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Sambutan Ketua Pokja ISR PP POGI

Puji syukur kehadapan Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan kurnia sehingga
rekomendasi penanganan infeksi COVID-19 pada maternal bisa di keluarkan saat ini.
Rekomendasi

ini merupakan panduan sementara menyikapi belum adanya buku

panduan untuk penanganan infeksi pada COVID-19 , khususnya sekali kita
mengantisipasi kalau ada infeksi pada ibu hamil. Seluruh anggota Pokja Infeksi
Saluran Reproduksi PP POGI berusaha merangkum beberapa rekomendasi yang
dikeluarkan terutama oleh RCOG : Coronavirus (COVID-19) Infection in Pregnancy,
ACOG : Practice Advisory : Novel Coronavirus 2019 (COVID-19), Kemenkes RI:
Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCov) dari
Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Maupun beberapa laporan
kasus yang masih sangat terbatas terutama adalah laporan kasus infeksi COVID-19
pada ibu hamil yang dipublikasikan oleh Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X,
Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission
potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of
medical records yang diterbitkan di majalah Lancet 2020.
Rekomendasi ini meliputi standart definisi operasional dan diagnosis mengikuti
pedoman dari Kemenkes dan rekomendasi penanganan saat hamil, persalinan, nifas,
dan menyusui. Apabila dikemudian hari ada rekomendasi yang lebih evidence based
maka kami akan melakukan revisi sesuai dengan perkembangan keilmuan terbaru.
Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam rekomendasi ini, saran dan
masukan dari seluruh

anggota POGI diharapkan untuk

menyempurnakan

rekomendasi ini. Semoga rekomendasi ini bisa bermanfaat bagi anggota di seluruh
tingkat pelayanan.

Surabaya, Maret 2020
Ketua Pokja ISR PP POGI
Dr. M. Alamsyah Aziz, dr., SpOG(K),KIC,MKes
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Sambutan Ketua HKFM

Puji syukur kami sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan kurnia
Nya rekomendasi penanganan infeksi COVID-19 pada maternal sudah bisa
dikeluarkan oleh POKJA Infeksi Saluran Reproduksi PP POGI yang bekerja sama
dengan Himpunan Kedokteran Fetomaternal Indonesia. Pembuatan rekomendasi ini
sangat penting di tengah ditetapkannya kasus infeksi COVID-19 sebagai pandemik
dunia oleh WHO dan perkembangannya yang cepat dan sudah mencapai 150.000
kasus sampai dengan pertengahan Maret 2020. Ibu hamil sebagai populasi yang
berisiko dipercaya akan mennjadi kelompok yang lebih rentan terinfeksi dengan
tingkat morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi. Meskipun sampai saat ini belum
ada bukti laporan transmisi vertikal dari ibu ke janin, tetapi kesimpulan ini dibuat
hanya dari beberapa laporan kasus yang sangat minimal. Kita akan tetap memantau
perkembangan keilmuan dampak infeksi COVID-19 pada ibu hamil, risiko transmisi
vertikal kepada janin, dan penanganan yang evidence based pada saat kehamilan,
persalinan, masa nifas, dan menyusui.
Kami mengharapkan para anggota HKFM akan menjadi akan menjadi konsultan
terdepan dalam penanganan multidisiplin apabila ada ibu hamil dengan infeksi
COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Rekomendasi konsultan anggota HKFM
terutama sangat diperlukan dalam penilaian kegawatan, penentuan evaluasi
kesejahteraan janin, dan rekomendasi persalinan.
Dikeluarkannya rekomendasi ini sesuai dengan salah satu tujuan daripada HKFM
yaitu meningkatkan derajat kesehatan perempuan bersama sama dengan komponen
Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia, meningkatkan dan mengamalkan
ilmu dan teknologi Kedokteran Fetomaternal dan menjadikan organisasi mempunyai
otoritas dan kredibilitas dalam pengelolaan kesehatan, khususnya di bidang
Fetomaternal.
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Mengingat masih adanya keterbatasan dalam pembuatan rekomendasi ini, kami
mengharapkan saran dan masukan dari seluruh anggota HKFM demi kesempurnaan
rekomendasi ini. Semoga rekomendasi ini bisa bermanfaat bagi pelayanan di seluruh
fasilitas kesehatan di Indonesia.

Surabaya, Maret 2020
Ketua HKFM Indonesia
Prof. Dr. dr. Erry Gumilar Dahlan, SpOG(K)
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Sambutan Ketua POGI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas kelimpahan rahmat dan kurnia
sehingga rekomendasi penanganan infeksi COVID-19 pada maternal sudah bisa
dikeluarkan oleh POKJA Infeksi Saluran Reproduksi PP POGI yang bekerja
sama dengan Himpunan Kedokteran Fetomaternal Indonesia. Rekomendasi ini
diharapkan bisa memberikan panduan bagi sejawat yang bekerja baik di
fasilitas kesehatan tingkat primer maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut
untuk bisa dipergunakan sebagai panduan sementara, karena sampai saat ini
belum banyak ditemukan kasus infeksi COVID-19 pada ibu hamil, sehingga
rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lembaga internasional penanganan
COVID-19 pada ibu hamil juga menggunakan referensi yang sangat terbatas.
Dikeluarkannya rekomendasi ini sesuai dengan salah satu tujuan daripada POGI
yaitu meningkatkan mutu pelayanan Obstetri dan Ginekologi, khususnya pada
kasus infeksi COVID-19 pada ibu hamil yang pada akhirnya kita harapkan
penanganan kasus bisa optimal sehingga akan mengurangi angka kematian ibu
dan bayi, terutama sekali pada kasus infeksi COVID-19 pada ibu hamil.
Rekomendasi yang dikeluarkan ini merupakan rekomendasi interim
(sementara) sampai nanti ada bukti-bukti evidens yang lebih baik, maka kami
mengharapkan kepada POKJA Infeksi Saluran Reproduksi PB POGI dan
HKFM agar melakukan revisi sesuai dengan perkembangan keilmuan terbaru.
Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam rekomendasi ini, saran
dan masukan dari seluruh anggota POGI diharapkan untuk menyempurnakan
rekomendasi ini. Semoga rekomendasi ini bisa bermanfaat bagi anggota di
seluruh tingkat pelayanan.

Surabaya, Maret 2020
Ketua Umum PP POGI
dr. Ari Kusuma Januarto, SpOG(K)
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REKOMENDASI POGI
PENANGANAN INFEKSI VIRUS CORONA (COVID-19)
PADA MATERNAL (HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS)
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dilaporkan pertama kali pada 31 Desember 2019, Coronavirus disease 2019
(COVID-19) adalah penyakit yang sedang mewabah hampir di seluruh dunia saat ini,
dengan nama virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARSCOV2). Dimulai dari daerah Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok yang melaporkan
pertama kali mengenai kasus Pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Data dari
website WHO tanggal 7 Maret 2010 didapatkan kasus konfirmasi sebanyak 90870
dengan total kematian 3112 orang.
Berdasarkan data per tanggal 14 Februari 2020, angka mortalitas di seluruh
dunia sebesar 2,1%, secara khuss di kota Wuhan sebesar 4,9% dan provinsi Hubei
sebesar 3,1%. Di Indonesia per tanggal 14 Maret 2020 ada sebanyak 96 kasus yang
terkonfirmasi COVID-19 dengan jumlah kematian 6 orang dan menjadi negara ke 65
yang positif konfirmasi COVID-19. Secara keseluruhan tingkat mortalitas dari
COVID-19 masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kejadian luar biasa oleh
Coronavirus tipe lain yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome-coronavirus (SARSCoV) dan Middle East Respiratory Syndrome-coronavirus (MERS-CoV) masingmasing sebesar 10% dan 40%.
Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat.
Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >38C), batuk dan kesulitan
bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, gejala
gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lain. Setengah dari pasien
timbul sesak dalam satu minggu. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan
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progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan
perdarahan atau disfungsi sistem koagulasi dalam beberapa hari. Pada beberapa
pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan
pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan
meninggal.
Sampai saat ini, pengetahuan tentang infeksi COVID-19 dalam hubungannya
dengan kehamilan dan janin masih terbatas dan belum ada rekomendasi spesifik
untuk penanganan ibu hamil dengan COVID-19. Berdasarkan data yang terbatas
tersebut dan beberapa contoh kasus pada penanganan Coronavirus sebelumnya
(SARS-CoV dan MERS-CoV) dan beberapa kasus COVID-19, dipercaya bahwa ibu
hamil memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat, morbiditas
dan mortalitas dibandingkan dengan populasi umum. Efek samping pada janin
berupa persalinan preterm juga dilaporkan pada ibu hamil dengan infeksi COVID-19.
Akan tetapi informasi ini sangat terbatas dan belum jelas apakah komplikasi ini
mempunyai hubungan dengan infeksi pada ibu. Dalam dua laporan yang
menguraikan 18 kehamilan dengan COVID-19, semua terinfeksi pada trimester
ketiga didapatkan temuan klinis pada ibu hamil mirip dengan orang dewasa yang
tidak hamil. Gawat janin dan persalinan prematur ditemukan pada beberapa kasus.
Pada dua kasus dilakukan persalinan sesar dan pengujian untuk SARS-CoV-2
ditemukan negatif pada semua bayi yang diperiksa.
Sampai saat ini juga masih belum jelas apakah infeksi COVID-19 dapat
melewati rute transplasenta menuju bayi. Meskipun ada beberapa laporan dimana
bayi pada pemeriksaan didapatkan pemeriksaan positif dengan adanya virus beberapa
saat setelah lahir, tetapi penelitian ini perlu validasi lebih lanjut tentang transmisi ini
apakah terjadi di dalam kandungan atau di postnatal. Saat ini tidak ada data yang
mengarahkan untuk peningkatan risiko keguguran yang berhubungan dengan
COVID-19. Laporan kasus dari studi sebelumnya dengan SARS dan MERS tidak
menunjukkan hubungan yang meyakinkan antara infeksi dengan risiko keguguran
atau kematian janin di trimester dua.
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Oleh karena tidak adanya bukti akan terjadinya kematian janin intra uterin
akibat infeksi COVID-19, maka kecil kemungkinan akan adanya infeksi kongenital
virus terhadap perkembangan janin.
Terdapat laporan kasus pada persalinan prematur pada wanita dengan
COVID-19, namun tidak jelas apakah persalinan prematur ini iatrogenik atau
spontan. Persalinan iatrogenik disebabkan persalinan karena indikasi maternal yang
berhubungan dengan infeksi virus, meskipun terdapat bukti adanya perburukan janin
dan KPD preterm pada satu laporan kasus.
Dokter dan petugas medis lainnya sebaiknya melakukan anamnesis tentang
riwayat perjalanan seorang ibu hamil dengan gejala demam dan infeksi saluran
pernapasan atas mengikuti panduan sesuai dengan Pedoman Kesiapsiagaan
Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus 2019 nCoV yang dikeluarkan oleh Direktoral
Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Januari 2020, dan buku Pedoman
Diagnosis dan Penatalaksanaan Pneumonia COVID-19 yang dikeluarkan oleh
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) tahun 2020. Dokter dan petugas
kesehatan lainnya juga harus memberitahu petugas penanggung jawab infeksi di
rumah sakitnya sendiri (Komite Pencegahan dan pengendalian infeksi / PPI) untuk
penanganan kasus di tempat penemuan dan petugas di rumah sakit rujukan dan
Departemen Kesehatan di daerahnya.

