuatan
sistem
pemantauan.

Terbentuknya sistem
pemantauan yang
menghubungkan
jejaring rumah sakit
dan informasi
penggunaan obat
yang terbaru.
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11.

Audit medik untuk
kasus pasien anak
yang meninggal:
melihat proporsi pasien
yang memiliki
komorbid, proporsi
kasus yang ringan dan
berat, juga karakteristik
pasien sembuh

12.

Penguatan triase
karena pasien suspek
COVID-19 sering harus
menunggu lama
sebelum dipindahkan

13.

Pembagian gedung,
blok khusus atau ruang
tertentu seperti OK,
VK, IGD yang berbeda
antara untuk pasien
non COVID-19 dan
COVID-19, atau
pembagian dengan
sekat
Menunjuk rumah sakit
khusus COVID-19
terutama untuk daerah
dengan angka kasus
tinggi sehingga rumah
sakit lain dapat
melayani pasien non
COVID-19

Berkala
setiap
bulan

Agustus

AgustusOktober

Adanya pelaporan
audit karakteristik dan
proporsi pasien anak
setiap bulan.

Kemenkes,
IDAI, rumah
sakit, klinisi

Petunjuk
pelaksanaan
audit medik
untuk anak.

Kementerian
Kesehatan,
PERDAMSI,
rumah sakit,
klinisi

Pembuatan
• Strategi
regulasi yang
pengelolaan pasien
mendukung
suspek COVID-19
percepatan
di triase
penanganan
• Lama waktu tunggu
di triase sebelum
pasien COVIDdipindahkan < 6
19 di triase.
jam

Kemenkes,
rumah sakit,
dinas
kesehatan,
pemerintah
daerah

• Protokol
untuk
pengaturan
lay out
rumah sakit
dalam era
kebiasaan
baru.
• Pembiayaan
tersedia.
• Alur jejaring
rumah sakit
COVID-19.

•

•

Pembagian
gedung, blok
khusus atau ruang
tertentu seperti
OK, VK, IGD yang
berbeda antara
untuk pasien non
COVID-19 dan
COVID-19, atau
pembagian dengan
sekat.
Menunjuk rumah
sakit khusus
COVID-19
terutama untuk
daerah dengan
angka kasus tinggi
sehingga rumah
sakit lain dapat
melayani pasien
non COVID-19.
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14.

Sistem untuk kelompok
rentan agar dapat
secara mudah dan
aman mengakses
layanan

Agustus

Kemenkes

Pedoman
pelaksanaan
layanan untuk
kelompok
rentan di masa
pandemi.

Sistem untuk
kelompok rentan agar
dapat mudah dan
aman mengakses
layanan.

15.

Pertemuan rutin akan
difasilitasi untuk update
pembahasan
penanganan COVID-19
(forum klinisi), atau
adanya wadah dimana
rumah sakit yang
letaknya jauh dapat
melakukan konsultasi
untuk kasus sulit
dengan pusat rujukan
regional masingmasing (bisa via
WhatsApp, e-mail,
Zoom atau media lain).

Rutin
setiap
bulan

Kemenkes,
organisasi
profesi, klinisi

• Koordinasi
lintas sektor
• Update
penelitian
dan
rekomendasi
penanganan
COVID-19
terbaru

Pembentukan komite
ahli/forum klinis dan
pertemuan rutin akan
difasilitasi untuk
update pembahasan
penanganan COVID19
(forum klinisi), atau
wadah dimana RS
yang letaknya jauh
dapat melakukan
konsultasi untuk kasus
sulit dengan pusat
rujukan regional
masing-masing (bisa
via WhatsApp, e-mail,
Zoom atau media
lain).

16.

Media KIE, folder
advokasi yang bisa
digunakan sehingga
informasi
terstandardisasi dapat
disebarkan ke
masyarakat

Agustus

Dit. Promkes Media KIE
Dit. Yankes,
tersedia
Rokonyanmas

Tersebarnya informasi
di masyarakat yang
terstandarisasi melalui
media.

17.

Tim klaim sengketa

Agustus

Kemenkes

> 90% klaim layanan
COVID-19
terbayarkan dalam
waktu singkat.

2020

18.

Membuat forum atau
komite ahli COVID-19
di tingkat pusat dan
daerah dengan
pertemuan rutin untuk
menjadi wadah
komunikasi rutin

September
2020

Kemenkes

Peningkatan
sistem klaim

Fasilitasi forum Forum/komite ahli
dan pertemuan COVID-19.
rutin untuk
komunikasi
rutin
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b. Untuk jangka menengah dan jangka panjang dalam meningkatkan respon gelombang kedua
1.

2.

Jangka menengah:
Sosialisasi adaptasi
kebiasaan baru di
rumah sakit

Agustus

Jangka panjang:
Penelitian dan
pengembangan
pengobatan COVID-19

Agustus
2020Desember
2021

2020

Dinas
kesehatan/
Kemenkes

Rumah sakit,
OP, BPOM,
Litbangkes

Panduan
rumah sakit
dalam
adaptasi
kebiasaan
baru.

> 80% RS rujukan
COVID-19
tersosialisasi.

• Anggaran
penelitian.
• Kerja sama
antar
negara/
lembaga
lain).
• Kebijakan
pendukung

• Pengobatan
pasien COVID-19
sesuai standar.
• Adanya COVID-

19 research hub
(sudah diinisiasi
bekerjasama
dengan
Litbangkes).
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Dukungan operasional dan logistik
Urutan waktu respon
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Penyediaan logistik kesehatan
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Distribusi logistik untuk COVID-19
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Fokus diskusi IAR


Sistem pengadaan dan distribusi logistik COVID-19



Perhitungan kebutuhan logistik dan penggunaan ESFT



Pemetaan stok dan kebutuhan logistik untuk COVID-19



Pelaporan dan alur permintaan logistik



Logistik dari internasional



Bantuan kolaborasi partner dalam logistik



Pelatihan mengenai perhitungan kebutuhan logistik dan distribusi

Pembelajaran praktik
terbaik
Penggunaaan ESFT untuk
memudahkan pengkajian
kebutuhan

Dampak

Faktor pendukung

• Mempercepat proses • Komitmen dari pengelola program di
pengkajian
tingkat provinsi dan pusat.
kebutuhan.
• Dukungan teknis dari WHO.
• Mempermudah
• Teknologi informasi.
pemeriksaan oleh
BPKP dan inspektorat
jenderal.
• Hasil terstandardisasi.

Adanya grup WhatsApp
dengan 34 provinsi
mempermudah koordinasi,
komunikasi, serta
pemantauan dan evaluasi

• Komitmen dari pengelola program di
• Mempermudah
provinsi dalam
tingkat provinsi dan pusat.
melakukan pengkajian • Sumber masalah terkait distribusi dan
kebutuhan
penerimaan. Apabila masalah terkait
• Ketika terdapat
internal, lebih mudah diselesaikan.
masalah dalam
Namun, apabila masalah eksternal, lebih
distribusi dalam
sulit.
penerimaan barang,
dapat segera
teridentifikasi dan
secepatnya
diselesaikan.

Dengan adanya relaksasi
kebijakan, terdapat
peningkatan jumlah
produsen dan izin edar alat
kesehatan

Mempercepat dan
mempermudah proses
pemenuhan kebutuhan
logistik.

• Inovasi untuk menghidupkan industri
dalam negeri.
• Komitmen industri tekstil untuk alih fungsi
menjadi produksi APD.
• Adanya kolaborasi pentahelix.
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Dashboard informasi untuk
penerimaan dan mobilisasi
logistik yang
menggambarkan real time
stock (PKK)

Mempermudah
pemantauan dan
evaluasi.

Industri tekstil yang bisa Mempercepat
dialihkan menjadi produsen ketersediaan APD.
APD

• Sistem pelaporan dari lapangan.
• Komitmen dari petugas pemasukkan dan
pembaruan informasi.
• Teknologi informasi.
• Inovasi untuk menghidupkan industri
dalam negeri.
• Permintaan
industri
tekstil
yang
melakukan pendekatan sendiri ke BNPB
untuk alih fungsi produksi APD.
• Adanya kolaborasi pentahelix.

Kemandirian industri alat
kesehatan, melalui inovasi
dan kolaborasi universitas,
pemerintah dan industri
dalam
menyediakan/memproduksi
alat kesehatan

Mempercepat
pemenuhan
ketersediaan alat
kesehatan seperti
ventilator.

• Komitmen setiap universitas yang
bersedia menjadi mitra dalam
pemenuhan ketersediaan alat kesehatan
• Kemudahan proses uji dan perizinan
edar produk.
• Komitmen produsen dan pengusaha.

Kontribusi dari berbagai
pihak dalam penyediaan
logistik yang dibutuhkan

Mempercepat
ketersediaan logistik.

• Koordinasi dengan TNI terkait
perencanan dan pendistribusian logistik.
• Dunia usaha yang berkolaborasi,
komunitas lembaga swaday masyarakat
yang berperan aktif berkontribusi, serta
media (cetak dan elektronik).

Memperpendek rantai
birokrasi untuk percepatan
proses impor dan
pengeluaran izin edar alat
kesehatan

Mempercepat
pemenuhan alat
kesehatan dalam upaya
percepatan diagnosis
dan tatalaksana COVID19.

• Koordinasi antar kementerian dan
lembaga
• Koordinasi Kemenlu dengan dengan duta
besar Indonesia dan negara donor.

Pelaporan logistik
terintegrasi satu pintu di
BLC (Kementerian
Kesehatan dan BNPB)

Basis data jumlah dan
kebutuhan logistik.

Komitmen masing masing
kementerian/lembaga untuk memasukkan
dan memperbarui data secara berkala dan
tepat waktu.

Adanya penanggung jawab
ketersediaan dan
permintaan logistik yang
dikompilasi dari beberapa
unit dalam bentuk data
permintaan

Mempercepat proses
pemenuhan permintaan.

