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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang. 

Covid-19 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, China, pada akhir 

bulan Desember 2019 dan merupakan penyakit yang disebabkan oleh tipe 

baru coronavirus (SARS-CoV-2). Virus ini menyebar dengan cepat ke 

wilayah lain di Cina dan juga seluruh negara di dunia.1 

Sejak Maret 2020 Pemerintah Republik Indonesia menetapkan 

penyebaran virus COVID-19 sebagai situasi kedaruratan kesehatan 

masyarakat pandemi COVID-19. Penetapan ini merespon situasi dunia, 

hampir seluruh negara telah terjadi transmisi penularan melalui transimisi 

lokal hingga transmisi komunitas. 

Pada 11 Maret 2020 World Health Organization (WHO) telah 

menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Secara regulasi 

pemerintah kemudian menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 

tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 

2019. Selain undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan, regulasi ini 

merupakan dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah dan upaya 

penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Secara kelembagaan penanggulangan bencana nasional yang 

diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

                                                             
1 Ekasari, Diah Wahyuni, dkk, 2021, Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada Masa Pandemi COVID-
19: Fakta dan Tantangan, Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi Volume 7 Nomor 2, hlm. 153 
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diamanatkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan gubernur, bupati, dan walikota 

sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-I9) di Daerah. Respon pemerintah Kota Tarakan 

terhadap situasi pandemi dengan menyusun kelembagaan di tingkat kota 

melalui Keputusan Wali Kota Tarakan Nomor 042/HK-III/140/2020 tentang 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Diseases 2019 

(COVID-19) Di Kota Tarakan 

Selain dampak kesehatan (angka penularan, kesakitan dan kematian), 

pandemi COVID-19 juga berdampak langsung terhadap situasi ekonomi 

dunia. Hampir seluruh aktivitas ekonomi, di ranah produksi hingga distribusi 

mengalami kelumpuhan. Fokus negara beralih pada upaya 

penanggulangan melalui skrining, pelacakan kasus, pengobatan hingga 

pemakaman dengan protokol COVID-19. 

Penanganan pandemi COVID-19 di bidang kesehatan dilakukan 

dengan pedoman yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan melalui 

Buku Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang telah 

beberapa kali direvisi sesuai dengan perkembangan penanganan secara 

sains maupun skala penularan yang terjadi. Buku pedoman ini diantaranya 

mengatur upaya pencegahan dan pengendalian di masyarakat dan 

perlindungan kesehatan pada masyarakat yang meliputi: upaya 

pencegahan, upaya penemuan kasus, upaya penanganan secara cepat 

dan efektif. Langkah dari penanganan secara cepat dan efektif diantaranya 

melalui pembatasan fisik dan pembatasan sosial, penerapan etika batuk 

dan bersin, isolasi mandiri/perawatan di rumah, pelaksanaan tindakan 

karantina terhadap populasi berisiko, 
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Pada situasi pandemi COVID-19 fasilitas pelayanan kesehatan di 

semua tingkat dan kelas merupakan bagian dari penanganan sekaligus 

bagian dari lokasi dengan resiko penularan COVID-19 yang sangat tinggi. 

Penularan dan infeksi terjadi antara sesama petugas kesehatan maupun 

antara pasien/keluarga pasien dengan petugas. Penularan dan infeksi yang 

terjadi telah berdampak pada situasi layanan kesehatan yang harus tutup 

sementara, pembatasan jumlah pasien yang bisa dilayani, hingga 

pengalihan layanan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Selain 

fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan juga menjadi garda 

terdepan dalam penanganan COVID-19, baik itu Dinas Kesehatan Kota 

Tarakan maupun Kantor Kesehatan Pelabuhan Klas IIA Tarakan. 

Berdasarkan pada kondisi ini, penulis kemudian memiliki ketertarikan untuk 

mengangkat topik penerapan protokol kesehatan di institusi kesehatan 

pada masa pandemi COVID-19 di Kota Tarakan. 

1.2. Rumusan Masalah. 

Rumusan masalah dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah: 

Bagaimana Penerapan Protokol Kesehatan Di Institusi Kesehatan Pada 

Masa Pandemi COVID-19 di Kota Tarakan? 

1.3. Tujuan Penulisan. 

Penulisan karya tulis ilmiah bertujuan untuk melihat penerapan 

protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di institusi kesehatan di 

Kota Tarakan. 

1.4. Manfaat Penulisan. 

Penulisan karya tulis ilmiah ini bermanfaat secara institusi maupun 

secara individu bagi penulis dalam melakukan upaya perbaikan terhadap 
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pencegahan penularan dan penaganan infeksi COVID-19 di setiap fasilitas 

pelayanan kesehatan maupun institusi kesehatan. 

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1. Kondisi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan Masa 

Pandemi COVID-19. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

mendefinisikan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai suatu alat dan/atau 

tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan 

oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. 

Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali 

dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sumber penularan kasus ini masih 

belum diketahui pasti, tetapi kasus pertama dikaitkan dengan pasar ikan di 

Wuhan. Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima 

pasien yang dirawat dengan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). 