1.2 Permasalahan
1.

Penyebaran yang sangat cepat dan transmisi antar manusia dari COVID-19.

2.

Belum adanya pedoman nasional terkait COVID-19 pada ibu hamil.

1.3 Tujuan
1.3.1 Tujuan umum
Membuat suatu panduan sementara mengenai COVID-19 pada ibu hamil
berbasis rekomendasi ilmiah.
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1.3.2 Tujuan khusus
1.

Membuat rekomendasi berdasarkan bukti ilmiah (scientific evidence) untuk
membantu para praktisi dalam menangani COVID-19 pada ibu hamil.

2.

Memberi rekomendasi bagi rumah sakit/penentu kebijakan untuk bisa sebagai
Panduan Praktik Klinis (PPK) sementara, sebelum adanya panduan nasional atau
internasional tentang penanganan COVID-19 pada ibu hamil.

1.4 Sasaran
1.

Semua tenaga medis yang terlibat dalam pelayanan Obstetri dan Ginekologi,
termasuk dokter spesialis kebidanan

kandungan, dokter umum, bidan dan

perawat.
2.

Sarana kesehatan di fasilitas kesehatan primer sampai dengan fasilitas kesehatan
rujukan tingkat lanjut

3.

Pembuat kebijakan di lingkungan rumah sakit, departemen kesehatan, institusi
pendidikan, serta kelompok profesi terkait.

II DEFINISI OPERASIONAL DAN DIAGNOS
Berdasarkan buku Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus
(2019-nCov), Januari 2020, dibuat suatu Definisi Operasional yaitu:
2.1 Pasien dalam pengawasan
1. Seseorang yang mengalami:
a. Demam (≥38C) atau ada riwayat demam,
b. Batuk/ Pilek/ Nyeri tenggorokan,
c. Pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau
gambaran radiologis
Perlu waspada pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh
(immunocompromised) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas.
DAN disertai minimal satu kondisi sebagai berikut:
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a. Memiliki riwayat perjalanan ke China atau wilayah/negara yang

terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit)* dalam waktu 14
hari sebelum timbul gejala; ATAU
b. merupakan petugas kesehatan yang sakit dengan gejala sama setelah

merawat pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) berat yang
tidak diketahui penyebab/etiologi penyakitnya, tanpa memperhatikan
tempat tinggal atau riwayat bepergian; ATAU

2. Seseorang dengan ISPA ringan sampai berat dalam waktu 14 hari
sebelum sakit, memiliki salah satu dari paparan berikut:
a. Memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi 2019-nCoV;
ATAU
b. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan
dengan pasien konfirmasi 2019-nCoV di China atau wilayah/negara
yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit)*; ATAU
c. Memiliki riwayat kontak dengan hewan penular (jika hewan penular
sudah teridentifikasi) di China atau wilayah/negara yang terjangkit
(sesuai dengan perkembangan penyakit)*; ATAU
d. Memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan ATAU kontak dengan orang
yang memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan (ada hubungan
epidemiologi) dan memiliki (demam ≥38C) atau ada riwayat demam.

*Keterangan: Saat ini negara terjangkit hanya China, namun perkembangan
situasi dapat diupdate melalui website www.infeksiemerging.kemkes.go.id
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2.2 Orang dalam Pemantauan
Seseorang yang mengalami gejala demam/riwayat demam tanpa pneumonia
yang memiliki riwayat perjalanan ke China atau wilayah/negara yang
terjangkit, dalam waktu 14 hari DAN TIDAK memiliki satu atau lebih
riwayat paparan (Riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi 2019-nCoV;
Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan
pasien konfirmasi 2019-nCoV di China atau wilayah/negara yang terjangkit
(sesuai dengan perkembangan penyakit)*, memiliki riwayat kontak dengan
hewan penular (jika hewan penular sudah teridentifikasi) di China atau
wilayah/negara yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit)*.

*Keterangan: Saat ini negara terjangkit hanya China, namun perkembangan
situasi dapat diupdate melalui website www.infeksiemerging.kemkes.go.id

Termasuk Kontak Erat adalah:
➢Petugas

kesehatan

yang

memeriksa,

merawat,

mengantar

dan

membersihkan ruangan di tempat perawatan khusus
➢Orang yang merawat atau menunggu pasien di ruangan
➢Orang yang tinggal serumah dengan pasien
➢Tamu yang berada dalam satu ruangan dengan pasien

Saat ini, istilah suspek dikenal sebagai pasien dalam pengawasan.
Perbedaan kriteria pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan
dapat dijelaskan pada tabel 1.
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Tabel 1 Perbedaan Kriteria Pasien dalam Pengawasan dan Orang dalam
Pemantauan
Pasien dalam
pengawasan

Orang dalam
Pemantauan

Gejala:
1. Demam/ Riwayat demam

V

V

V

V

2. Batuk/ Pilek/ Nyeri
tenggorokan

V

V

V

V

3. Pneumonia ringan hingga berat
berdasarkan gejala klinis dan/atau
gambaran radiologis

V

Faktor risiko
1. Riwayat perjalanan ke China
atau wilayah/negara yang
terjangkilt dalam waktu 14 hari
sebelum timbul gejala

V

V

2. Memiliki riwayat paparan salah
satu atau lebih:
1. Riwayat kontak erat dengan
kasus konfirmasi 2019-nCoV;
ATAU
2. Bekerja atau mengunjungi
fasilitas kesehatan yang
berhubungan dengan pasien
konfirmasi 2019-nCoV di
China atau wilayah/negara
yang terjangkit; ATAU

V

3. Memiliki riwayat kontak
dengan hewan penular (jika
hewan penular sudah
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teridentifikasi); ATAU
d. Memiliki demam (≥38C) atau
ada riwayat demam, memiliki
riwayat perjalanan ke Wuhan
ATAU kontak dengan orang yang
memiliki riwayat perjalanan ke
Wuhan (ada hubungan
epidemiologi)

2.3 Kasus Probabel

V

Pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk 2019-

nCoV tetapi inkonklusif (tidak dapat disimpulkan) atau seseorang dengan
dengan hasil konfirmasi positif pan-coronavirus atau beta coronavirus.
2.4 Kasus Konfirmasi

Seseorang yang terinfeksi 2019-nCoV dengan hasil

pemeriksaan laboratorium positif.

III REKOMENDASI

3.1 Rekomendasi Umum
Penularan COVID-19 menyebar dengan cara mirip seperti flu, mengikuti pola
pemnyebaran droplet dan kontak. Gejala klinis pertama yang muncul, yaitu demam
(suhu lebih dari 38C), batuk dan kesulitan pernapas, selain itu dapat disertai dengan
sesak memberat, lemas, nyeri otot, diare dan gejala gangguan napas lainnya. Saat ini
masih belum ada vaksin untuk mencegah infeksi COVID-19. Cara terbaik untuk
mencegah infeksi adalah dengan menghidari terpapar virus penyebab. Lakukan
tindakan-tindakan pencegahan penularan dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Rekomendasi utama untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID19 khususnya ibu hamil, bersalin dan nifas :
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1. Tenaga kesehatan harus segera memberi tahu tenaga penanggung jawab infeksi
di tempatnya bekerja (Komite PPI) apabila kedatangan ibu hamil yang telah
terkonfirmasi COVID-19 atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
2. Tempatkan pasien yang telah terkonfirmasi COVID-19 atau Pasien Dalam
Pengawasan (PDP) dalam ruangan khusus (ruangan isolasi infeksi airborne) yang
sudah disiapkan sebelumnya apabila rumah sakit tersebut sudah siap sebagai
pusat rujukan pasien COVID-19. Jika ruangan khusus ini tidak ada, pasien harus
sesegera mungkin dirujuk ke tempat yang ada fasilitas ruangan khusus tersebut.
Perawatan maternal dilakukan diruang isolasi khusus ini termasuk saat persalinan
dan nifas.
3. Bayi yang lahir dari ibu yang terkonfirmasi COVID-19, dianggap sebagai Pasien
Dalam Pengawasan (PDP), dan bayi harus ditempatkan di ruangan isolasi sesuai
dengan Panduan Pencegahan Infeksi pada Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
4. Untuk mengurangi transmisi virus dari ibu ke bayi, harus disiapkan fasilitas
untuk perawatan terpisah pada ibu yang telah terkonfirmasi COVID-19 atau
Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dari bayinya sampai batas risiko transmisi
sudah dilewati.
5. Pemulangan pasien postpartum harus sesuai dengan rekomendasi.

Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, bersalin
dan nifas :
1. Cuci tangan anda dengan sabun dan air sedikitnya selama 20 detik. Gunakan hand
sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya mengandung alkohol 70%, jika air dan
sabun tidak tersedia.
2. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum dicuci.
3. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit.
4. Saat anda sakit gunakan masker medis. Tetap tinggal di rumah saat anda sakit atau
segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai, jangan banyak beraktivitas di luar.
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5. Tutupi mulut dan hidung anda saat batuk atau bersin dengan tissue. Buang tissue
pada tempat yang telah ditentukan. Bila tidak ada tissue lakukan batuk sesui etika
batuk.
6. Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan benda yang sering
disentuh.
7. Menggunakan masker medis adalah salah satu cara pencegahan penularan
penyakit saluran napas, termasuk infeksi COVID-19. Akan tetapi penggunaan
masker saja masih kurang cukup untuk melindungi seseorang dari infeksi ini,
karenanya harus disertai dengan usaha pencegahan lain. Pengunaan masker harus
dikombinasikan dengan hand hygiene dan usaha-usaha pencegahan lainnya.
8. Penggunaan masker yang salah dapat mengurangi keefektivitasannya dan dapat
membuat orang awam mengabaikan pentingnya usaha pencegahan lain yang sama
pentingnya seperti hand hygiene dan perilaku hidup sehat.
9. Cara penggunaan masker medis yang efektif:
 Pakai masker secara seksama untuk menutupi mulut dan hidung, kemudian
eratkan dengan baik untuk meminimalisasi celah antara masker dan wajah
 Saat digunakan, hindari menyentuh masker.
 Lepas masker dengan teknik yang benar (misalnya; jangan menyentuh bagian
depan masker, tapi lepas dari belakang dan bagian dalam).
 Setelah dilepas jika tidak sengaja menyentuh masker yang telah digunakan
segera cuci tangan.
 Gunakan masker baru yang bersih dan kering, segera ganti masker jika masker
yang digunakan terasa mulai lembab.
 Jangan pakai ulang masker yang telah dipakai.
 Buang segera masker sekali pakai dan lakukan pengolahan sampah medis
sesuai SOP.
 Masker pakaian seperti katun tidak direkomendasikan
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10. Diperlukan konsultasi ke spesialis obstetri dan spesialis terkait untuk melakukan
skrining antenatal, perencanaan persalinan dalam mencegah penularan COVID19
11. Menghindari kontak dengan hewan seperti: kelelawar, tikus, musang atau hewan
lain pembawa COVID-19 serta pergi ke pasar hewan
12. Bila terdapat gejala COVID-19 diharapkan untuk menghubungi telepon layanan
darurat yang tersedia untuk dilakukan penjemputan di tempat sesuai SOP, atau
langsung ke RS rujukan untuk mengatasi penyakit ini
13. Hindari pergi ke negara terjangkit COVID-19, bila sangat mendesak untuk pergi
ke negara terjangkit diharapkan konsultasi dahulu dengan spesialis obstetri atau
praktisi kesehatan terkait.
14. Rajin mencari informasi yang tepat dan benar mengenai COVID-19 di media
sosial terpercaya

3.2 Rekomendasi Khusus pada Ibu Hamil
3.2.1

Antenatal care
Prinsip-prinsip manajemen COVID-19 pada kehamilan meliputi isolasi awal,

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

Beberapa rekomendasi saat antenatal care :
1. Wanita hamil yang termasuk pasien dalam pengawasan (PDP) COVID-19 harus
segera dirawat di rumah sakit (berdasarkan pedoman pencegahan dan pengendalian
infeksi COVID-19). Pasien dengan COVID-19 yang diketahui atau diduga harus
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dirawat di ruang isolasi khusus di rumah sakit. Apabila rumah sakit tidak memiliki
ruangan isolasi khusus yang memenuhi syarat Airborne Infection Isolation Room
(AIIR) pasien harus ditransfer secepat mungkin ke fasilitas di mana fasilitas isolasi
khusus tersedia.
2. Investigasi laboratorium rutin seperti tes darah dan urinalisis tetap dilakukan
3. Pemeriksaan rutin (USG) untuk sementara dapat ditunda pada ibu dengan infeksi
terkonfirmasi maupun PDP sampai ada rekomendasi dari episode isolasinya
berakhir. Pemantauan selanjutnya dianggap sebagai kasus risiko tinggi.
4. Penggunaan pengobatan di luar penelitian harus mempertimbangkan analisis riskbenefit dengan menimbang potensi keuntungan bagi ibu dan keamanan bagi janin.
Saat ini tidak ada obat antivirus yang disetujui oleh FDA untuk pengobatan
COVID-19, walaupun antivirus spektrum luas digunakan pada hewan model MERS
sedang dievaluasi untuk aktivitas terhadap SARS-CoV-2
5. Antenatal care untuk wanita hamil yang terkonfirmasi COVID-19 pasca perawatan
maternal.
Perawatan antenatal lanjutan dilakukan

14 hari setelah periode penyakit akut

berakhir. Periode 14 hari ini dapat dikurangi apabila pasien dinyatakan sembuh.
Direkomendasikan dilakukan USG antenatal untuk pengawasan pertumbuhan janin,
14 hari setelah resolusi penyakit akut. Meskipun tidak ada bukti bahwa gannguan
pertumbuhan janin (IUGR) adalah risiko COVID-19, duapertiga kehamilan dengan
SARS disertai oleh IUGR dan solusio plasenta terjadi pada kasus MERS, sehingga
tindak lanjut ultrasonografi diperlukan.

6. Jika ibu hamil datang di rumah sakit dengan gejala memburuk dan diduga /
dikonfirmasi terinfeksi COVID-19, berlaku beberapa rekomendasi berikut:


Pembentukan

tim

multi-disiplin idealnya melibatkan konsultan dokter

spesialis penyakit infeksi jika tersedia, dokter kandungan, bidan yang bertugas
dan dokter anestesi yang bertanggung jawab untuk perawatan pasien sesegera
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mungkin setelah masuk. Diskusi dan kesimpulannya harus didiskusikan
dengan ibu dan keluarga tersebut.


Pembahasan dalam rapat tim meliputi :
o Prioritas utama untuk perawatan medis pada ibu hamil
o Lokasi perawatan yang paling tepat (mis. unit perawatan intensif,
ruang isolasi di bangsal penyakit menular atau ruang isolasi lain yang
sesuai)
o Evaluasi kondisi ibu dan janin
o Perawatan medis dengan terapi suportif standar untuk menstabilkan
kondisi ibu
Pertimbangan khusus untuk ibu hamil adalah:
o Pemeriksaan radiografi harus dengan perlindungan terhadap janin.
o Frekuensi dan jenis

pemantauan detak jantung janin harus

dipertimbangkan secara individual, dengan mempertimbangkan usia
kehamilan janin dan kondisi ibu.
o Stabilisasi ibu adalah prioritas sebelum persalinan dan apabila ada
kelainan penyerta lain seperti contoh

pre-eklampsia berat harus

mendapatkan penanganan yang sesuai
o Keputusan untuk melakukan

persalinan

perlu dipertimbangkan,

kalau persalinan akan lebih membantu efektifitas resusitasi ibu atau
karena ada kondisi janin yang mengharuskan dilakukan persalinan
segera.
o Pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru janin harus
dikonsultasikan dan dikomunikasikan dengan tim dokter yang
merawat. Pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru janin harus
sesuai indikasi.
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7. Konseling perjalanan untuk ibu hamil.
Ibu hamil sebaiknya tidak melakukan perjalanan keluar ke negara dengan mengikuti
anjuran perjalanan (travel advisory) yang dikeluarkan pemerintah. Dokter harus
menanyakan riwayat perjalanan terutama dalam 14 hari terakhir dari daerah dengan
penyebaran luas SARS-CoV-2.
8. Vaksinasi.
Saat ini tidak ada vaksin untuk mencegah COVID-19. Sejak memposting SARSCoV-2

urutan genetik virus online pada 10 Januari 2020, beberapa organisasi

berusaha mengembangkan vaksin COVID-19 dengan cepat. Kita masih menunggu
pengembangan cepat vaksin yang aman dan efektif.

3.2.2

Rekomendasi Persalinan

1. Jika seorang wanita dengan COVID-19 dirawat di ruang isolasi di ruang bersalin,
dilakukan penanganan tim multi-disiplin yang terkait yang meliputi dokter paru /
penyakit dalam, dokter kandungan, anestesi, bidan , dokter neonatologis dan
perawat neonatal.
2. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan jumlah anggota staf yang memasuki
ruangan dan unit harus mengembangkan kebijakan lokal yang menetapkan
personil yang ikut dalam perawatan.

Hanya satu orang (pasangan/anggota

keluarga) yang dapat menemani pasien. Orang yang menemani harus
diinformasikan mengenai risiko penularan dan mereka harus memakai APD yang
sesuai saat menemani pasien.
3. Pengamatan dan penilaian ibu harus dilanjutkan sesuai praktik standar, dengan
penambahan saturasi oksigen yang bertujuan untuk menjaga saturasi oksigen >
94%, titrasi terapi oksigen sesuai kondisi.
4. Menimbang kejadian penurunan kondisi janin pada beberapa laporan kasus di
Cina, apabila sarana memungkinkan dilakukan pemantauan janin secara kontinyu
selama persalinan.
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5. Sampai saat ini belum ada bukti klinis kuat merekomendasikan salah satu cara
persalinan, jadi persalinan berdasarkan indikasi obstetri dengan memperhatikan
keinginan ibu dan keluarga, terkecuali ibu dengan masalah gagguan respirasi yang
memerlukan persalinan segera berupa SC maupun tindakan operatif pervaginam.
6. Bila ada indikasi induksi persalinan pada ibu hamil dengan PDP atau konfirmasi
COVID-19, dilakukan evaluasi urgency-nya, dan apabila memungkinkan untuk
ditunda samapai infeksi terkonfirmasi atau keadaan akut sudah teratasi. Bila
menunda dianggap tidak aman, induksi persalinan dilakukan di ruang isolasi
termasuk perawatan pasca persalinannya.
7. Bila ada indikasi operasi terencana pada ibu hamil dengan PDP atau konfirmasi
COVID-19, dilakukan evaluasi urgency-nya, dan apabila memungkinkan untuk
ditunda untuk mengurangi risiko penularan sampai infeksi terkonfirmasi atau
keadaan akut sudah teratasi. Apabila operasi tidak dapat ditunda maka operasi
sesuai prosedur standar dengan pencegahan infeksi sesuai standar APD lengkap.
8. Persiapan operasi terencana dilakukan sesuai standar
9. Apabila ibu dalam persalinan terjadi perburukan gejala,

dipertimbangkan

keadaan secara individual untuk melanjutkan observasi persalinan atau dilakukan
seksio sesaria darurat apabila hal ini akan memperbaiki usaha resusitasi ibu.
10. Pada ibu dengan persalinan kala II dipertimbangkan tindakan operatif
pervaginam untuk mempercepat kala II pada ibu dengan gejala kelelahan ibu atau
ada tanda hipoksia
11. Perimortem cesarian section dilakukan sesuai standar dilakukan apabila ibu
dengan kegagalan resusitasi tetapi janin masih viable.
12. Ruang operasi kebidanan :
o Operasi elektif pada pasien COVID-19 harus dijadwalkan terakhir
o Pasca operasi ruang operasi harus dilakukan pembersihan penuh ruang
operasi sesuai standar.
o Jumlah petugas di kamar operasi seminimal mungkin dan menggunakan
alat perlindungan diri sesuai standar
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13. Penjepitan tali pusat tunda/ beberapa saat setelah persalinan masih bisa dilakukan
asalkan tidak ada kontraindikasi lainnya. Bayi dapat dibersihkan dan dikeringkan
seperti biasa, sementara tali pusat masih belum dipotong
14. Staf layanan kesehatan di ruang persalinan harus mematuhi Standar Contact dan
Droplet Precautions termasuk menggunakan APD yang sesuai dengan panduan
PPI.
15. Antibiotik intrapartum harus diberikan sesuai protokol.
16. Plasenta harus dilakukan penanganan sesuai praktik normal. Jika diperlukan
histologi, jaringan harus diserahkan ke laboratorium dan laboratorium harus
diberitahu bahwa sampel berasal dari pasien suspek atau terkonfirmasi COVID19
17. Anestesi.
Berikan anestesi epidural atau spinal sesuai indikasi dan menghindari anestesi
umum kecuali benar-benar diperlukan.
18. Tim neonatal harus diberitahu tentang rencana untuk melahirkan bayi dari ibu
yang terkena COVID-19 jauh sebelumnya.