• Koordinasi dengan Litbangkes untuk data
terkait laboratorium dan alat kesehatan.
• Koordinasi dengan PKK untuk APD.
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Kolaborasi sipil dan militer
dalam distribusi logistik
dengan alutsista TNI

Tantangan
Pelatihan daring kurang
efektif

Mempercepat distribusi
logistik khususnya pada
masa PSBB dimana
banyak bandara yang
tutup.

• Komitmen masing masing institusi.
• Jadwal penerbangan dan akses bandara.

Dampak

Faktor penghambat

• Hasil kaji kebutuhan provinsi
kurang tepat dan jauh dari
estimasi pusat, sehingga harus
beberapa kali diklarifikasi.
• Dibutuhkan waktu khusus untuk
konsultasi via media sosial
pasca pelatihan

• Komitmen dari pengelola
program di tingkat provinsi &
pusat.
• Dukungan dari pimpinan.
• Dukungan teknis dari WHO.
• Teknologi informasi.

Rencana distribusi
logistik yang telah
disusun beberapa kali
diubah di lapangan
tanpa koordinasi yang
memadai

• Pengiriman logistik ke daerah
tidak sesuai dengan kaji
kebutuhan yang telah
dilakukan. Beberapa daerah
mengalami kelebihan dan
beberapa daerah kekurangan
logistik.
• Kebingungan di daerah karena
ketidaksesuaian antara
informasi dari pusat dengan
implementasinya.

• Komitmen dari semua yang
terlibat dalam distribusi (PKK,
BNPB, TNI).
• Petugas lapangan yang bisa
menginformasikan bila ada
permasalahan di lapangan.
• Umpan balik dari provinsi.

Jumlah ketersediaan
logistik (APD, PCR,
TCM dan viral load) dan
buffer stock logistik

Keterlambatan laju diagnostik
kasus dan hasil pemeriksaan
membutuhkan waktu yang
lama untuk didapatkan.

• Kurangnya ketersediaan, kit dan
reagen.
• Produsen sulit.
• Waktu dalam mengeluarkan izin
edar untuk alat-alat kesehatan.

Tidak adanya penyedia
yang mampu
mengadakan masker
N95 dalam jumlah besar,
sehingga perlu ada
alternatif lain serta
melibatkan beberapa
penyedia. Selain itu,
harganya juga
bervariasi.

Proses pengadaan
membutuhkan waktu yang
cukup lama untuk menentukan
penyedia, juga untuk
menjamin keamanan dari sisi
teknis dan administrasi.

• Dukungan dari tim pengawas
(inspektorat jenderal, BPBKP)
untuk memberikan masukan.
• Dukungan dari unit-unit teknis
untuk memberikan masukan
teknis.
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Kaji kebutuhan
menggunakan ESFT2
tidak lengkap sehingga
masih harus melakukan
perhitungan manual

• Komitmen dari tiap unit teknis di
Proses kaji kebutuhan
pusat
membutuhkan waktu yang
•
Dukungan dari pimpinan.
lebih lama karena menunggu
•
Jumlah
sumber daya manusia di
masukan dan hitungan manual
tingkat pusat yang memahami
dari unit-unit terkait.

Kendala teknologi
informasi dan
komunikasi, tidak semua
daerah memiliki akses
jaringan internet yang
baik

Basis data logistik online
dalam sistem informasi dari
daerah ke pusat tidak optimal

Rekomendasi aksi

kaji kebutuhan.

Target
waktu

• Keterbatasan jaringan internet.
• Data kurang optimal dalam
kelengkapan dan ketepatan
waktunya.

Dukungan
yang
dibutuhkan

Penanggung
jawab

Indikator
(dan target
indikator)

A. Untuk implementasi jangka pendek
1.

Pengadaan masker
N95 dan coveral
untuk nasional
termasuk untuk
cadangan tahun
2021

Juli –
Agustus
2020

Kepala PKK

-

Stockpile N95

2.

Mengkoordinasikan
/mengkaji hasil kaji
kebutuhan, rencana
distribusi serta
pemantauan dan
evaluasi dengan
provinsi, BNPB dan
TNI

Juli –
Desember
2020

PKK: APD
Ditjen Yankes: alat
kesehatan
Litbangkes dan
BNPB: Alat
laboratorium
Ditjen Farmalkes:
obat-obatan

Fasilitasi
pertemuan
lintas sektor
dan lintas
program.

Adanya sistem
pemantauan
berkala (pelaporan
hasil kaji
kebutuhan tiap
sektor) dan
dilaporkan melalui
aplikasi yang telah
disiapkan.

4.

Mengkaji hasil kaji
kebutuhan, rencana
distribusi serta
pemantauan dan
evaluasi

JuliDesember
2020

PKK: APD
Ditjen Yankes: aat
kesehatan
Litbangkes dan
BNPB: Alat
laboratorium
Ditjen Farmalkes:
obat-obatan.

Fasilitasi
pertemuan
lintas sektor.

Revisi hasil kaji
kebutuhan,
rencana distribusi
serta pemantauan
dan evaluasi.
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5

Kualifikasi dan
kalibrasi alat/logistik
yang akan
disebarkan, termasuk
jasa setelah
penjualan (after sale
service) dari vendor

Oktober
2020.

PKK, Litbangkes.
Dukungan
kalibrasi alat /
logistik

Pedoman
kualifikasi dan
kalibrasi
alat/logistik.

B. Untuk jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka meningkatkan respon gelombang
kedua
1.

Pembaruan rencana
kontijensi

Maret
2021

PKK

Fasilitasi lintas
sektor dan
program
terkait.

Dokumen rencana
kontinjensi
pandemi influenza

2.

Peningkatan
kapasitas provinsi
dalam manajemen
bencana akibat
chemical biologic
radiologic nuclear
hazard (CBRN),
termasuk pandemi.

Agustus
2021

Kepala PKK

Fasilitasi lintas
sektor.

Peningkatan
pengetahuan
tenaga kesehatan
provinsi dalam
manajemen
bencana CBRN.

Usulan
1. Perlunya koordinasi antara Klaster Kesehatan, khususnya bidang Logistik Medis dengan
Klaster Logistik, mengingat anggota Klaster Logistik dari dunia usaha memiliki potensi
sumber daya yang cukup besar; customs clearance, penyimpanan/penyimpanan suhu
dingin, transportasi, distribusi, pengelolaan hub, cold chain management, dan lain-lain.
Potensi dunia usaha juga tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia, misalnya Asosiasi
Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman
Ekspres, Pos dan Logistik (ASPERINDO), Asosiasi Rantap Pendingin Indonesia, PT Pos
Indonesia, dan lain-lain.
2. Perlunya pelibatan organisasi/lembaga non-pemerintah ke dalam rencana operasi
Kemenkes/pemerintah, karena ada potensi besar organisasi-organisasi ini tidak terjaring
dan terkoordinasikan.
3. Perlu pertimbangan mengubah konsep operasi logistik dari pintu ke pintu dengan model
hub and spoke agar barang bantuan dapat dikonsolidasikan di beberapa wilayah strategis
(Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, Bali, dan lain-lain).
4. Khusus barang impor, perlu dipertimbangkan agar dapat diarahkan ke pintu masuk
alternatif, misalnya Surabaya, Medan, Bali (tidak hanya terpusat via Jakarta), strategi ini
dapat mempercepat penyaluran bantuan yang diterima (khususnya yang memiliki
kadaluarsa singkat). Penggunaan hub and spoke model juga sangat relevan dalam kasus
diaktifkannya pintu masuk alternatif.
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5. Kebutuhan tidak hanya logistik medis, namun juga logistik non-medis seperti alat
incenerator untuk membakar limbah medis yang sangat besar jumlahnya, instalasi
pengolahan air limbah (IPAL), serta logistik umum yang dibutuhkan oleh pasien rawat
inap dan tenaga kesehatan untuk mendukung kegiatan operasional.
6. Apabila sudah ada badan atau institusi yang selama ini memahami kualifikasi alat
diagnostik tes, sebaiknya mereka didorong ke depan untuk terlibat. Hal ini dapat
mencegah tumpang tindih dengan adanya pembentukan tim pakar yang melakukan
kualifikasi ketika mungkin sudah ada institusi resmi negara yang melakukan hal ini.
Koordinasi yang lebih baik diperlukan.
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Keberlangsungan pelayanan dan sistem esensial
Urutan waktu respon
Penguatan Peran Puskesmas Dalam Pencegahan Dan Pengendalian COVID

Data pengaruh COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas
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Data layanan kesehatan ibu dan anak pada masa pandemi COVID-19

Pelayanan esensial oleh puskesmas pada masa pandemi dan adaptasi kebiasaan baru
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Fokus diskusi IAR
•

Pemberian layanan di puskesmas mengalami gangguan karena pandemi COVID19, baik layanan rutin untuk ibu dan anak, penyakit menular maupun penyakit tidak
menular (PTM)

•

Beberapa puskesmas menutup layanan dalam gedung

•

Tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19

•

Koordinasi di semua tingkatan tetap dilakukan baik lintas program maupun lintas
sektor

•

Dilakukan modifikasi terhadap alur pemberian layanan.

•

Masing-masing program membuat panduan atau protokol layanan di masa pandemi
COVID-19

•

Laporan situasi secara berkala dan pemberian umpan balik secara berjenjang
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Pembelajaran praktik
terbaik

Dampak

Faktor pendukung

Pemanfaatan data Program
Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga
(PISPK) dalam pemetaan
faktor risiko/komorbid dan
PTM, misalnya Puskesmas
Arut Selatan, Kabupaten
Kotawaringin Barat,
Kalimantan Tengah

Perencanaan
preventif/deteksi
dini/respon dini

• Ketersediaan KIE.
• Dukungan teknologi informasi.
• Penjadwalan dan pembukaan layanan
farmasi keliling dan pemanfaatan
pemberdayaan masyarakat melalui dasa
wisma.

Surat edaran dinas
kesehatan untuk layanan
kesehatan esensial

Adanya regulasi
mengenai layanan.