Sejak 31 Desember 2019 hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, 

ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Tidak sampai satu bulan, 

penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, 

Jepang, dan Korea Selatan.2 

Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus baru. Awalnya, 

penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-

nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 

                                                             
2 Susilo, Adityo, dkk, 2020, Coronavirus Diseases 2019; Tinjauan Literatur Terkini, Jurnal Ilmu Penyakit Dalam 
Volume 7 Nomor 1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. 
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yaitu Coronavirus Disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe 

Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Virus ini dapat 

ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China 

dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya. Pada 12 Maret 2020, WHO 

mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Hingga tanggal 29 Maret 2020, 

terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia. 

Sementara di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-

19 dan 136 kasus kematian. 

Pada 27 Maret 2020, kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di 

Tarakan yang berasal dari pelaku perjalanan. Pada saat itu masyarakat 

maupun fasilitas pelayanan kesehatan masih awam terhadap gambaran klinis 

maupun penularan virus COVID-19. Masyarakat pelaku perjalanan tidak 

mengetahui kalau perilaku tersebut berisiko sementara di fasilitas pelayanan 

kesehatan belum menerapkan proses skrining terhadap pasien dan keluarga 

pasien yang akan berobat. Kasus selanjutnya kemudian berasal dari banyak 

klaster, seperti klaster pelaku perjalanan, peribadatan secara massal yang 

memicu terjadinya transmisi komunitas dan transmisi lokal. 

Penularan yang massif di Kota Tarakan menuntut fasilitas pelayanan 

kesehatan harus beradaptasi dan merespon dengan cepat situasi pandemi 

COVID-19 ke dalam kebijakan layanan. Sejak awal penemuan kasus RSUD 

Tingkat I Kota Tarakan langsung ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan 

COVID-19 kemudian pada April 2020, RSU Kota Tarakan ditetapkan sebagai 

rumah sakit perawatan COVID-19 dan 6 puskesmas di Kota Tarakan menjadi 

garda terdepan dalam melakukan pelacakan kontak, skrining dan melakukan 

rujukan ke rumah sakit rujukan maupun rumah sakit perawatan atau ke 

shelter isolasi/karantina yang dibangun oleh Pemerintah Kota Tarakan. Pada 
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perjalanan selanjutnya dalam penanganan COVID-19 di Kota Tarakan yang 

dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan secara rinci disampaikan pada 

tabel di bawah ini. 

Tabel 2.1 
Daftar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Melakukan Penanganan 

COVID-19 di Kota Tarakan Tahun 2020-2022. 

Rumah Sakit 
Rujukan 

Rumah Sakit 
Perawatan 

Puskesmas Institusi Kesehatan 

RSUD dr. H. 
Jusuf SK 

RSU Kota 
Tarakan 

Karang Rejo Dinas Kesehatan 
Kota Tarakan 

RSAL Ilyas 
Tarakan 

Juata Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Klas IIA 
Tarakan RS Pertamina Mamburungan 

RS 
Bhayangkara 
Polda Kaltara 

Pantai Amal 

Sebengkok 

Gunung 
Lingkas 

 Sumber data: Diolah dari Data Dinas Kesehatan Tahun 2022. 

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam 

perjalanannya sampai saat ini, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan 

maupun institusi kesehatan di Kota Tarakan merupakan bagian dari 

penanganan COVID-19 dengan kadar penugasan dan potensi penularan 

yang berbeda. Sehingga kebijakan masing-masing fasilitas pelayanan 

kesehatan dan institusi kesehatan dalam menerapkan protokol kesehatan 

juga berbeda. 

2.2. Penerapan Protokol Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Masa 

Pandemi COVID-19. 

Berdasarkan buku Revisi 5 Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 

COVID-19 menyebutkan bahwa penerapan pencegahan dan pengendalian 

faktor risiko COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting 

dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya pajanan virus SARS-CoV-2 
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kepada petugas kesehatan dan non kesehatan, pasien dan pengunjung di 

fasilitas pelayanan kesehatan. Prinsip pencegahan dan pengendalian risiko 

penularan yaitu: menerapkan kewaspadaan isolasi untuk semua pasien, 

menerapkan pengendalian administrasi, dan melakukan pendidikan dan 

pelatihan. 