3.2.3
1.

Rekomendasi Postpartum

Karena informasi mengenai virus baru ini terbatas dan tidak ada profilaksis atau
pengobatan yang tersedia, pilihan untuk perawatan bayi harus didiskusikan
dengan keluarga pasien dan tim kesehatan yang terkait.

2.

Ibu dikonseling tentang adanya referensi dari Cina yang menyarankan isolasi
terpisah dari ibu yang terinfeksi dan bayinya selama 14 hari. Pemisahan
sementara bertujuan untuk mengurangi kontak antara ibu dan bayi

3.

Bila seorang ibu menunjukkan bahwa ia ingin merawat bayi sendiri, maka segala
upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa ia telah menerima informasi
lengkap dan memahami potensi risiko terhadap bayi.
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4.

Sampai saat ini data terbatas untuk memandu manajemen postnatal bayi dari ibu
yang dites positif COVID-19 pada trimester ketiga kehamilan. Sampai saat ini
tidak ada bukti transmisi vertikal (antenatal).

5.

Semua bayi yang lahir dari ibu dengan PDP atau dikonfirmasi COVID-19 juga
perlu diperiksa untuk COVID-19.

6.

Bila ibu memutuskan untuk merawat bayi sendiri, baik ibu dan bayi harus
diisolasi dalam satu kamar dengan fasilitas en-suite selama dirawat di rumah
sakit. Tindakan pencegahan tambahan yang disarankan adalah sebagai berikut:
o Bayi harus ditempatkan di inkubator tertutup di dalam ruangan
o Ketika bayi berada di luar inkubator dan ibu menyusui, mandi, merawat,
memeluk atau berada dalam jarak 1 meter dari bayi, ibu disarankan untuk
mengenakan APD yang sesuai dengan pedoman PPI dan diajarkan
mengenai etiket batuk.
o Bayi harus dikeluarkan sementara dari ruangan jika ada prosedur yang
menghasilkan aerosol yang harus dilakukan di dalam ruangan.

7.

Pemulangan untuk ibu postpartum harus mengikuti rekomendasi pemulangan
pasien COVID-19

3.2.4

1.

Rekomendasi Menyusui

Ibu sebaiknya dikonseling tentang sebuah penelitian terbatas pada dalam enam
kasus persalinan di Cina yang dilakukan pemeriksaan pada ASI yang didapatkan
negatif untuk COVID-19, namun mengingat jumlah kasus yang sedikit, bukti ini
harus ditafsirkan dengan hati-hati.

2.

Risiko utama untuk bayi menyusui adalah kontak dekat dengan ibu yang
cenderung terjadi penularan melaui droplet infeksius di udara.

3.

Mengingat bukti saat ini, petugas kesehatan sebaiknya menyarankan bahwa
manfaat menyusui melebihi potensi risiko penularan virus melalui ASI. Risiko dan
manfaat menyusui, termasuk risiko menggendong bayi dalam jarak dekat dengan
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ibu, harus didiskusikan. Ibu sebaiknya juga dikonseling bahwa panduan ini dapat
berubah sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
4.

Keputusan untuk menyusui atau kapan akan menyusui kembali (bagi yang tidak
menyusui) sebaiknya dilakukan komunikasi tentang risiko kontak dan manfaat
menyusui dengan dokter yang merawatnya

5.

Untuk wanita yang ingin menyusui, tindakan pencegahan harus diambil untuk
membatasi penyebaran virus ke bayi:
o Mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, pompa payudara atau botol
o Mengenakan masker untuk menyusui
o Lakukan pembersihan pompa ASI setelah setiap kali penggunaan
o Pertimbangkan untuk meminta bantuan seseorang dengan kondisi yang
sehat untuk memberi ASI pada bayi
6. Untuk ibu yang memerah ASI.
o Ibu harus didorong untuk memerah ASI (manual atau elektrik), sehingga
bayi dapat menerima manfaat ASI dan untuk menjaga persediaan ASI agar
proses menyusui dapat berlanjut setelah ibu dan bayi disatukan kembali.
Jika memerah ASI menggunakan pompa ASI, pompa harus dibersihkan
dan didesinfeksi dengan sesuai.
o Kantong ASI harus yang diangkut dari kamar ibu ke lokasi penyimpanan
harus ditranportasi menggunakan kantong spesimen plastik. Kondisi
penyimpanan harus sesuai dengan kebijakan dan kantong ASI harus
ditandai
o

dengan jelas dan disimpan dalam kotak wadah khusus sehingga terpisah
dengan kantong ASI dari pasien lainnya.
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Demikian rekomendasi sementara dibuat sebagai panduan penanganan
kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu hamil dengan infeksi COVID-19.
Apabila ada referensi terbaru maka akan dilakukan revisi sesuai dengan
kebutuhan.

Surabaya, 15 Maret 2020
Ketua Pokja ISR PP POGI

Ketua HKFM Indonesia

Dr. M. Alamsyah Aziz, dr., SpOG(K),KIC,MKes
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Rekomendasi
Penanganan
Penyakit COVID19
pada Ibu Hamil
Budi Wiweko
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Pengaruh
infeksi virus
Corona
(SARSCov-2)
terhadap
kehamilan

TIDAK ADA
PERBEDAAN
menifestasi
klinis dibanding
populasi umum

Gejala sebagian
besar : FLU
DERAJAT
RINGAN hingga
SEDANG

Gejala
PNEUMONIA
BERAT dapat
terjadi pada
hamil berusia
tua

BELUM ADA
laporan
kematian ibu
hamil terinfeksi
virus corona

Risiko lebih tinggi dengan GEJALA
LEBIH BERAT terutama ibu hamil
dengan penyakit penyerta (asma,
kencing manis)

35

Meningkatkan
angka
keguguran :
TIDAK ADA
BUKTI

Pengaruh
virus Corona
(SARSCov-2)
terhadap
janin

Transmisi
vertikal virus
corona :
TIDAK ADA
BUKTI

Peningkatan
partus
prematur :
TERDAPAT
DATA
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“

Budayakan PERILAKU
HIDUP BERSIH DAN
SEHAT, termasuk MENCUCI
TANGAN bila habis
melakukan sesuatu

Cara Menghindari Infeksi virus Corona (SARSCov-2)
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Bila ibu hamil
demam / batuk
terus menerus

Apa yang harus
dilakukan bila ibu
hamil terpajan
virus Corona
(SARSCov-2)?

TETAP DI
RUMAH ± 7 hari
dan menghubungi
dokter spesialis
kebidanan
terdekat

Keluhan tidak
membaik : ibu
hamil SEGERA
menghubungi
satgas Covid19
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Kapan?

Ibu mengalami gejala &
keluhan terinfeksi serta
memerlukan perawatan
Cara Pengambilan

Swab hidung, mulut atau sputum

Ibu hamil
harus
menjalani
pemeriksaan
virus Corona
(SARSCov-2)39

Bagaimana
bila hasil
pemeriksaan
positif?

Lapor
bidan/dokter
spesialis
kandungan
untuk
pemeriksaan
kehamilan
dan karantina
mandiri

Bila gejala
berat, ibu
hamil
dirawat di
RS
rujukan

USG : 14
hari
setelah
massa
karantina
berakhir
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Yang harus dilakukan selama
karantina mandiri :

Kapan ibu hamil harus
melakukan karantina mandiri?
1. Bila ibu hamil memiliki gejala
serta tanda-tanda infeksi virus
Corona, seperti demam atau
batuk terus-menerus.
2. Bila hasil pemeriksaan infeksi
virus Corona positif.

1. Tetap berada di rumah
2. Seandainya terpaksa ke luar
rumah, tidak boleh
menggunakan
transportasiumum.
3. Tinggal dalam ruangan
tersendiri yang memiliki
ventilasi baik.
4. Tidak menerima kunjungan.
5. Memisahkan penggunaan
peralatan makan dan
peralatan mandi dari
anggota keluarga yang lain
6. Tetap menjaga kebugaran
41

Ibu Hamil pada Masa Karantina Mandiri

Pemeriksaan Kehamilan Ditunda
Hingga masa karantina mandiri selesai
Keadaan darurat : konsultasi dengan teknologi tele medicine
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Dijumpai keluhan
terkait janin atau
kehamilan DARURAT

Kapan ibu
hamil
terinfeksi
virus Corona
(SARSCov-2)
dapat ke
rumah sakit?

Ibu hamil
menghubungi dokter
spesialis kandungan
terdekat untuk
difasilitasi menuju RS
Rujukan

TIDAK DIANJURKAN
DENGAN
TRANSPORTASI
UMUM
Ibu harus
memberitahukan
petugas pendaftaran
RS mengenai status
orang ter
infeksi virus
Corona.
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Proses Persalinan
Persalinan per
abdominam akan
memiliki luaran lebih
baik dibandingkan
persalinan pervaginam
pada kasus infeksi
virus Corona :
TIDAK ADA BUKTI

Larangan analgesia
spinal atau epidural
saat persalinan :
TIDAK ADA DATA
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Bagaimana
risiko
transmisi
virus Corona
(SARSCov-2)
ke janin ?