Dukungan surat edaran dari Kementerian
Kesehatan.

Rapat mingguan internal
multisektor di tingkat pusat
terkait layanan kesehatan
esensial untuk dapat
smemberikan respon cepat

Adanya koordinasi
secara rutin.

Dukungan lintas program untuk layanan
kesehatan esensial.

Pemanfaatan telemedicine
untuk PTM dan layanan
kesehatan haji.

Mengurangi paparan
terhadap COVID-19.

Dukungan sumber daya
manusia dari puskesmas
lain untuk puskesmas yang
terdampak COVID-19 dan
ditutup sementara.

Memindahkan
layanan esensial
,misalnya ruang
bersalin dari
puskesmas
kecamatan ke
puskesmas
kelurahan.

• Adanya perwakilan dari Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI).
• Adanya platform telemedicine yang
sudah bekerja sama, misalnya
Alodocter.
• Sumber daya manusia.
• Dukungan teknologi informasi.
• Penjadwalan dan pembukaan layanan
farmasi keliling dan pemanfaatan
pemberdayaan masyarakat melalui dasa
wisma.

Imunisasi BIAS (Bulan
Imunisasi Anak Sekolah)
tetap berjalan dengan masa
pandemi

Target pelaksanaan
imunisasi tetap berjalan.

• Kerjasama dengan sekolah, dinas
pendidikan dan Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga serta
puskesmas setempat: modifikasi anakanak datang untuk BIAS ke Puskesmas
menggunakan seragam sekolah.
• Kesadaran masyarakat sudah baik.
• KIE yang disampaikan dengan media
sosial dan podcast.
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Layanan kesehatan TB dan
HIV tetap berjalan termasuk
rujukan.

Target program masih
terpenuhi.

• Sudah ada perencanaan program TB
dan HIV dari tahun sebelumnya
• Komunikasi petugas dengan contact
person pasien.
• Pengiriman obat melalui ojek online dan
drive through.
• Pelibatan pendamping (kader kunci)
dalam pengambilan terapi antiretroviral
(ARV) bagi pasien dengan kondisi klinis
dan laboratorium yang sudah stabil
(misalnya pada ibu hamil).
• Akses ARV masih terjaga.
• Layanan mobile clinic untuk populasi
kunci HIV dan infeksi menular seksual
(IMS) tetap berjalan dengan pengaturan
jadwal dan jumlah pasien sesuai protokol
kesehatan.
• Sistem rujukan berjalan karena rumah
sakit yang menjadi rujukan COVID-19
masih memberikan layanan kesehatan
esensial.

Tantangan
Tidak efektifnya
sosialisasi via daring
akibat tidak tersedianya
internet

Dampak
Pelayanan tidak
sesuai dengan
petunjuk.

Adanya klaster COVID19 diantara tenaga
kesehatan

Layanan kesehatan
esensial terbatas.

• Adanya pemberlakuan jadwal kerja (shift)
tenaga kesehatan tetapi belum berjalan
baik.
• PPI tidak berjalan optimal.
• Kedisplinan budaya kerja tenaga
kesehatan dan tenaga pendukung
misalnya keamanan dan pasien.

Belum adanya regulasi
dan kerjasama dengan
pihak swasta untuk
layanan yang bersifat
spesialistik misalnya
kanker
Pemanfaatan kembali
layanan kesehatan
esensial

Layanan paliatif di
puskesmas masih
terbatas.

Tenaga Ketuk Pintu Layani Dengan Hati
(KPLDH) di Jakarta dialihkan sementara
untuk pelacakan kontak COVID-19.

Penurunan jumlah
kunjungan.

Kekhawatiran masyarakat.

Faktor penghambat
• Pengaruh lintas sektor dalam mendukung
ketersediaan infrastruktur komunikasi dan
pemerintah daerah setempat untuk
membuka akses jaringan.
• Penguatan jaringan.
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Semua pemangku
kepentingan kesehatan
berfokus ke pandemi

Bimbingan teknis dan
pemantauan program via
daring (webinar, Zoom)
tidak maksimal
Ada beberapa daerah
yang tidak memakai
sistem registrasi online
untuk layanan

Rekomendasi aksi

Terbatasnya sosialiasi • Pembiayaan besar untuk pandemi
COVID-19.
dan pendampingan
•
Kesulitan birokrasi dalam mekanisme
panduan klaster
penerimaan
bantuan.
kesehatan ke seluruh
pemegang
kepentingan bencana.
Pengetahuan petugas
Tidak semua daerah memiliki jaringan
kesehatan di daerah
internet yang baik.
mengenai pencegahan
COVID-19 kurang

Pengaturan jumlah
pasien di layanan tidak
berjalan?

Target
waktu

Penanggung
jawab

• Pengetahuan dan keterbatasan di
masyarakat.
• Ada keterbatasan dari petugas untuk
mensosialisasikan penggunaan registrasi
online.

Dukungan
yang
dibutuhkan

Indikator
(dan target indikator)

A. Untuk implementasi jangka pendek
1

Bimbingan teknis
pelayanan
kesehatan
esensial di tingkat
pusat dan masing
masing daerah

Minggu 1
September
2020

Pelayanan
Kesehatan
Primer (PKP)

• Kajian.
• Dukungan
Kemendagri,
pemerintah
daerah dan
lintas sektor.

• Surat dari tingkat
pusat yang meminta
daerah melakukan
bimbingan teknis
dan evaluasi
layanan kesehatan
esensial serta
strategi untuk
layanan kesehatan
esensial:
pemanfaatan kader,
pemanfaatan
teknologi informasi.
• Bimbingan teknis
layanan fasilitas
kesehatan primer:
setiap pelayanan
akan memberikan
indikator yang akan
dipantau secara
berkala, dimasukkan
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dalam rencana
respon.
• Evaluasi layanan
esensial di daerah.
2

Pertemuan
koordinasi regular
dengan lintas
program
berjenjang terkait
layanan esensial

September
2020

PKP

• Kajian.
• Dukungan
Kemendagri,
pemerintah
daerah dan
lintas sektor.

Terlaksananya
pertemuan koordinasi
rutin dengan lintas
program berjenjang.

3

Sosialiasi ke
masyarakat untuk
layanan
kesehatan yang
aman dengan
meningkatkan
kerjasama lintas
sektor.

September
2020

• Kemendagri
• Dinas
Kesehatan

• Dukungan
dari lintas
sektor.
• Pembuatan
materi
sosialiasi.

Terlaksananya
sosialisasi ke
masyarakat.

4

Peningkatan
pemanfaatan
layanan
TEMENIN
(telemedicine)

Oktober
2020

Layanan
rujukan

Dukungan
infrastruktur

Adanya surat dan
sosialisasi ke masingmasing daerah terkait
aplikasi TEMENIN.

5

Sosialiasi
bersama DPR
terkait panduan
klaster kesehatan
serta
pemberdayaan
masyarakat di
beberapa wilayah
untuk
kesiapsiagaan
antisipasi
bencana di masa
pandemi

September
2020

PKK

Dukungan DPR

Terlaksananya
sosialisasi bersama
DPR terkait panduan
klaster kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat.

Dukungan dari
pemerintah
daerah.

Rencana kontijensi
bencana lain yang juga
mempertimbangkan
protokol COVID-19.

666666Peningkatan
kesiapsiagaan
daerah untuk
menghadapi
bencana lain
pada masa

Dit. Promkes

Dinas
kesehatan dan
pemerintah
daerah di
tingkat provinsi
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pandemi COVID19

dan
kabupaten/kota.

77.
7.7

Pemantauan
secara periodik
(kaji cepat) untuk
indikator program
serta pemberian
umpan balik

Bulanan

Masing-masing
program
layanan
esensial

Partisipasi
masing-masing
program
layanan
esensial

• Tersedianya hasil
analisis data rutin dari
masing-masing
program esensial.
• Indikator standar
pelayanan minimal
(SPM) terpantau rutin.

8

Koordinasi hasil
pemantauan dan
evaluasi layanan
esensial

Bulanan

PKP

Analisa data
dari pemegang
program
esensial.

Tersampaikannya hasil
analisa layanan
esensial ke PKP.

9

Kerjasama
dengan
organisasi profesi
sebagai langkah
pengabdian
masyarakat untuk
mengatasi
keterbatasan
sumber daya
manusia.

PPSDM,
organisasi
profesi dan
pemerintah
daerah bekerja
sama untuk
pemenuhan
sumber daya
manusia.

• Pembiayaan
• Dukungan
organisasi
profesi,
pemerintah
daerah dan
lembaga
swadaya
masyarakat.

Terlaksananya diskusi
antara PPSDM,
organisasi profesi,
pemerintah daerah
dan Dit. Promkes
mengenai
pemenuhan
kebutuhan sumber
daya manusia.

10

Skrining berkala
COVID-19 untuk
tenaga kesehatan

Pemerintah
daerah tingkat
provinsi dan
kabupaten/kota

Dukungan
pemerintah
daerah.

Jika
dibutuhkan
dan sesuai
pedoman

• Adanya surat dari
pemerintah daerah
kepada tenaga
kesehatan yang
mewajibkan dan
mendukung
terselengaranya
skrining berkala
untuk tenaga
kesehatan?
• Terlaksananya
skrining berkala
COVID-19 untuk
tenaga kesehatan.
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11

Evaluasi PPI
(triase dan
anterum) di
layanan
kesehatan

Dirjen Yankes
Dinas
kesehatan
tingkat
kabupaten/kota
dan provinsi
serta
melaporkan ke
Dirjen Yankes

Adanya alat
evaluasi PPI.

• Tersedianya/
pembuatan alat
evaluasi PPI oleh
Dirjen Yankes?
• Terlaksananya
evaluasi PPI di
layanan kesehatan.

12

Peningkatan
kapasitas
penemuan dan
tatalaksana
pneumonia di
puskesmas serta
surveilans
sentinel ILI

2021

Subdit ISPA

Pembiayaan
dan ARI sound
timer.

Terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas
penemuan dan
tatalaksana pneumonia
di puskesmas.

13

Panduan
pencegahan dan
pengendalian
infeksi saluran
pernapasan akut
(ISPA) di wilayah
terdampak kabut
asap akibat
kebakaran hutan
dan lahan pada
masa pandemi
COVID-19

Oktober
2020

Subdit ISPA
Kerjasama
dengan BNPB
dan KLHK dan
program internal
Kementerian
Kesehatan.

Dukungan
BNPB dan
KLHK.

Adanya panduan
pencegahan dan
pengendalian ISPA di
wilayah terdampak
kabut asap akibat
kebakaran hutan dan
lahan pada masa
pandemi COVID-19.

B. Untuk jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka meningkatkan respon
gelombang kedua
1.

Update rencana
kontijensi
bencana bidang
kesehatan di
daerah

2021

• PKK
• Dinas
Kesehatan
tingkat
Provinsi dan
Kabupaten/
Kota

Pertemuan
update rencana
kontigensi

Adanya update rencana
kontijensi daerah
termasuk layanan
esensial
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2.

Evaluasi
pedoman masingmasing layanan
esensial

2021

Masing-masing
program

• Pembiayaan?
• Dukungan
dari program.

4

Dokumentasi
inovasi strategi
pelayanan
esensial dari
daerah

2021

PKP
bekerjasama
dengan
pengelola situs
web Kemenkes

Dukungan dari
pemerintah
daerah.

Adanya laporan
evaluasi.

• Pusat menyurat ke
daerah untuk
mendokumentasikan
inovasi strategi
layanan
• Repository untuk
inovasi strategi
layanan esensial di
daerah akan
dimasukkan ke situs
web Dit. Yankes dan
Infem.
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Tindak lanjut dan kesepakatan
Poin-poin penting kesepakatan peserta IAR untuk ditindaklanjuti:
•
•
•
•

•
•

•

•

Penanggungjawab setiap pilar untuk dapat melaksanakan rekomendasi dengan indikator yang
disepakati di IAR.
Masukan rekomendasi yang dihasilkan dari IAR akan dipakai untuk penyusunan kajian rencana
respon. Pemegang yang terlibat dalam IAR akan juga terlibat aktif dalam kajian rencana respon.
Pelaksanaan pemantauan berkala indikator rencana respon yang diambil dari input IAR
(3 mingguan/bulanan).
Hasil IAR akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan, Dirjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit (selaku IHR focal point) dan satuan tugas. Hasil IAR juga akan diunggah
ke partner platform, dan diseminasi kepada para pemegang kepentingan. Selain itu, pengalaman
pembelajaran IAR dapat dibagikan ke pihak-pihak di tingkt regional dan global.
Pemanfaatan COVID-19 partner platform berbasis situs web untuk pemantauan indikator rencana
respon untuk tingkat pusat dan daerah.
Tim inti focal point per pilar akan terus memantau implementasi rekomendasi IAR dan indikator
rencana respon. Koordinator IAR (Direktorat Surkarkes berkolaborasi dengan PKK dan BNPB)
akan mengkoordinasikan rapat berkala untuk pemantauan implementasi hasil IAR.
Dapat dilaksanakan konferensi video IAR untuk provinsi sehingga mereka dapat juga melakukan
IAR untuk cakupan provinsinya masing-masing. Tim pusat dapat membantu memfasilitasi IAR
provinsi apabila ada permintaan dukungan IAR di tingkat provinsi.
Mitra dan organisasi internasional dapat membantu dan berpartisipasi dalam kajian rencana
respon COVID-19 dan mendukung monitoring indikator rekomendasi IAR dan rencana respon.