TIDAK ADA
BUKTI
TRANSMISI
VERTIKAL virus
corona
intrauterin

TIDAK ADA
DATA penularan
dari air susu ibu.
Risiko penularan
meningkat
karena kontak
erat

Bayi dari ibu
terinfeksi virus
corona
dianjurkan
PEMERIKSAAN
VIRUS CORONA
corona

Terdapat data
pendukung
MEMISAHKAN
PERAWATAN
bayi baru lahir
dari ibu
terinfeksi corona
SELAMA 14
HARI
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Panduan Alat
Pelindung Diri
Perkumpulan Obsteri Ginekologi
Indonesia
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Cara Memakai APD

•

•

•
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Cara Melepas APD

•

•

•
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Cara Memakai APD

•
•
•

•

•

•
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Cara melepas APD

•
•
•

•

•

•
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•

•
•

•
•
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Cara Memakai APD
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Cara melepas APD
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Sistem Zonasi
•

•

•
•

•

•

•
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Penggunaan
berulang

Masker
Dekontaminasi

•
•
•

•

•
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Masker
Penggunaan Masker yang
didekontaminasi
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Masker Bedah
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Eye P rotection
•

•
•
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Eye P rotection
Desinfeksi
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Gown / Coverall
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16. Red and black arrow illustration, Arrow Web design, arrow free png | PNGFuel [Internet]. Pngfuel.com. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from:
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17. Cartoon character man and woman shower vector image on VectorStock [Internet]. VectorStock. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from:
https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/cartoon-character-man-and-woman-shower-vector-22896578
18. International P. Non-woven Coverall with Hood | Hygiene Workwear [Internet]. Pal International. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from:
https://www.palinternational.com/en/food-beverage/workwear-products/non-woven-coverall-hood-range/
19. Disinfection. Hand sanitizer bottle icon. [Internet]. 123RF Stock Photos. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from: https://www.123rf.com/clipartvector/hand_sanitizer.html?sti=ljl22dxk6hizcf5eo4|
20. Illustration Shoe Computer Icons Silhouette Graphics PNG - Free Download [Internet]. IMGBIN.com. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from:
https://imgbin.com/png/e6dGr8s6/illustration-shoe-computer-icons-silhouette-graphics-png
21. Wraparound Surgeon Gown (non Woven Sms) [Internet]. indiamart.com. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from: https://www.indiamart.com/proddetail/wraparoundsurgeon-gown-non-woven-sms-12880433997.html
22. Basic Medical Equipments' by Vectto [Internet]. Iconfinder. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from:
https://www.iconfinder.com/icons/1972602/equipment_gloves_latex_gloves_medical_medical_equipment_medical_glove
23. Disposable cap | Free SVG [Internet]. Freesvg.org. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from: https://freesvg.org/disposable-cap
24. 30 free vector icons of Jewelry designed by Freepik [Internet]. Flaticon. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from: https://www.flaticon.com/packs/jewelry-4
25. N95 Mask,Respiratory Protection Mask,Healthcare. [Internet]. Shutterstock. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from: https://www.shutterstock.com/image-vector/n95maskrespiratory-protection-maskhealthcare-1285763119
26. Surgeon Surgery Medicine Surgical mask Computer Icons, Doctor PNG clipart. [Internet]. UI here. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from: https://www.uihere.com/freecliparts/surgeon-surgery-medicine-surgical-mask-computer-icons-doctor-2077031
27. Iphone svg illustration. [Internet]. Ya-webdesign.com. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from: https://ya-webdesign.com/imgdownload.html
28. Masker Bedah, Masker, Operasi gambar png. [Internet]. Png download.id. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from: https://www.pngdownload.id/png-68owz0/
29. Set of doctor cartoon characters, medical staff team concept in hospital Premium Vector. [Internet]. UI here. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from:
https://www.freepik.com/premium-vector/set-doctor-cartoon-characters-medical-staff-team-concept-hospital_5293330.htm#page=1&query=doctor&position=16
30. Hand Washing Steps. [Internet]. Pngtree. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from: https://pngtree.com/freepng/hand-washing-steps_5325489.html
31. Gray abstract watercolor painting textured on white paper background stock photo. [Internet]. iStock. 2020 [cited 4 April 2020]. Available from:
https://www.istockphoto.com/photo/gray-abstract-watercolor-painting-textured-on-white-paper-background-gm868363468145010351?irgwc=1&esource=AFF_IS_IR_SP_FreeImages_246195_&asid=FreeImages&cid=IS&utm_medium=affiliate_SP&utm_source=FreeImages&utm_content=246195
&clickid=T-M133XsCxyJW5zwUx0Mo3QzUki08kVpYQ3P2g0#/close
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Panduan Tele-Medicine POGI

1. Kegiatan Tele-medicine POGI selanjutnya disebut TeleMed POGI sebagian mengacu
pada peraturan Menteri Kesehatan no. 20 tahun 2019, adalah pemberian pelayanan
kesehatan jarak jauh oleh spesialis obstetri ginekologi menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi.
2. Kegiatan yang dilakukan dalam TeleMed POGI adalah tele konsultasi klinis yaitu
pelayanan konsultasi klinis jarak jauh antara dokter spesialis obstetri ginekologi
dengan pasien untuk membantu memecahkan masalah atau keluhan pasien terkait
masalah kebidanan atau kandungan.
3. TeleMed POGI berkolaborasi dengan halodoc dalam memfasilitasi seluruh anggota
POGI melakukan tele konsultasi klinis.
4. TeleMed POGI sebagaimana dimaksud di atas dapat berupa wawancara secara
tertulis, suara atau video.
5. TeleMed POGI berupa tele konsultasi klinis tidak harus tercatat dalam rekam medik
rumah sakit.
6. Kasus yang dapat dilayani oleh TeleMed POGI adalah kasus non gawat darurat dalam
bidang obstetri ginekologi seperti:
a. Keluhan ringan terkait kehamilan seperti terlambat haid, keputihan, kontrol
kehamilan tanpa keluhan, atau keluhan ringan lainnya.
b. Keluhan ringan terkait siklus haid, seperti nyeri haid, siklus haid tidak teratur,
atau keluhan ringan lainnya.
c. Keluhan ringan terkait saluran kemih, seperti infeksi saluran kemih, prolaps
organ panggul derajat ringan atau keluhan ringan lainnya.
d. Keluhan ringan terkait pasca pembedahan, seperti kontrol hasil pemeriksaan
patologi anatomi atau keluhan ringan lainnya.
e. Keluhan ringan terkait lesi pra kanker, seperti kontrol hasil Pap smear atau
keluhan ringan lainnya.
f. Konsultasi hasil laboratorium atau radiologi di bidang obstetri ginekologi.
g. Keluhan-keluhan ringan di bidang obstetri ginekologi lainnya.
7. TeleMed POGI TIDAK DIPERKENANKAN untuk menangani keluhan dan kasus gawat
darurat, seperti:
a. Kehamilan ektopik.
b. Kehamilan dengan ketuban pecah, hipertensi dalam kehamilan, perdarahan
pada kehamilan, atau keluhan yang bersifat gawat darurat lainnya.
c. Perdarahan haid banyak yang menyebabkan syok hipovolemik.
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d. Akut abdomen akibat kista terpuntir, kista pecah atau penyebab akut
abdomen lainnya.
e. Keluhan-keluhan gawat darurat di bidang obstetri ginekologi lainnya.
8. TeleMed POGI TIDAK DIPERKENANKAN untuk menangani keluhan kasus onkologi
ginekologi, seperti:
a. Kontrol pasca kemoterapi atau radiasi.
b. Kontrol pengobatan penyakit trofoblas gestasional
c. Kasus-kasus onkologi ginekologi lainnya.
9. TeleMed POGI memfasilitasi pemberian obat-obatan ringan yang diresepkan ke
apotek untuk mengatasi keluhan non gawat darurat bidang obstetri ginekologi.
10. Pada kasus-kasus yang belum diatur dalam ketentuan ini dapat dikonsultasikan
dengan sekretariat POGI.

Pengurus Pusat POGI
Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

Ari Kusuma Januarto

Budi Wiweko
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KEGIATAN POGI
1. POGI

APD 24 Hours Service
2. Donasi COVID19
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Contact Person
Ulfa (081287695566) à Pukul 09.00 – 15.00 WIB
Irma (087888483446) à Pukul 15.00 – 20.00 WIB
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LAMPIRAN 1 : Rekomendasi RSCM Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang Bijak, Efektif,
Efisien, dan Aman
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LAMPIRAN 2 : Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020
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LAMPIRAN 3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2020
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PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

-22

4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Undang-Undang Nomor

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273);
3

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik

66,
Indonesia

Nomor 4723);
4

Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2018

tentang

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236).;
MEMUTUST(AN:

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBATASAN

SOSIAL BtrRSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS
D/SEASE 20 1 9 (COVTD- 1 9).

Pasal

1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan
Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan
kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang
diduga terinfeksi Corona Virus Diseo.se 2019 (COVID-191
sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).
Pasal 2

(1) Dengan

persetujuan

menteri
urusan pemerintahan di

yang
menyelenggarakan
bidang
kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan
Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan
terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu
provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.

(2) Pembatasan

SK No 022840 A

.
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PRESIDEN

EEPUELIK INDONESIA

-3(21 Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada
pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman,

efektifitas, dukungan sumber daya, teknis
operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan.
Pasal 3

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a. jumlah kasus danlatau jumlah kematian akibat
penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan
dan cepat ke beberapa wilayah; dan
b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian
serupa di wilayah atau negara lain.
Pasal 4

(1)

(2)

(3)

(1)

Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit
meliputi:
a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas
umum.
Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap
mempertimbangkan kebutuhan pendidikan,
produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan
pemenuhan kcbutuhan dasar penduduk.
Pasal 5
Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan,
Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan

memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan.

SK No 022841 A

(2) Pembatasan
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FRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

-4(21 Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara
berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai
pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
Pasal 6

(1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar
diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan
memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana

(21 Menteri

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Dsease 20 1 9 (COVID- 1 9).

(3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas

Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9)
dapat mengusulkan kepada menteri yang

(4)

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial
Berskala Besar di wilayah tertentu.
Apabila menteri yang menyclenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui
usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah
di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar.
Pasal 7

Peraturan Pemerintah
diundangkan

ini mulai bcrlaku pada

tanggal

Agar

SK No 022842A
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PRESIDEN
REPUELIK INDONESIA

-5Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2O2O
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd
JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2O2O
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

rtd
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ukum dan Perundang-undangan,

vanna Djaman

SK No 022864 A
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FRESIDEN

REPUELIK INDONESIA

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2O2O
TENTANG
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VrRUS D/SEASE 2019 (COVID-Ig)

I

UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ telah dinyatakan oleh
World Healtlt Organization (WHO) scbagai pandemic dan Indonesia
telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9/ sebagai
bencana nonalam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan
upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus.
Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan
kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan
tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari
penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang
berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Kekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan
penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat
angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respons
terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk
tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan
kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala
Besar.

Penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID-L9)
di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas
wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus

dan/atau . . .
SK No 022844 A
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PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-2dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada
aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan,
serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan
percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9)
dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam
rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan
tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9) termasuk pembatasan
terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi
atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-L9). Pembatasan tersebut paling sedikit
dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kcrja, pembatasan
kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau
fasilitas umum.
Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Dacrah
berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.
II

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Ayat

(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

SK No 022845 A

.
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FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-3Ayat

(2)

Cukup jelas.
Ayat

(3)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar penduduk"
antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan
pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6487

SK No 022846 A
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2.

Undang-Undang

Nomor

24

Tahun

2007

tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.

Undang-Undang
Pemerintahan

Nomor
Daerah

23

Tahun

(Lembaran

2014

Negara

tentang
Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang-Undang

Nomor

9

Tahun

2015

tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.

Undang-Undang

Nomor

6

Tahun

2018

tentang

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan

Sosial

Berskala

Besar

Dalam

Rangka

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6487);
7.

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kementerian

Kesehatan

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan

Penanggulangan

Bencana

Dalam

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 34);

91

-3-

9.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan
kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang
diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sedemikian

rupa

untuk

mencegah

kemungkinan

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-I9).
2.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

3.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan daerah otonom.
BAB II
PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
Bagian Kesatu
Kriteria
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Pasal 2
Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar,
suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:
a.

jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit
meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke
beberapa wilayah; dan

b.

terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di
wilayah atau negara lain.
Bagian Kedua
Permohonan Penetapan
Pasal 3

(1)

Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
di

suatu

wilayah

berdasarkan

permohonan

gubernur/bupati/walikota.
(2)

Permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat

(1)

untuk

lingkup

satu

provinsi

atau

kabupaten/kota tertentu.
(3)

Permohonan
dimaksud

dari
pada

bupati/walikota
ayat

(1)

untuk

sebagaimana
lingkup

satu

kabupaten/kota.
Pasal 4
(1)

Gubernur/bupati/walikota

dalam

mengajukan

permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada
Menteri harus disertai dengan data:

(2)

a.

peningkatan jumlah kasus menurut waktu;

b.

penyebaran kasus menurut waktu; dan

c.

kejadian transmisi lokal.

Data

peningkatan

jumlah

kasus

menurut

waktu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai
dengan kurva epidemiologi.
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(3)

Data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan peta
penyebaran menurut waktu.

(4)

Data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c disertai dengan hasil penyelidikan
epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan
generasi kedua dan ketiga.

(5)

Selain

data

sebagaimana

dimaksud

gubernur/bupati/walikota

pada

dalam

ayat

(1)

mengajukan

permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada
Menteri

juga

menyampaikan

informasi

mengenai

kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan
hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan,
anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial,
dan aspek keamanan.
Pasal 5
Selain diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan
Pembatasan

Sosial

Berskala

Besar

di

wilayah

tertentu

berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2.
Pasal 6
Permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar mengacu
pada Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini.
Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan
Pasal 7
(1)

Dalam rangka penetapan Pembatasan Sosial Berskala
Besar, Menteri membentuk tim.
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(2)

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a.

melakukan kajian epidemiologis; dan

b.

melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi,
sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan.

(3)

Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat

(2),

tim

berkoordinasi

dengan

Gugus

Tugas

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) khususnya terkait dengan kesiapan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Daerah.
(4)

Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada
ayat

(2),

tim

memberikan

rekomendasi

penetapan

Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri dalam
waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya
permohonan penetapan.
Pasal 8
(1)

Menteri menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar
untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu dalam
jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya
permohonan penetapan.

(2)

Penetapan

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi
tim

dan

memperhatikan

pertimbangan

dari

Ketua

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19).
Pasal 9
(1)

Penetapan

Pembatasan

Sosial

Berskala

Besar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan
atas dasar:
a.

peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam
kurun waktu tertentu;

b.

terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain
dalam kurun waktu tertentu; dan

c.

ada bukti terjadi transmisi lokal.
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(2)

Selain

berdasarkan

pada

ketentuan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), penetapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah
dalam

hal-hal

yang

terkait

dengan

ketersediaan

kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan
prasarana

kesehatan,

ketersediaan

anggaran

dan

operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat
terdampak, dan aspek keamanan.
Pasal 10
Dalam hal kondisi suatu daerah tidak memenuhi kriteria
sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

2,

Menteri

dapat

mencabut penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Pasal 11
Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

tata

cara

penetapan

Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Pedoman
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB III
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
Pasal 12
Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan
oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan,
termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan
pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.
Pasal 13
(1)

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:
a.

peliburan sekolah dan tempat kerja;

b.

pembatasan kegiatan keagamaan;

c.

pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;

d.

pembatasan kegiatan sosial dan budaya;

e.

pembatasan moda transportasi; dan
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f.

pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek
pertahanan dan keamanan.

(2)

Pelaksanaan

Pembatasan

Sosial

Berskala

Besar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
selama

masa

inkubasi

terpanjang

dan

dapat

diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.
(3)

Peliburan

sekolah

dan

tempat

kerja

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi kantor
atau instansi strategis yang memberikan pelayanan
terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum,
kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas,
pelayanan

kesehatan,

perekonomian,

keuangan,

komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi,
logistik, dan kebutuhan dasar lainnya.
(4)

Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan
dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap
orang.

(5)

Pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana
dimaksud

pada

ayat

(4)

dilaksanakan

dengan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan
fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang
diakui oleh pemerintah.
(6)

Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

huruf

c

dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang
dan pengaturan jarak orang.
(7)

Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
a.

supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat
penjualan

obat-obatan

kebutuhan

pangan,

dan

barang

peralatan

medis

kebutuhan

pokok,

barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan
energi;
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b.

fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain
dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan; dan

c.

tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan
kebutuhan

dasar

penduduk

lainnya

termasuk

kegiatan olah raga.
(8)

Pengecualian

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(7)

dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan
kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan
peraturan perundang-undangan.
(9)

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam
bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan
sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan
lembaga

adat

resmi

yang

diakui

pemerintah

dan

peraturan perundang-undangan.
(10) Pembatasan moda transportasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e dikecualikan untuk:
a.

moda transpotasi penumpang baik umum atau
pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang
dan menjaga jarak antar penumpang; dan

b.

moda transpotasi barang dengan memperhatikan
pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

(11) Pembatasan kegiatan

lainnya khusus

terkait

aspek

pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf f dikecualikan untuk kegiatan aspek
pertahanan dan keamanan dalam rangka menegakkan
kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah,
dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia dari ancaman dan gangguan, serta
mewujudkan

keamanan

dan

ketertiban

masyarakat,

dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan
orang serta berpedoman kepada protokol dan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 14
(1)

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar berkoordinasi dengan instansi
terkait,

termasuk

keamanan,

aparat

penegak

pengelola/penanggung

hukum,
jawab

pihak
fasilitas

kesehatan, dan instansi logistik setempat.
(2)

Koordinasi
ditujukan

sebagaimana
dalam

rangka

dimaksud

pada

efektivitas

dan

ayat

(1)

kelancaran

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
Pasal 15
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar diatur dalam Pedoman sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 16
(1)

Gubernur

dan/atau

pencatatan

dan

bupati/walikota

pelaporan

pelaksanaan

melakukan
Pembatasan

Sosial Berskala Besar di masing-masing wilayahnya.
(2)

Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk digunakan
sebagai

dasar

menilai

kemajuan

dan

keberhasilan

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17
(1)

Pembinaan
Pembatasan

dan

pengawasan

Sosial

Berskala

terhadap
Besar

pelaksanaan

dilakukan

oleh

Menteri, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus

Disease

2019

(COVID-19),

gubernur/bupati/

walikota, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

99

-11-

(2)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga
lain di luar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan ahli/pakar terkait.

(3)

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui:

(4)

a.

advokasi dan sosialisasi;

b.

asistensi teknis; dan

c.

pemantauan dan evaluasi.

Advokasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilakukan dalam rangka mendapatkan
dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya
yang diperlukan dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar.

(5)

Asistensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf

b

dilakukan

dalam

rangka

melakukan

pendampingan teknis dalam pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar.
(6)

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka melakukan
penilaian keberhasilan pelaksanaan Pembatasan Sosial
Berskala Besar dalam memutus rantai penularan yang
dibuktikan dengan:
a.

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berjalan
baik;

(7)

b.

penurunan jumlah kasus; dan

c.

tidak ada penyebaran ke area/wilayah baru.

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada

ayat

(6)

dilaporkan

kepada

Menteri

sebagai

pertimbangan dalam mencabut penetapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada pasal
10.
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Pasal 18
Dalam

rangka

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, instansi
berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan

Menteri

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

diundangkan.
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Agar

setiap

orang

mengetahuinya,

memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatan
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
TERAWAN AGUS PUTRANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 326
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN
BERSKALA

PEMBATASAN
BESAR

PERCEPATAN

SOSIAL

DALAM

RANGKA

PENANGANAN

CORONA

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
A.

PENDAHULUAN
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO
sebagai pandemic dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan
Presiden

Nomor

11

Tahun

2020

tentang

Penetapan

Kedaruratan

Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah
menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang
wajib

dilakukan

upaya

penanggulangan.

Dalam

rangka

upaya

penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan
sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung
jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk
perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau
faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan
kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi. Kekarantinaan
kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor
risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang,
dan/atau iingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan
masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. salah satu
tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala
Besar.
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Penyebaran

COVID-19

di

Indonesia

saat

ini

sudah

semakin

meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi
dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut
berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan
keamanan, serta

kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga

diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran
COVID-19 semakin meluas.