139

INTRA‐ACTION REVIEW COVID‐19: INDONESIA

Lampiran
Surat Undangan IAR
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Nomor: SR.02.04/2/ 7495 /2020
Hal Undangan Intra Action Review
(IAR)
Respon Pandemi COVID-19
Tanggal: 6 Agustus 2020
Daftar Undangan
Kemenkes
1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
2. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
3. Kepala Pusat Data dan Informasi
4. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
5. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
6. Kepala Pusat Penelitian Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
7. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
9. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
10. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
11. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
12. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
13. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
14. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
15. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
16. Direktur Pelayanan Kefarmasian
17. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
18. Direktur Kesehatan Lingkungan
19. Direktur Kesehatan Keluarga
20. Direktur Rumah Sakit Pusat lnfeksi dr. Sulianti Saroso
21. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
22. Kepala BBTKL PP Jakarta
23. Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta
24. Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok
25. Kepala KKP Kelas I Surabaya
26. Kepala KKP Kelas I Denpasar
27. Kepala KKP Kelas I Batam
28. Kepala KKP Kelas I Makassar
29. Kepala KKP Kelas I Medan
30. Kepala KKP Kelas II Pontianak
31. Kepala KKP Kelas II Jayapura
32. Kabag PI Ditjen Pelayanan Kesehatan
33. Kabag PI Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
34. Kasubdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu
35. Kasubdit Pelayanan Medik dan Keperawatan
36. Kasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit
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37. Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian TB
38. Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian HIV
39. Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian ISPA
40. Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis
41. Kasubdit Surveilans
42. Kasubdit Penyakit lnfeksi Emerging
43. Kasubdit Kekarantianaan Kesehatan
44. Kasubdit lmunisasi
45. Kepala Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan
46. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Pusat Krisis Kesehatan
47. Kepala Bidang Evaluasi dan lnformasi, Pusat Krisis Kesehatan
48. PHEOC
49. EOC Pusat Krisis Kesehatan
BNPB
1. Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, BNPB
2. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, BNPB
3. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana, BNPB
4. Direktur Kesiapsiagaan, BNPB
5. Direktur Mitigasi Bencana, BNPB
6. Direktur Peringatan Dini, BNPB
7. Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan, BNPB
8. Kepala Pusat Pengendali Operasi, BNPB
9. Kepala Pusat Data lnformasi dan Komunikasi Bencana, BNPB
Lintas Sektor Lainnya
1. Deputi II Politik Luar Negeri, Kemenkopolhukam
2. Deputi IV KSP
3. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
4. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
5. Kepala Badan Sandi Negara
6. Asisten Deputi Bid. Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Kabinet
7. Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kemenko PMK
8. Kepala Pusat Kesehatan TNI
9. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI
10. Kepala Pusat Zeni Angkatan Darat
11. Sesditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo
12. Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kemenkominfo
13. Direktur Kesehatan, Ditjen Kuathan, Kemenhan
14. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenkeu
15. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Ditjen Bina Administrasi
Kewilayahan, Kemendagri
16. Direkur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
17. Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat, Bappenas
18. Direktur Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan
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19. Direktur Kepelabuhan Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
20. Direktorat Keamanan Penerbangan, Kementerian Perhubungan
21. Direktorat Kalaikudaraan, Kementerian Perhubungan
22. Direktorat Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU), Kementerian Perhubungan
23. Direktorat Lalu lintas Laut, Kementerian Perhubungan
24. Direktorat Lalu lintas Darat, Kementerian Perhubungan
25. Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kementerian Luar Negeri
26. Direktur Registrasi Obat, BPOM
27. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, BPOM
28. Direktur Biofarma
29. Direktur RSPAD Gatot Soebroto
30. Direktur RS Polri, Jakarta
31. Direktur RSUD Dr. Chasan Boesoirie, Maluku Utara
31. Direktur RS UNS, Solo
32. Kepala BBVet Makasar
33. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Bandara Soekarno Hatta
34. Kepala Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat,
Bappenas.
35. GM PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Soekarno Hatta
36. Kepala Otoritas Bandara Soekarno Hatta
37. Kepala PLBD Entikong
38. Tim Pakar Satuan Tugas Covid-19
39. Tim Komite Kebijakan Penanganan COVID-19
40. Kepala Laboratorium Eijkman Institute
41. Ketua Palang Merah Indonesia
42. Disaster Risk Reduction Centre, Universitas Indonesia
43. Kasubdit perawatan kesehatan lanjutan Direktorat Pemasyarakatan Kemenkumham
44. Ketua PB lkatan Dokter Indonesia (IDI)
45. Ketua Perhimpunan Ahli Emergensi Indonesia (PERDAMSI)
46. Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
47. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)
48. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
49. Ketua Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
50. Ketua Tim Pokja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes
51. Perkumpulan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI)
52. Direktur FETP Indonesia
53. Dr. dr Hariadi Wibisono, MPH
54. dr. Sholah Imari, MSc
55. dr. Pompini, Sp.P
56. Asosiasi Media
57. Ketua Mafindo
58. JHU
59. FETP
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Dinas Kesehatan Provinsi
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Riau
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
11. Kepala Dinas Kesehatan Kab Lombok Timur, NTB
12. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar
13. Perwakilan Kepala Puskesmas Kota Depok
14. Perwakilan Kepala Puskesmas DKI Jakarta
15. Perwakilan Kepala Puskesmas Jawa Timur
16. Perwakilan Kepala Puskesmas Kota Makassar
Organisasi lainnya
1. World Health Organization
2. Food and Agriculture Organization
3. World Food Programme
4. UN – Office for Coordination of Humanitarian Affairs
5. International Labour Organization
6. United Nations Fund for Children
7. International Federation of Red Cross
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Agenda IAR
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Daftar Peserta IAR Untuk Sesi Diskusi Setiap Sesi
Pilar Komando Koordinasi
1. Direktur Kesehatan, Ditjen Kuathan, Kemenhan
2. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran,Diljen Bina Administrasi
Kewilayahan, Kemendagri
3. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenkeu
4. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB
5. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB
6. Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, BNPB
7. Kepala Pusat Kesehatan TNI
8. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes
9. Kepala Pusat Krisis Kesehatan RI
10. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemenkes
11. Kepala Pusat Pengendali Operasi BNPB
12. Asisten Deputi Bid. Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Kabinet
13. Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kemenko PMK
14. Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat, Bappenas
15. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes
16. Kasubdit Surveilans, Kemenkes
17. Kasubdit Penyakit lnfeksi Emerging, Kemenkes
18. Kepala Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kemenkes
19. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Kemenkes
20. Kepala Bidang Evaluasi dan lnformasi, Kemenkes
21. Tenaga Ahli Deputi II Politik Luar Negeri, Kemenkopolhukam
22. Tenaga Ahli Deputi IV KSP
23. Tim Pakar Satuan Tugas Covid-19
24. Tim Komite Kebijakan Penanganan COVID-19
25. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
26. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara
27. PHEOC
28. EOC-Pusat Krisis Kesehatan
Pilar Logistik Dan Dukungan Operasional
1. Kepala Pusat Kesehatan TNI
2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes.
3. Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes
4. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemenkes
5. Pusat Pengendali Operasi BNPB
6. Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemenkeu
7. Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan, BNPB
8. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB
9. Kepala Pusat Penelitian Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kemenkes
10. Direktur Pencegahan Penyakit Menular Langsung Kemenkes
11. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes
12. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes
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13. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kemenkes
14. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.Kemenkes.
15. Direktur Pelayanan Kefarmasian, Kemenkes
16. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes
17. Direktur Lalu Lintas Darat, Kemenhub
18. Direktur Lalu Lintas Udara, Kemenhub
19. Kasubdit Surveilans, Kemenkes
20. Kasubdit Penyakit Infeksi Emerging, Kemenkes
21. Kepala Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kemenkes
22. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Kemenkes
23. Kepala Bidang Evaluasi dan lnformasi, Kemenkes
24. Tim pakar satuan tugas COVID-19
Pilar Komunikasi Risiko
1. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kernenkes.
2. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenkes
3. Sesditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo
4. Direktur Kesiapsiagaan BNPB
5. Direktur Mitigasi Bencana BNPB
6. Direktur Peringatan Dini BNPB
7. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kemenkes.
8. Direktur Kesehatan Lingkungan, Kemenkes
9. Kepala Pusat data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB
10. Tenaga Ahli Deputi IV Kantor staf presiden (KSP)
11. Disaster Risk Reduction Centre, Universitas Indonesia
12. Tim Pakar satuan tugas COVID-19
13. Ketua PMI
14. Asosiasi Media
15. Presidium Mafindo
16. JHU
Pilar Tatalaksana Kasus
1. Kepala Pusat Kesehatan TNI
2. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI
3. Kepala Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kemenkes
4. Kepala Pusat Data dan Informasi, Kemenkes
5. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes.
6. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes.
7. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Kemenkes.
8. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Kemenkes.
9. Direktur Pelayanan Kefarmasian, Kemenkes.
10. Direktur Registrasi Obat, BPOM
11. Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan, BNPB
12. Direktur Rumah Sakit Pusat lnfeksi dr. Sulianti Saroso
13. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan
14. Direktur RSPAD Gatot Soebroto
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15. Direktur RS Polri Jakarta
16. Direktur RSU UNS Solo
17. Kepala Dinkes Kota Surabaya
18. Kepala Dinkes Kab Lombok Timur NTB
19. Kepala Dinas Kota Makasar
20. Kabag PI Ditjen Yankes, Kemkes
21. Kasubdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Kemenkes
22. Kasubdit Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kemenkes
23. Kasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Kemenkes
24. Kasubdit imunisasi, Kemenkes
25. Kepala Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kemenkes
26. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Kemenkes
27. Kepala Bidang Evaluasi dan lnformasi, Kemenkes
28. Ketua PB lkatan Dokter Indonesia
29. Ketua Perhimpunan Ahli Emergensi Indonesia (PERDAMSI)
30. Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
31. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)
32. Ketua Ikatan Dokter Aanak Indonesia (IDAI)
33. Ketua Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
34. Perkumpulan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI)
35. Ketua Palang Merah Indonesia
36. Tim pakar satuan tugas COVID-19
37. Biofarma
38. Perwakilan Kepala Puskesmas Kota Depok
39. Perwakilan Kepala Puskesmas DKI Jakarta
40. Perwakilan Kepala Puskesmas Makassar
41. dr. Pompini S, Sp.P
Pilar Pengendalian Infeksi
1. Kepala Pusat Kesehatan TNI
2. Kepala Pusat Zeni Angkatan Darat
3. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI
4. Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes
5. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes.
6. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes.
7. Direktur Kesehatan Lingkungan, Kemenkes
8. Direktur Rumah Sakit Pusat lnfeksi dr. Sulianti Saroso, Kemenkes
9. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Kemenkes
10. Direktur RSPAD Gatot Soebroto
11. Kabag PI Sesditjen Yankes, Kemenkes
12. Kasubdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Kemenkes.
13. Kausbudit Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kemenkes
14. Kasubdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Kemenkes
15. Ketua PB lkatan Dokter Indonesia (IDI)
16. Ketua Perhimpunan Ahli Emergensi Indonesia (PERDAMSI)
17. Ketua Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI)
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18. Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI)
19. Ketua Ikatan Dokter Aanak Indonesia (IDAI)
20. Ketua Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
21. Ketua Tim Pokja Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasyankes
22. Ketua PMI Indonesia
23. Tim pakar Satuan Tugas Covid-19
Pilar Laboratorium
1. Kepala Pusat Penelitian Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Kemenkes.
2. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes
3. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes
4. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes
5. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes
6. Direktur Pencegahan Penyakit Menular Langsung Kemenkes
7. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, Kemenkes
8. Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan, BNPB
9. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB
10. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB
11. Direktur Kesehatan Hewan, Kementan
12. Direktur RSUD Dr.Chasan Boesoirie Maluku Utara
13. Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, BPOM
14. Kepala BTKLPP Jakarta, Kemenkes
15. Kepala Laboratorium Eijkman Institute
16. Kepala BBVet Makasar
17. Kasubdit Surveilans, Kemenkes
18. Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian TB, Kemenkes
19. Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian HIV, Kemenkes
20. Tim pakar Lab Satuan Tugas COVID-19
Pilar Surveilans
1. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kemenkes
4. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kemenkes
5. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB
6. Direktorat Kesiapsiagaan BNPB
7. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB
8. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB
9. Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, BNPB
10. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes
11. Kepala Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan Kemenkes
12. Kepala Pusat Pengendali Operasi BNPB
13. Kepala Pusat Data lnformasi dan Komunikasi Bencana, BNPB
14. Direktur Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
15. Kepala B/BTKLPP Jakarta, Kemenkes
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16. Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta
17. Kepala KKP Kelas I Tanjung Priok
18. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
20. Kasubdit Surveilans, Kemenkes
21. Kasubdit Kekarantinaan Kesehatan, Kemenkes
22. Kasubdit Penyakit Infeksi Emerging, Kemenkes
23. Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian Ispa, Kemenkes
24. Kabag PI sesditjen Yankes, Kemenkes
25. Kabag PI sesditjen P2P, Kemenkes
26. Perwakilan Badan Sandi Negara
27. Tim Pakar Satuan Tugas COVID-19
28. PHEOC
29. PAEI
30. FETP
31. FETPv
32. Direktur FETP Indonesia
33. Dr. dr Hariadi Wibisono, MPH
34. dr. Sholah Imari, MSc
1. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
2. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan
3. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kemenkes
4. Kepala Pusat Kesehatan TNI
5. Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan POLRI
6. Direktur Mitigasi Bencana BNPB
7. Direktur Perlindungan WNI dan BHI, Kemenlu
8. Direktur Angkutan Udara, Kemenhub,
9. Direktur Kepelabuhan Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan
10. Direktur Keamanan penerbangan Kementerian Perhubungan
11. Direktur Kalaikudaraan Kementerian Perhubungan
12. Direktur Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan
13. Direktur Lalu lintas Laut Kementerian Perhubungan
14. Direktur Lalu lintas Darat Kementerian Perhubungan
15. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kemenkes
16. Kasubdit Kekarantinaan Kesehatan, Kemenkes
17. Kasubdit Surveilans, Kemenkes
18. Kepala otoritas bandara Soekarno Hatta
19. Kepala KKP Kelas I Soekarno Hatta
20. Kepala KKP Kelas I Tanjung Priuk
21. Kepala KKP Kelas I Surabaya
22. Kepala KKP Kelas I Denpasar
23. Kepala KKP Kelas I Batam
24. Kepala KKP Kelas I Makassar
25. Kepala KKP Kelas I Medan
26. Kepala KKP Kelas II Pontianak
27. Kepala KKP Kelas II Jayapura
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28. Kepala PLBD Entikong
29. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kep. Riau
30. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
31. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten
32. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
33. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
34. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
35. Kepala kantor Imigrasi kelas I Bandara Soekarno Hatta
36. GM PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Soekarno Hatta
37. Tim pakar Satuan Tugas COVID-19
Pilar Pelayanan Kesehatan Esensial
1. Asisten Deputi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Kemenko PMK
2. Direktur Kesehatan Gizi dan Masyarakat, Bapenas
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes.
4. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes
5. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kemenkes
6. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza, Kemenkes
7. Direktur Pencegahan dan Penendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes
8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kemenkes
9. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kemenkes
10. Direktur Kesehatan Keluarga, Kemenkes
11. Direktur Kesehatan Lingkungan, Kemenkes
12. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes
13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Pilar pintu masuk negara dan intervensi non pharmasi (PSBB)
14. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
16. Perwakilan Kepala Puskesmas Kota Depok
17. Perwakilan Kepala Puskesmas DKI Jakarta
18. Perwakilan Puskesmas Jawa Timur
50. Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian TB, Kemenkes
51. Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian HIV, Kemenkes
52. Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian ISPA, Kemenkes
53. Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis, Kemenkes
19. Kasubdit Imunisasi, Kemenkes
20. Kepala Sub Direktorat Kesehatan Masyarakat, Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat,
Bapenas.
21. Kepala Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan, Kemenkes
22. Kepala Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan, Kemenkes
23. Kepala Bidang Evaluasi dan lnformasi, Kemenkes
24. Tim pakar satuan tugas COVID-19
25. Kasubdit perawatan kesehatan lanjutan Direktorat Pemasyarakatan Kemenkumham
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Organisasi Internasional bisa bergabung sesuai dukungannya terhadap pilar diatas.
1. World Health Organization
2. Food and Agriculture Organization
3. World Food Programme
4. UN – Office for Coordination of Humanitarian Affairs
5. International Labour Organization
6. United Nations Fund for Children
7. International Federation of Red Cross
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Kerangka Acuan
Intra-Action Review (IAR)
Respon Pandemi Corona Virus Diseases (COVID-19)
Latar Belakang
COVID-19 disebabkan oleh virus SARS CoV-2 telah menyebar cepat dan menyebabkan
pandemi. Sampai saat ini, COVID-19 telah menyebar dengan cepat didunia. Pada tanggal 11
Maret, WHO telah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Penambahan jumlah kasus
COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Sampai
dengan tanggal 3 Agustus 2020, dilaporkan 17.918.582 kasus dengan 686.703 kematian secara
global. Sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020, Indonesia melaporkan 115.056 kasus
konfirmasi COVID-19 dengan 5.388 kasus kematian.
Pada bulan April, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan perencanaan operasi bidang
kesehatan penanganan pandemi COVID-19. Pada tanggal 13 Juli 202, Kemenkes
mengeluarkan revisi kelima pedoman COVID-19 yang mengadopsi pembaruan pedoman WHO
dan pembaruan strategi kesiapsiagaan dan respon COVID-19 yang dikeluarkan WHO tanggal
22 Mei 2020. Sehubungan dengan perkembangan epidemiologi dan sejalan dengan revisi
kelima pedoman COVID-19, sebagai salah satu proses pemantauan International Health
Regulation (IHR) 2005 yang sejalan dengan rekomendasi IHR Komite COVID-19, maka
Kementerian Kesehatan akan melaksanakan Intra-Action Review (IAR) untuk identifikasi
pembelajaran, kesenjangan, dan tantangan untuk meningkatkan respon COVID-19. IAR akan
mencakup 9 pilar strategi kesiapsiagaan dan respon COVID-19:
1. Koordinasi, perencanaan dan pemantauan
2. Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat
3. Surveilans, tim gerak cepat (TGC), analisis risiko, penyelidikan epidemiology
4. Pintu Masuk Negara/Wilayah, perjalanan Internasional dan transportasi, termasuk PSBB
5. Laboratorium
6. Pengendalian infeksi
7. Tatalaksana kasus
8. Dukungan operasional dan logistik
9. Keberlangsungan pelayanan dan sistem Esensial
IAR merupakan diskusi interaktif antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam respon
COVID-19 yang difasilitasi oleh fasilitator secara sistematik dan terstruktur untuk
mengidentifikasi pembelajaran, tantangan, hambatan dan kesenjangan serta faktor faktor yang
mempengaruhinya untuk meningkatkan respon COVID-19. Peserta juga akan mendiskusikan
rekomendasi kegiatan serta indikator kegiatan yang terukur, untuk jangka pendek dalam waktu
dekat, maupun jangka menengah dan jangka panjang, serta identifikasi sumber daya yang
dibutuhkan. Hasil IAR akan menjadi masukan untuk menyusun revisi rencana operasi COVID19 dan masukan untuk partner platform COVID serta IHR State Party Annual Reporting (SPAR).
Rencana kegiatan dan indikator hasil rekomendasi IAR akan dipantau secara berkala.
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Sebelum dilaksanakannya IAR ini, Kementerian Kesehatan telah melakukan orientasi IAR,
pelatihan fasilitator IAR pada bulan Juli 2020, dan kajian dokumen yang dikompilasi oleh tim
fasilitator. Diharapkan peserta dapat mengikuti dan berkontribusi aktif dalam pelaksanaan IAR.
Tujuan: Melakukan Intra-Action Review untuk pemangku kepentingan yang akan terlibat dalam
IAR yang meliputi 9 pilar strategis respon COVID-19
Metode:
• IAR akan diikuti oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam respon COVID-19.
• Presentasi singkat oleh fasilitator IAR mengenai urutan respon COVID-19 per pilar,
• pembelajaran, tantangan dan rekomendasi.
• Diskusi interaktif untuk setiap pilar yang dihadiri pemangku kepentingan yang terkait
dengan setiap pilar.
• Diskusi tersebut difasilitasi oleh fasilitator. Waktu diskusi interaktif setiap pilar sesuai
jadwal.
• Diskusi plenary yang dihadiri oleh semua peserta. Pada saat sesi plenary, setiap pilar
akan mempresentasikan hasil diskusi menggunakan template yang sudah tersedia,
diikuti dengan diskusi interaktif antar pilar.
• Penyusunan rekomendasi dan kesepakatan tindak lanjut.
• Notulen membantu menyiapkan presentasi setiap pilar untuk sesi plenary dan akan
merangkum hasil diskusi untuk dikompilasi menjadi laporan IAR (template notulensi
terlampir).
Output: Dokumen laporan IAR yang meliputi urutan waktu respon, pembelajaran, tantangan,
dampak, faktor yang berkontribusi dan rekomendasi kegiatan dan indikator untuk meningkatkan
respon
Sumber dana: Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai oleh DIPA PHLN Dit Surkarkes tahun 2020.
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Nomor : SR.02.04/2/ 7496 /2020
Hal : Permohonan Fasilitator, Raporteur,
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atau Note taker Intra Action Review
(IAR) Respon Pandemi COVID-19
Tanggal : 6 Agustus 2020
Daftar Undangan
1. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
2. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kernenkes.
3. Kepala Pusat Penelitian Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan,Kemenkes.
4. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kemenkes.
5. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kemenkes.
6. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes.
7. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Kemenkes
8. Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan, BNPB
9. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB
10. Direktur Sistem Penanggulangan Bencana BNPB
11. Direktur Rumah Sakit
12. Kepala B/BTKLPP Jakarta
13. Kepala KKP Kelas I Surabaya
14. Kasubdit Surveilans, kemenkes.
15. Kasubdit Penyakit lnfeksi Emerging, Kemenkes.
16. Kasubdit Kekarantinaan Kesehatan Kemenkes.
17. Ketua PAEI
18. Perwakilan UNHAS
19. Perwakilan UGM
20. Perwakilan WHO Indonesia
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Pilar
Komando dan
koordinasi