Tindakan tersebut meliputi pembatasan

kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau
barang

untuk

satu

provinsi

atau

kabupaten/kota

tertentu

untuk

mencegah penyebaran COVID-19. Pembatasan tersebut paling sedikit
dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan
kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau
fasilitas umum.
Dalam

penyelenggaraan

kekarantinaan

kesehatan

di

wilayah,

Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan
Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan
penyebaran

COVID-19

semakin

meluas,

yang

didasarkan

pada

pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan
sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya,
dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) mengatur bahwa Menteri Kesehatan
menetapkan

Pembatasan

Sosial

Berskala

Besar

berdasarkan

usul

gubernur/bupati/walikota atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan kriteria yang
ditetapkan. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, Pembatasan Sosial
Berskala Besar paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja,
pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di
tempat atau fasilitas umum. Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar
telah ditetapkan oleh Menteri, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan
dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan.
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Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2020

tentang

Percepatan

Pembatasan

Penanganan

Sosial

Corona

Berskala
Virus

Besar

Disease

Dalam

2019

Rangka

(COVID-19),

diperlukan pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang
mengatur lebih teknis mengenai kriteria Pembatasan Sosial Berskala
Besar untuk ditetapkan serta masing-masing teknis pelaksanaannya.
Mengingat selama masa pandemi COVID-19 ini kemungkinan banyak
orang yang sudah terinfeksi maupun ada yang belum terdeteksi, atau
sedang

dalam

masa

inkubasi,

maka

untuk

mencegah

meluasnya

penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya
pembatasan

kegiatan

sosial

berskala

Pembatasan

kegiatan

tertentu

yang

besar

di

dimaksud

wilayah
adalah

tersebut.
membatasi

berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi
tertentu. Kegiatan yang dimaksud seperti sekolah, kerja kantoran dan
pabrikan, keagamaan, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan,
festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang
menggunakan fasilitas umum atau pribadi.
B.

KRITERIA PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
1.

Prasyarat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah
terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan
jumlah kasus dan/atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus
yang cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis
dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Karenanya,
penetapan

Pembatasan

Sosial

Berskala

Besar

oleh

Menteri

didasarkan pada terjadinya peningkatan jumlah kasus dan/atau
kematian secara bermakna dalam kurun waktu tertentu, penyebaran
kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu, dan
ada bukti terjadi transmisi lokal.
2.

Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan
kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium
dengan Reverse Transcription Polymerse Chain Reaction (RT-PCR).

3.

Peningkatan jumlah kasus dan/atau kematian secara bermakna
diketahui dari pengamatan kurva epidemiologi kasus dan/atau
kematian. Adanya kecenderungan peningkatan kasus dan/atau
kematian dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti
peningkatan bermakna.
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4.

Kecepatan penyebaran penyakit di suatu area/wilayah dilakukan
dengan melakukan pengamatan area/wilayah penyebaran penyakit
secara harian dan mingguan. Penambahan area/wilayah penyebaran
penyakit dalam kurun waktu hari atau minggu menjadi bukti
cepatnya penyebaran penyakit.

5.

Terjadinya transmisi lokal di suatu area/wilayah menunjukkan
bahwa virus penyebab penyakit telah bersirkulasi di area/wilayah
tersebut dan bukan merupakan kasus dari daerah lain.

C.

TATA CARA PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
Pembatasan Sosial Berskala Besar di suatu wilayah ditetapkan oleh
Menteri berdasarkan permohonan gubernur/bupati/walikota, atau Ketua
Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
Mekanisme permohonan tersebut dilakukan sebagai berikut:
1.

Gubernur/bupati/walikota menyampaikan usulan kepada Menteri
disertai dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti
ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas
kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk
obat dan alat kesehatan. Data yang disampaikan kepada Menteri juga
termasuk gambaran kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.

2.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dalam menyampaikan usulan kepada
Menteri untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di
wilayah

tertentu,

berdasarkan

penilaian

terhadap

kriteria

Pembatasan Sosial Berskala Besar.
3.

Permohonan

oleh

gubernur/bupati/walikota

dapat

disampaikan

secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
4.

Permohonan dari gubernur untuk lingkup satu provinsi atau
kabupaten/kota tertentu di wilayah provinsi.

5.

Permohonan

dari

bupati/walikota

untuk

lingkup

satu

kabupaten/kota di wilayahnya.
6.

Dalam hal bupati/walikota akan mengajukan daerahnya ditetapkan
Pembatasan

Sosial

Berskala

Besar,

maka

terlebih

dahulu

berkonsultasi kepada gubernur dan Surat permohonan penetapan
Pembatasan Sosial Berskala Besar ditembuskan kepada gubernur.
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7.

Dalam hal terdapat kesepakatan Pemerintah Daerah lintas provinsi
untuk ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar secara bersama,
maka pengajuan permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala
Besar kepada Menteri dilakukan melalui Ketua Pelaksana Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19). Untuk itu, kepada Pemerintah Daerah yang daerahnya akan
ditetapkan secara bersama-sama harus berkoordinasi dengan Ketua
Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

8.

Untuk kecepatan proses penetapan, permohonan tersebut dapat
disampaikan dalam bentuk file elektronik, yang ditujukan pada
alamat email psbb.covid19@kemkes.go.id.

9.

Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Menteri dilakukan
berdasarkan rekomendasi kajian dari tim yang dibentuk yang sudah
berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19). Kajian tersebut berupa kajian
epidemiologis dan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial,
budaya pertahanan, dan keamanan. Untuk itu tim yang dibentuk
terdiri dari unsur kementerian kesehatan, kementerian/lembaga lain
yang terkait dan para ahli.

10. Menteri menyampaikan keputusan atas usulan Pembatasan Sosial
Berskala Besar untuk wilayah provinsi/kabupaten/kota tertentu
dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan
penetapan.
11. Dalam hal permohonan penetapan belum disertai dengan data
dukung, maka Pemerintah Daerah harus melengkapi data dukung
paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima pemberitahuan dan
selanjutnya diajukan kembali kepada Menteri.
12. Penetapan dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi
tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19).
13. Pertimbangan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) paling lama disampaikan kepada
Menteri dalam waktu 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan
penetapan. Dalam hal waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, maka
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Menteri dapat menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan
tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Formulir permohonan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar
oleh gubernur/bupati/walikota, atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19),
sebagai berikut:

Kop Surat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Nomor :
Hal
: Permohonan Penetapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar
Sifat
: Segera

(tanggal, bulan, tahun)

Yth. Menteri Kesehatan
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta 12950
Sehubungan Dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di
wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota …………..., bersama ini kami mohon
Menteri Kesehatan dapat melakukan penetapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ………………
Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan data dan
dokumen pendukung mengenai:
1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
2. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
3. Penyebaran kasus menurut waktu;
4. Kejadian transmisi lokal; dan
5. Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup
dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan
operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri
Kesehatan diucapkan terima kasih.
Gubernur/Walikota/Bupati

(Nama)
Tembusan:
1. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)
2. Menteri Dalam Negeri
3. Gubernur (jika permohonan oleh Bupati/Walikota)
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Logo/Kop Surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Nomor :
Hal
: Permohonan Penetapan Pembatasan
Sosial Berskala Besar
Sifat
: Segera

(tanggal, bulan, tahun)

Yth. Menteri Kesehatan
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9
Jakarta 12950
Sehubungan Dengan penyebaran COVID-19 yang semakin luas di
wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota …………..., bersama ini kami mohon
Menteri Kesehatan dapat melakukan penetapan Pembatasan Sosial
Berskala Besar di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ………………
Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan data dan
dokumen pendukung mengenai:
1. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
2. Peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
3. Penyebaran kasus menurut waktu;
4. Kejadian transmisi lokal; dan
5. Kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup
dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan
operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Menteri
Kesehatan diucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)

(Nama)

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri
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D.

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama
masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran
berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak
ditemukannya kasus terakhir.
1.

Peliburan Sekolah
a.

Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian
proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan
proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling
efektif.

b.

Pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan,
penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya, dengan tetap
dapat menjalankan proses pembelajaran melalui media yang
paling

efektif

dengan

mengutamakan

upaya

pencegahan

lembaga

pendidikan,

penyebaran penyakit.
c.

Pengecualian
pelatihan,

peliburan

penelitian

sekolah
yang

bagi

berkaitan

dengan

pelayanan

kesehatan.
2.

Peliburan Tempat Kerja
a.

Yang

dimaksud

dengan

peliburan

tempat

kerja

adalah

pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya
dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga
produktivitas/kinerja pekerja.
b.

Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau
instansi

tertentu

pertahanan

dan

yang

memberikan

keamanan,

ketertiban

pelayanan
umum,

terkait

kebutuhan

pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan,
perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan
impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai
berikut:
1)

Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan
perusahaan publik tertentu seperti:
a)

Kantor

Pemerintah

terkait

aspek

pertahanan

keamanan:
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(1)

Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

(2)

Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia
(POLRI)

b)

Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan

c)

Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara,
penyeberangan,

pusat

distribusi

dan

logistik,

telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan
sanitasi)
d)

Pembangkit listrik dan unit transmisi

e)

Kantor pos

f)

Pemadam kebakaran

g)

Pusat informatika nasional

h)

Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara

i)

Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat

j)

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan

k)

Kantor pajak

l)

Lembaga/badan

yang

bertanggung

jawab

untuk

manajemen bencana dan peringatan dini
m)

Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan
dan

memelihara

kebun

binatang,

pembibitan,

margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram
tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang
diperlukan.
n)

Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti
asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya.

Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor tersebut di atas harus
bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap
mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit
(pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di
tempat kerja.
2)

Perusahaan komersial dan swasta:
a)

Toko-toko

yang

berhubungan

dengan

bahan

dan

barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang
penting, yang mencakup makanan (antara lain: beras,
kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang
bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buahbuahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur
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ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum
dalam

kemasan) termasuk warung

makan/rumah

makan/restoran, serta barang penting yang mencakup
benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin
untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen,
besi baja konstruksi, dan baja ringan.
b)

Bank,

kantor

asuransi,

penyelenggara

sistem

pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian
ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, call
center perbankan dan operasi ATM.
c)

Media cetak dan elektronik.

d)

Telekomunikasi,

layanan

internet,

penyiaran

dan

layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan
IT

(untuk

layanan

esensial)

sebisa

mungkin

diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk
mobilitas

penyelenggara

telekomunikasi,

vendor/supplier telekomunikasi/IT, dan penyelenggara
infrastruktur data.
e)

Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau
barang

pokok

serta

barang

penting

termasuk

makanan, obat-obatan, peralatan medis.
f)

Pompa bensin, LPG, outlet ritel dan penyimpanan
Minyak dan Gas Bumi.

g)

Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan
distribusi.

h)

Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan
oleh Bursa Efek Jakarta.

i)

Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan
roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya
untuk

mengangkut

barang

dan

tidak

untuk

penumpang.
j)

Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (cold
storage).

k)

Layanan keamanan pribadi.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah
minimum

karyawan

dan

tetap

mengutamakan

upaya
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pencegahan

penyebaran

penyakit

(pemutusan

rantai

penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.
3)

Perusahaan industri dan kegiatan produksi:
a)

Unit produksi komoditas esensial, termasuk obatobatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan,
perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan
zat antaranya.

b)

Unit

produksi,

berkelanjutan,

yang

setelah

membutuhkan
mendapatkan

proses

izin

yang

diperlukan dari Kementerian Perindustrian.
c)

Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral
dan

kegiatan

yang

terkait

dengan

operasi

penambangan.
d)

Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan,
obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan.

e)

Kegiatan pertanian bahan pokok dan holtikultura.

f)

Unit produksi barang ekspor.

g)

Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta
produksi usaha mikro kecil menengah.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah
minimum

karyawan

pencegahan

dan

penyebaran

tetap

mengutamakan

penyakit

(pemutusan

upaya
rantai

penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.
4)

Perusahaan logistik dan transportasi
a)

Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang
pangan atau barang pokok serta barang penting,
barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan
baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha
mikro kecil menengah.

b)

Perusahaan

pelayaran,

penyeberangan,

dan

penerbangan untuk angkutan barang.
c)

Perusahaan

jasa

pengurusan

transportasi

dan

penyelenggara pos.
d)

Perusahaan jasa pergudangan termasuk cold chain

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah
minimum

karyawan

dan

tetap

mengutamakan

upaya
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pencegahan

penyebaran

penyakit

(pemutusan

rantai

penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.
3.

Pembatasan Kegiatan Keagamaan
a.

Bentuk

pembatasan

kegiatan

keagamaan

adalah

kegiatan

keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga
terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
b.

Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.

c.

Pengecualian

kegiatan

keagamaan

sebagaimana

huruf

a

dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan
resmi yang diakui oleh pemerintah.
d.

Pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19
dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang
dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan
penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).

4.

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum
Dalam bentuk pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan
memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, kecuali:
a.

Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan
obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang
kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas,
dan energi.

b.

Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka
pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua
instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi,
baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit
transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan
medis,

laboratorium,

klinik,

ambulans,

dan

laboratorium

penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan
akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis,
perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya
tetap diizinkan untuk beroperasi.
c.

Hotel, tempat penginapan (homestay), pondokan dan motel, yang
menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat
COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.

d.

Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas
karantina.
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e.

Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.

f.

Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan
dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.

Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan
pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan
peraturan perundang-undangan.
5.

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya
Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk
pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya
serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui
pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik,
olah raga, hiburan, akademik, dan budaya.

6.

Pembatasan Moda Transportasi
a.

Transportasi yang mengangkut penumpang
Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya
(kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan
jumlah penumpang.

b.

Transportasi yang mengangkut barang
Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya
tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain:
1)

Angkutan truk barang utuk kebutuhan medis, kesehatan,
dan sanitasi

2)

Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok

3)

Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang
seperti

sayur-sayuran

dan

buah-buahan

yang

perlu

distribusi ke pasar dan supermarket
4)

Angkutan untuk pengedaran uang

5)

Angkutan BBM/BBG

6)

Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan
baku industri manufaktur dan assembling

7)

Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor

8)

Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi
barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya)

9)

Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan
assembling

10) Angkutan kapal penyeberangan
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c.

Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan
ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.

d.

Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk
bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan
kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait
tetap berjalan.

7.

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan
keamanan
Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan
keamanan

dikecualikan

pada

kegiatan-kegiatan

operasi

militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur
pendukung dengan cakupan sebagai berikut:
a.

Kegiatan Operasi Militer:
1)

Kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer
selain perang.

2)

Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk
mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah
provinsi/kabupaten/kota.

3)

Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam
rangka

menghadapi

kondisi

darurat

negara

sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.

Kegiatan operasi POLRI:
1)

Kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan.

2)

Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian
untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat
daerah provinsi/kabupaten/kota.

3)

Kegiatan

rutin

kepolisian

untuk

tetap

terjaminnya

keamanan dan ketertiban masyarakat.
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E.

PENUTUP
Pembatasan

Sosial

Berskala

Besar

akan

berdampak

pada

pembatasan ruang gerak semua masyarakat di wilayah tersebut, sehingga
penanggulangan
masyarakat

COVID-19

dapat

berjalan

dalam
efektif.

situasi
Dalam

kedaruratan

kesehatan

menjalankan

respons

kedaruratan kesehatan masyarakat melalui pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar tersebut tetap mengedepankan keselamatan dan
kepentingan masyarakat baik di tingkat nasional maupun daerah.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
ttd.
TERAWAN AGUS PUTRANTO
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KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIAN MEDICAL COUNCIL

KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESI,A
NOMOR

18 I r<Kt I t<EP I

lr

I 2O2O

TENTANG
KEWENANGAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB
PENANGANAN PASIEN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
PADA MASA DARURAT BENCANA WABAH PENYAKIT
AKTBAT CORONA rlmusDrSEllSE2Ol9 (COVTD-Ig) Dr TNDONESTA

Menimbang:

a. bahwa untuk

penanggulangan bencana wabah penyakit
akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-I9) pada masa
darurat bencana di Indonesia diperlukan ketersediaan
tenaga medis sesuai kewenangal dan kompetensinya;

ini keberadaan dokter spesialis paru, dokter
spesialis penyakit dalam-subspesialis pulmonologi,
dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis penyakit

b. bahwa saat

tropik infeksi, dokter spesialis anak-subspesialis
respirologi, dokter spesialis anak-subspesialis infeksi dan
penyakit tropis, dolrter spesialis anak-subspesialis
emergensi dan rawat intensif anak, serta dolrter spesialis
anastesi-subspesialis terapi intensif, perlu didukung oleh
dokter dan dokter spesialis lainnya untuk dapat
melakukan penanganan pasien Corono Virus Disease
2019 (Covid-l9) dengan pneumonia di fasilitas pelayanan
kesehatan;
c. bahwa semua dolrter, termasuk dokter spesialis, sudah
mempunyai kompetensi penanganan kasus pneumonia
sampai level 4;

.
.
.

Anggota/member of

:

Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
lnternational Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kka.go.id
ASEAN Associaton of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (5ince 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id
Jl. Teuku Cik

Alamat S€kretariat/Secretariat :
Ditiro No.5 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +52(021)31923186
Email : inamc@kki.go.id, Website: kki.go.id
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d. bahwa dalam kondisi negara menghadapi masa darurat

bencana wabah penyakit akibat Corona Virus D'rsease
2019 (Covid- 19), semua Dokter dan Dokter Gigi perlu
meningkatkan kesiapsiagaan dalam menjalankan praktik
kedolrteran dengan menjaga profesionalisme dan tradisi
luhur profesi kedokteran serta tetap mengupayakan
perlindungan pada pasien dan keselamatan diri;
e.

Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,
perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran
Indonesia tentang Kewenangan Dolrter Penanggung
Jawab Penanganan Pasien Di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Pada Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit
Al<ibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 20O4 tentang Praktik
Kedokteran (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

2.

Undang-Undang Nomor

36 tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
3.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 20la tentang
Kekarantinaan kesehatan (kmbaran Negara Tahun 2O18
Nomor 128, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6236);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Vinn
Disease 2019 (Covid- 19);

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 01.07/Menkes
I lO4 l2O2O tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus
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(Infeksi 20l9-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat
Menimbulkan Wabah Dan Upaya Penanggulangannya;

7. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13 A tahun 2020
tentang Masa Perpanjangan Kondisi Status Keadaan
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus
Corona di Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG
KEWENANGAN DOKTER PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN
PASIEN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA MASA
DARURAT BENCANA WABAH PET{YAKIT AKIBAT CORONA
rzzRus D/SEASE 20 19 (COVID- 19).

KESATU : Memberi kewenangan kepada dokter dan/atau dokter
spesialis untuk menjadi Dokter Penalggung Jawab
Penanganan Pasien Coron a Virus Di.sease 2019 (Covid-l9) di
fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dokter,
dengan kompetensi tambahan penatalaksan aanr Corona Virus
Disea.se 2019 (Covid-l9), berdasarkan modul tambahan yang
diberikan oleh Kolegium masing-masing.
KEDUA

: Kasus berat yang memerlukan pelayanan lanjut di Intensiue
Care Unit (ICU) dilakukan alih rawat kepada doli:ter spesialis
paru, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis
pulmonologi, dokter spesialis penyakit dalam-subspesialis
penyakit tropik infeksi, dokter spesialis anak-sub spesialis
respirologi, doliter spesialis anak-subspesialis infeksi dan
penyakit tropis, dolrter spesialis anak-subspesialis emergensi
dan rawat intensif anak, dokter spesialis anastesi-subspesialis

terapi intensif.
KETIGA

:

Modul tambahan terkait Protokol Penanggulangan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-l9) yang diterbitkan oleh Kolegium
terkait dan/atau Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia pada kementerian

menyelenggarakan urusan pemerintahan

di

yang
bidang kesehatan,
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-4didistribusikan melalui

berbagai media agar dibaca dan

dipelajari.
KEEMPAT

: Memberi kewenangan kepada dolrter untuk melaksanakan
skrining dan pengawasan terhadap pasien Orang Dalam
Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang
melakukan isolasi mandiri dan penanganan Pasien Dalam
Pengawasan (PDP) dengan pneumonia ringan di fasilitas
pelayanan kesehatan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai
dengan masa kondisi status keadaan tertentu darurat bencana
wabah penyakit akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di
Indonesia dinyatakan berakhir oleh badan yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
penanggulangan bencana.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2020
KETUA KONSIL KEDOINERAN INDONESI.A

e)r.*
BAMBANG SUPRTYATNO
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