Fasilitator

Rapporteur

Dr. Rita Djupuri.,
DCN., M.Epid - PKK

dr. Rakhmad
Ramadan Jaya PKK/ Dit. Sistem
Penganggulangan/
Dit. Pengembangan
Strategi
Penanggulangan
Bencana

Dr. Muh. Firdaus
Kasim., M.Sc –
UNHAS

drg. Hadijah
Pandita, M.Kes PKK

UNHAS

Dit. Sistem
Penganggulangan
Dit. Pengembangan
Strategi
Penanggulangan
Bencana
Logistik dan
dukungan
operasional

Dr. Ina Agustina
Isturini, MKM-PKK
BNPB

Notulen

Subdit Infem

Wijayanti, SS,MKM
– PKK
Subdit Infem

Surveilans,
investigasi, dan
pelacakan kontak

Kepala Subdit
Surveilans

PAEI

Ansariadi,
SKM.,MSc, Ph.DUNHAS

Subdit Infem
Endah Febri, SKM –
PKK
Subdit Infem
Tatalaksana kasus

Subdit Gadar

Dr. Pompini S.Sp

UNHAS
Budiman, SKM,
M.Kes –PKK
Subdit Infem

Pencegahan dan
Subdit Yanmedwat
pengendalian infeksi
Laboratorium

Dr. Vivi Setyawati.,
M.Biomed Puslitbang BTDK

Prof. Dr. dr. Hindra
Irawan Satari, SpA
(K), MTropPaed

UNHAS

Puslitbang BTDK/
B/BTKLPP Jakarta

Prof. dr. Muh.
Nasrum Massi,
Ph.D, SpMK UNHAS

Subdit Infem

Supatmi Arif, SKM –
PKK
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Subdit Infem
Pintu masuk negara

dr. Ikhsan- Subdit
Karkes

KKP Kelas I
Surabaya

Dr. Nurul Qalby UNHAS
Dodi Hermawan, ST
– PKK
Subdit Infem

Pembatasan sosial
berskala besar

dr. Benget Saragih
– Subdit Karkes

dr. Made Yosi, MKM
– Subdit Karkes

UNHAS
Rosmaniar S.Kep.,
Mkes – Subdit
Karkes
Subdit Infem

Komunikasi risiko
dan pelibatan
masyarakat

Inri Denna, S.Sos,
MAHCM Birokomyanmas

Rokomyanmas/
Promkes

Manggala
S.Psi.,M.Psi – PKK

Dit. Promkes dan
PM
Pelayanan
kesehatan esensial

Dit. Yankes Primer

UNHAS

Subdit Infem
Dit. P2PML

Dr. Risalia Reni
Arisanti, MPH –
UGM
Drg. Leny Juniarta,
Mkes – PKK
Subdit Infem

Video Rekaman IAR (Topic: IAR discussion per component sessions)
Start Time : Aug 11, 2020 08:00 AM
https://us02web.zoom.us/rec/share/xdFoJrXc19OHJHo4W71Z4shBrT4T6a81ScWqPMOzUn3s_8lG_l03tXDvqF6F8zN
Password: 69rFMr*U
Start Time : Aug 12, 2020 08:27 AM
Meeting Recording:
https://who.zoom.us/rec/share/vZYkN6vXy3hJTM_zyh-OBvQeRLTKT6a81igZPZezk0F5GcRfLfZMDMZ4wFj2LCu
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Access Password: dq!9WZze
Start Time : Aug 13, 2020 06:45 AM
Meeting Recording:
https://who.zoom.us/rec/share/5MBKMar9z0hLconLsEvCW7Y9Qoe-aaa8hyYd6dZyhu24LO3CPJrrnz1Dxmf3OnI
Access Password: #.=AUNW9
Start Time : Aug 14, 2020 07:01 AM
Meeting Recording:
https://who.zoom.us/rec/share/uvBpBaOh2GRLUKvh6lnNSJcHN76eaa82iBK__JbykwwheSewTNQk9WQsoZZUW-h
Access Password: z+T85%sf
Versi Bahasa Inggris
G Drive 11-13 August
https://drive.google.com/drive/folders/1569YwtnTQi_Yu6TGn8xkCK8MNnOG6J75?usp=sharing
12 August: https://we.tl/t-0BnSHq3iN9
Link Materi: https://bit.ly/File_IAR
Link Survey: https://bit.ly/33npuj3
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Lampiran Hasil Survey IAR

Komando dan Koordinasi
Persentasi Peserta IAR ‐Pilar Komando dan Koordinasi
8.25

1.03

7.22 4.12
18.56

12.37

16.49
32.99

Kementerian Kesehatan

Multisektor

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

Organisasi Internasional, NGO

Universitas, Asosiasi

Laboratorium

Fasilitas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Koordinasi
Pemetaan 4 W
Kluster kesehatan
pertemuan koordinasi pusat‐daerah
Pertemuan berkala monitoring indikator…
Koordinasi mitra Internasional
IMT
PHEOC‐EOC
Koordinasi multisektor nasional
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Keterangan :
1: Ada dan baik
2: Ada, membutuhkan sedikit peningkatan
3: Ada, membutuhkan banyak peningkatan
4: Tidak ada
5: Tidak tahu
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Manajemen Kedaruratan, Analisis Risiko
Panduan

Panduan perlindungan pribadi

Analisis
Risiko

Panduan isolasi dan karantina

Diseminasi analisis risiko

Panduan COVID‐19
Panduan penilaian risiko
Analisis Risiko dan pemetaan kapasitas
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Pengawasan produk
Skenario transmisi di kapasitas terbatas
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pengelolaan sumber daya
Penetapan Kedaruratan
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Rencana Operasi dan monitoring Situation
indikator
Report

Rencana Operasi, Indikator Monitoring dan Situation Report
Distribusi sitrep
Sitrep
Pemanfaatan partner platform
Pengetahuan partner platform
Indikator monitoring renop COVID‐19 bidang…
Pelatihan Renop
Monitoring indikator renop COVID‐19 nasional
Renop COVID‐19 bidang kesehatan
Renop COVID‐19 multisektor
Renkon pandemi
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
1

2

3

4

5

161

INTRA‐ACTION REVIEW COVID‐19: INDONESIA

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Perlindungan kelompok Rentan

monitoring PSBB

monotoring kelompok…

pencegahan transmisi

Pertimbangan untuk…

Pembatasan sosial

Langah‐langkah untuk…
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Pembatasan Mobilitas
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Komunikasi Risiko
Persentase Peserta IAR ‐Pilar Komunikasi Risiko
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Fasilitas Kesehatan

Dinkes Provinsi
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Komunikasi Risiko
Gender dan Kelompok Rentan

Perlindungan kelompok rentan
Pertimbangan kelompok berisiko
Pertimbangan kelompok rentan komris
Pertimbangan Gender komris
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Komunikasi Risiko
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Pelatihan komris
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Penentuan target komunikasi
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SOP komris
Platform komris
Tim komris
Rencana strategi komunikasi
Analisis data hotline
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Siaran pers berkala
Merekam mekanisme feed back dari masyarakat
Komunikasi publik
Efektivitas pengelolaan rumor
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0%

10%
1

2

20%
3

30%
4

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

5

163

INTRA‐ACTION REVIEW COVID‐19: INDONESIA

Surveilans
Persentase
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Laporan, analisis Data dan TGC
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Penyelidikan Epidemiologi
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Aktif TGC unutk PE dan pelacakan kontak
Tim Gerak Cepat (TGC)
Alur pelaporan/ berbagi data antara aplikasi All‐…
Laporan data dari daerah ke pusat
Berbagi data
Verifikasi dan analisis data PHEOC
Feed back hasil analisis data
Analisis data epidemiologi dan virology COVID‐19
Analisis data untuk kebijakan
Data linelist kasus
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Surveilans
Gender, kelompok berisiko dan kelompok rentan
Perlindungan kelompok rentan
Pertimbangan kelompok berisiko
Pertimbangan kelompok rentan surveilan
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Sistem surveilans dan koordinasi
Kontribusi pada penelitian dan pengembangan
Pertemuan koordinasi berkala data analisis dan verifikasi
Mekanisme mobilisasi SDM untuk surveilan
SOP PPI untuk petugas surveilan
Kontribusi mitra Internasional dan sektor lain
Sentinel ILI/ SARI
Definisi operasional kasus sensitif
Definisi operasional kasus sensitif
Panduan surveilan COVID‐19
Mobilisasi relawan untuk pelacakan kontak dan monitoring
Sumber daya surveilan
Monitoring indikator langkah‐langkah kesehatan
SOP surveilan
Sistem surveilan untuk deteksi wabah
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Pintu Masuk Negara
Persentase Peserta IAR per institusi ‐ Pilar Pintu masuk Negara
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Daftar hadir fasilitator IAR
No
1.

Nama
Aditya Raja Manggala

Instansi
Pusat Krisis Kesehatan

Jabatan
Analisy Krisis Kesehatan

2.

AYU CHANDRA

PUSKES TNI - MABES TNI

KASUBBID KESKUREHAB YANKES
INTEGRASI

3.

Bibi Zarina

KKP kelas II Pontianak

Kasi PKSe

4.

dr Ina Agustina Isturini, MKM

Pusat Krisis Kesehatan

Kabid Pencegahan, Mitigasi dan
Kesiapsiagaan

5.
6.

Dr Lelimiska Irmadani Syarif
dr. Muh. Firdaus Kasim,
M.Sc.
dr. Risalia Reni Arisanti,
MPH

Universitas Hasanuddin
Universitas Hasanuddin

Dosen

Departemen Biostatistik,
Epidemiologi dan Kesehatan
Populasi FKKMK
UGM
UPTD Puskesmas Tugudepok
Pusat Krisis Kesehatan

Asisten Dosen dan Peneliti

7.

8.

dr.madiana sudebby,M.kes

9.

Drg A.Hadijah Pandita, MKes

10.

drg. A. Hadijah Pandita,
M.Kes

11.

Kepala Puskesmas
Kasubid Kesiapsiagaan

Pusat Krisis Kesehatan

Kasubid Kesiapsiagaan

dinkesprovjatim

staf PKR

PB IDI

Humas

Surkakarkes

Epidemiolog

drg.diana yulias
12.
Halik Malik
13.
Maulidiah
14.

Pusat Krisis Kesehatan

Kabid FPKK

15.

Rita Djupuri
Rosmaniar

Subdit Karkes

Fungsional Epidemiolog

16.

Vivi Setiawaty

Puslitbang BTDK

Kapuslitbang

17.

Ansariadi ph.D

UNHAS

Wakil Dekan Bidang Akademk, Riset
dan Inovasi

18.

Endah Febri Lestari

Pusat Krisis Kesehatan

Analis Penanggulangan Krisis
Kesehatan

19.

Pompini

RS Sulianti Saroso

Ketua Pokja penyakit infeksi emerging,
klinisi

20.

Ceva Wicaksono

Papdi

Pengurus PB

21.

Dr Asral Hasan, MPH

Direktorat Pelayanan
Kesehatan Rujukan

Kasubdit Pelayanan Gawat Darurat
Terpadu

22.

dr Titi Sundari, SpP

RSPI Sulianti Saroso

Ketua Komite PPI
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23.

Fawandi Eta Rachmawati

29.

HARDANI ENDRAS SIGITA,
SKM
Ida bagus anom

Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Surabaya
Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Surabaya
Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin
Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas 1 Surabaya
KANTOR KESEHATAN
PELABUHAN KELAS III
MERAUKE
Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas 1 Surabaya
Dit. PKR

24

H. Hari Susanto, ST., M.KL.

25.

Nurul Qalby

26.

Christiany Kusuma Pertiwi,
S.Si
DELIFOUR BEKIA
HUTAGAOL

30.

Nani Hidayanti

Dit. PKR

kaaubdit pelayanan medik dan
keperawatan

31.

Yuli Suharianingtyas, SKM

KKP Kelas I Surabaya

Sanitarian

32.

dr Ari Andini Junaedi MKes

Universitas Hasanuddin

Dosen

33.

dr I Made Yosi Purbadi
Wirentana, MKM
Indah Sari Wulandari

Subdit Kekarantinaan
Dit.Surkarkes

Kasi Karkes Wilayah dan PLBDN

27.
28.

34.

Sanitarian
Kasi Pengendalian Karantina
Dosen
Entomolog Kesehatan Ahli
KA SIE PKSE
Sanitarian ahli
Kasie Rawat Jalan dan Gawat darurat

Entomolog Kesehatan Ahli Pertama
KKP Kelas I Surabaya

35

Ketut Ngurah

Kasie Surveilans Epidemiologi
KKP Kelas I Batam

36.

Sanitarian Ahli Pertama
Lelimiska Irmadani syarif
Ratih Maharani,SKM

Universitas Hasanuddin
Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Surabaya

39.

Bayu Aji
do.madiana sudebby,m.kes

Dit. Promkes
UPTD Puskesmas Tugu

Kepala Puskesmas

40.

dr irma kusuma azis

Puskesmas tamamaung

Kepala puskesmas

41.

Inri Denna

Biro Komyanmas Kemenkes

Kepala Subbagian Opini Publik

42.

Suhartatik, S.KM., M.Kes

KKP Kelas I Surabaya

Epidemiolog Kesehatan

43.

Amen Desina Sari

Staff

44.

drg Leny Juniarta, M.Kes

Kantor Kesehatan Pelabuhan
kelas I Surabaya
Pusat Krisis Kesehatan

45.

Naneu retna arfani

Dit PKP

Analis Penanggulangan Krisis
Kesehatan
Staf

46.

Sinansari

Dit.Promkes dan PM

JFT PKM

47.

Devika Martyawati

KKP Kelas I Surabaya

Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda

48.

dr. Wiendra Waworuntu,
M.Kes
Dr.Benget Saragih, M.Epid

Ditjen P2P Kemenkes RI

Direktur P2PML

Direktorat surkarkes Ditjen
P2P

Kasubdit karkes

37.
38.

49.

Pejabat Fungsional PKM
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50.

dr.Risalia Reni Arisanti, MPH

Peneliti dan Asisten Dosen

Prof Hindra Irawan Satari

Departemen Biostatistik,
Epidemiologi dan Kesehatan
Populasi FKKMK UGM
Puslitbang Biomedis dan
Teknologi Dasar Kesehatan
Biro Komunikasi dan
Pelayanan Masyarakat
Kemenkes
Pokjanas PPI

51.

Nelly Puspandari

52.

Prastiwi Handayani

53.
54.

Rakhmad Ramadhanjaya

Pusat Krisis Kesehatan

Kasubbid Fasilitasi Tanggap Darurat

55.

Ratih Maharani

Sanitarian Ahli Pertama

56.

Rika,SKM

57.

Rohani Simanjuntak

Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas I Surabaya
Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Pontianak
Dit. P2PML

Kepala Sub Bidang Biomedis Penyakit
Menular
Pranata Humas Pertama
Ketua

Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda (JFT)
Kasi ISPA Atas
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Daftar hadir peserta IAR
No
1.

Nama
Albert Christanto

2.
3.

Adithya Raja Manggala
Agung Sundaru Dwi Hendarta

4.

Agussalim_makka@yahoo.co.id

5.
6.

Aisyah Sufrie
Hidayat Setiadji

Instansi
Dit. Tata Kelola Obat Publik dan
Perbekes
Pusat Krisis Kesehatan
Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1
Batam
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan
KKP Kelas I Makassar
Bio Farma

7.
8.

Bayu Aji, SE, MSc.PH
Dr. Ali Rizqi Arasyi

Dit. Promkes dan pemberdayaan
FAO ECTAD Indonesia

9.

Amen Desina

10.

TUBIANTO ANANG ZULFIKAR

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Surabaya
KKP KELAS I MAKASSAR

11.
12.
13.
14.

Andri Repelita,SKM,M.KKK
Steward JOhn Anwar
dr. Ari Andini Junaedi, M.Kes
Nurhayati M, SKM

15.

Ayu Chandra

KKP Kelas I Batam
WHO
Universitas Hasanuddin
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Makassar
Puskes TNI

16.

Budiman,SKM,M.Kes

Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes.RI

17.

Jajat Sudrajat

18.

Christiany Kusuma Pertiwi, S.Si

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dedi Supriyadi, SKM
Dhihram
Dian Rosdiana
Dilla Amran
Dody hermawan
dr.madiana sudebby,m.kes
drh. Purnama Martha Oktavia
Simanjuntak, M.Si

Dewan Pengurus Pusat (DPP)
Persatuan Perawat Nasional
Indonesia (PPNI)
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1
Surabaya
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
UI
Johns Hopkins CCP
Kantor Staf Presiden
pusat krisis kesehatan
UPTD Puskesmas Tugu
Direktorat Kesehatan HewanKementan

26.

dr. Arni Sulistia

KKP Soetta

27.

Rudy Kurniawan

pusdatin kemenkes

28.

Dwi Damayanti

Badan POM

Jabatan
Kasi Penilaian
Ketersediaan
Analist Krisis Kesehatan
Kasi pencegahan dan
pelayanan kesehatan
Kepala Seksi Surveilans
Kabid PKSE
Kepala Divisi Komunikasi
Pemasaran dan Distribusi
Jatfung PKM
National Technical
Advisor - Field
Surveillance
Sanitarian
KASI PENGENDALIAN
KARANTINA
Kasi Sanitasi dan DRL
NAtional Consultant
Dosen
Epidemiolog
Kasubbid Kekureh Rehab
Yankes Integrasi
Analis Penaggulangan
Krisis Kesehatan
Ketua Satgas COVID-19
DPP PPNI
Entomolog Kesehatan
Ahli
Analis Kesehatan
Mahasiswa
Konsultan
Tenaga Ahli Madya
APKK
Kepala Puskesmas
Kasie Surveilans dan
Pengujian Penyakit
Hewan
Kasie Pengendalian
Karantina
kabid pengembangan
sistem informasi
Kepala Balai Pengujian
Khusus Obat dan
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29.

Hardani Endras Sigita, SKM

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1
Surabaya
BBTKL P Jakarta
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Surabaya
RSUD KABUPATEN SORONG
PAPUA BARAT
Ditjen Hubud - Kementerian
Perhubungan
Dit P2PTM Ditje P2P
Pusat Krisis Kesehatan
KKP Kelas I Surabaya
Kantor Kesehatan Pe Kelas I
Surabaya
MAFINDO
KKP KLS I SURABAYA
RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso
WHO Indonesia

30.
31.

ade erma suprijatin
Fawandi Eta Rachmawati

32

FAHRA ALJOKJA SKM

33.

Fera Anggraini

34.
35.
36.
37.

Agus Sugiarto
drg. A. Hadijah Pandita, M.Kes
Mas Adhi Hardian Utama
H.Hari Susanto, ST, M.KL

38.
39.
40.
41.

Harry Sufehmi
Poegoeh Hartanto
Herlina
Hermansyah

42.
43.
44.
45.

dr. Suhesti Dumbela
Prof Hindra Irawan Satari
Lisbet s Monica
Ida Nurhandayani, SKM

46.
47.

Iman Suryaman
Indah Sari Wulandari

Dit. P2PTVZ
Pokjanas PPI
Ditkampen. DJU
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Surabaya
PT Bio Farma (Persero)
KKP Kelas I Surabaya

48.

Panggih Dewi K, SKM, MKM

Kemenkes

49.

Jusef Herdiana Sasmita

PT Bio Farma

50.

Kariyono

KKP Kelas I Surabaya

51.

dr. Rofiud Darojat

52.

Ketut Ngurah

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Surabaya
KKP Kelas I Batam

53.

Rakhmad Ramadhanjaya

Pusat Krisis Kesehatan

54.
55.
56.
57

Ancilla Bere
Gercelina Silaen
Miftah Aziz M
Maria Dominika Albina Meo

UN WFP
UNICEF
PusdatinKom BNPB
WHO Country Office Jakarta

58.

Dr. Muh. Haskar Hasan, M.Kes

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Makassar

59.

Ahmad Muhlisyin

BNPB

Makanan/ Deputi Manajer
Laboratorium Biohazard
SANITARIAN AHLI
kabid ADKL
Sanitarian
STAF REKAM MEDIS
Inspektur Keamanan
Kasie Penyakit Kanker
Kasubid Kesiapsiagaan
Fungsional
Kasi Pengendalian
Karantina
Presidium
Sanitarian penyelia
Staf SDM
District Surveillance
Officer
Staf Subdit Zoonosis
Ketua
Inspektur Kampen
Epidemiolog
Bagian Distribusi
Entomolog Kesehatan
Ahli Pertama
Staf Bag. PI Setditjen
Yankes
Staff Bagian Pemasaran
Geografis
Staf pengendalian risiko
lingkungan
Kabid PKSe
Kasie Surveilans
Epidemiologi
Kasubbidang Fasilitasi
Tanggap Darurat
EPR Manager
Health Officer - Emergncy
Statistisi Pertama
NPO- Health Emergency
Preparedness
Strengthening
Kepala Bidang Upaya
Kesehatan dan Lintas
Wilayah
Pengelola Database
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60.

Nabila Prajnaparamita Leman

PT Bio Farma (Persero)

61.
62.
63.

Nadia Trisna K.
Nuniek Noorfiani
Nurul Amin Rasyid

RSUP Persahabatan
DPP PPNI
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi
Selatan

64.
65
66.

Nur Magfirah, SKM, M.Kes
Nurul Qalby
Mirsal Picasso

KKP Kelas I Makassar
UNHAS
Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta

67.

Pompini

RSPI Sulianti

68.

Dit. P2PTM Kemenkes

69.

dr.Prihandriyo Sri Hijranti,
M.Epid
Ratih Maharani,SKM

70.

Remo Prasetio Widi

71.

Riana Arief

FAO

72.

Rian Hermana., dr

73.

Rika, SKM

74.

Rizqi Arief Firmansyah

Dit. P2PML-Subdit ISPA-Kemenkes
RI
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Pontianak
KKP Kelas I Surabaya

75.
76.
77.
78.

Rahmad Ramadhan Nasution
WILSON SAMPARI AWOM,
SKM
Jana Fitria Kartika Sari
Nur Asiah

79.
80.

Sholah Imari
Dr.Sigit Mulyono,S.Kp., MN

81.

Sitti Ganefa
TRISNO SOEBARKAH, SKM

82.
83.

Sofyan Apendi
Anung Sugihantono

Subdit Zoonosis, Ditjen P2P Kemkes
Subdit PUTK - Dit. Kesehatan
Lingkungan
Sekretariat Kabinet
Poltekes - DFAT AIHSP

84.

Hj Sukarni

KKP Kelas I Makassar

85.

Kadar Supriyanto, S.K.M,
M.Kes
Suhartatik

KKP Soetta

86.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Surabaya
Badan Nasional Penanggulangan
Bencana

KKP KELAS I MEDAN
KKP KELAS II JAYAPURA WILKER
PLBDN SKOUW
WHO Indonesia
Muhammadiyah Disaster
Management Center
PAEI
PPNI

KKP Kelas I Surabaya

Staf Penjualan
Pemerintah
Tim Surveilans
Sekretaris I DPP PPNI
Kepala Bidang
Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
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