Pada situasi pandemi COVID-19 terdapat istilah maupun kebiasaan 

baru yang familiar bagi masyarakat awam, salah satunya, penerapan protokol 

kesehatan. Pemerintah sebagai otoritas kesehatan memperkenalkan 

Langkah-langkah pencegahan COVID-19 melalui protokol kesehatan 

penerapan 5M yaitu: 

1. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik 

sebelum dan sesudah melakukan aktivitas; 

2. Memakai masker berlapis dengan baik dan benar saat beraktivitas di 

luar rumah, Menjaga jarak aman setidaknya satu meter terutama pada 

saat berada di tempat fasilitas umum; 

3. Menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah karena seseorang 

yang memiliki intensitas tinggi bersosialisasi dengan banyak orang 

memiliki resiko yang lebih tinggi terinfeksi virus Covid-19; 

4. Mengurangi mobilitas karena semakin tinggi intensitas keluar rumah 

maka akan semakin tinggi terinfeksi virus Covid-19 sehingga apabila 

tidak ada kepentingan mendesak disarankan untuk berada di rumah.3 

Selain protokol kesehatan 5M, pencegahan penularan Covid-19 dapat 

dilakukan dengan cara mengkonsumsi multivitamin, makan makanan yang 

bergizi seimbang, dan berolahraga secara teratur untuk menjaga daya tahan 

                                                             
3 Ekasari, Diah Wahyuni, dkk, 2021, Pengelolaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pada Masa Pandemi COVID-
19: Fakta dan Tantangan, Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi Volume 7 Nomor 2, hlm. 158 
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tubuh, serta melakukan vaksinasi Covid-19. Dinas Kesehatan Kota Tarakan 

merupakan bagian dari institusi kesehatan, juga sebagai bagian dari tempat 

kerja perkantoran yang sejak masa pandemi COVID-19 disarankan untuk 

menjalankan dan mensosialisasikan ke seluruh institusi dan perkantoran 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang 

Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam mendukung 

Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi. 

Pada rentang tahun 2020-2021, persentase tenaga kerja yang bekerja 

di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang terinfeksi 

COVID-19 sebanyak 27% dari kasus konfirmasi yang terjadi. Berdasarkan 

pada tata cara yang ditetapkan dalam kepmenkes tersebut ditemukan bahwa 

area/pusat pengendalian COVID-19 masih ada yang belum menyediakan, 

sehingga pekerja kesulitan mengakses informasi mengenai COVID-19. 

Ditemukan juga bahwa pedoman dan dokumen yang berhubungan dengan 

manajemen resiko COVID-19 telah tersedia tetapi belum diakses oleh semua 

pekerja. 

Hal lain yang ditemukan oleh penulis bahwa rencana komunikasi dan 

Standar Operasional Prosedur yang berlaku untuk semua pekerja maupun 

visitor di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan telah disusun 

hingga penetapan tugas, tanggung jawab hingga korespondensi staf (nomor 

HP, email dan call sign) tetapi belum semuanya diaktivasi. Orang-orang yang 

ditunjuk dalam memimpin komunikasi resiko dan penanganan COVID-19 

belum dilatih. Hal ini terlihat apabila terjadi kasus konfirmasi dan penularan 

faskes hanya dilaporkan ke beberapa pihak pimpinan unit kerja tidak 

menyampaikan secara detail setiap kasus konfirmasi yang terjadi. 
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Briefing tentang pesan komunikasi risiko COVID-19 kepada nakes dan 

non nakes serta pelibatan masyarakat dilakukan secara tidak teratur, masih 

ada petugas yang sering berkumpul untuk makan bersama, sehingga jika ada 

petugas yang terkonfimasi COVID-19, sangat berpotensi menularkan 

karyawan lainnya. Institusi kesehatan belum memiliki prosedur untuk 

mendukung penugasan karyawan dalam rangka pengendalian risiko COVID-

19 (seperti work from home/kerja melalui media daring bagi petugas yang 

memiliki penyakit penyerta atau usia lebih dari 50 tahun), hal ini dikarenakan 

jumlah petugas sangat terbatas. 

Hal yang belum tersedia juga yaitu institusi kesehatan belum memiliki 

prosedur untuk memonitor bahaya kesehatan kerja sebagai upaya untuk 

memastikan keselamatan pekerja dan sebagai bagian dari mitigasi resiko 

COVID-19. Rencana komunikasi dan SPO sudah dibuat, tetapi belum 

dilaksanakan secara tuntas, baik fasyankes maupun institusi kesehatan 

memiliki keterbatasan tenaga khusus yang mengurusi hal tersebut.  
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BAB III 

PENUTUP 

3.1. Kesimpulan. 

Berdasarkan penjelasan penulis pada bab pembahasan serta regulas 

yang mengatur pengendalian COVID-19 di perkantoran maupun di institusi 

kesehatan, dapat disimpulkan bahwa penerapan protokol kesehatan yang 

tidak konsisten, belum berjalannya SPO serta komunikasi resiko dalam 

penanganan COVID-19 di lingkungan perkantoran atau institusi kesehatan 

berpotensi dan beresiko tinggi menjadi penyebab terjadinya penularan 

COVID-19 di lingkungan petugas. 

3.2. Saran. 

  Saran yang dapat disampaikan dalam karya tulis ini yaitu agar petugas 

di fasilitas pelayanan kesehatan maupun institusi kesehatan secara rutin 

mengingatkan karyawan/petugas lain untuk selalu melaksanakan protokol 

kesehatan, menjalankan SPO yang telah dibuat dan membuat prosedur untuk 

memonitor bahaya di masing-masing institusi kesehatan. Hal ini sangat 

penting dilakukan agar risiko bahaya dapat diminimalisir sehingga kecelakaan 

akibat kerja atau peyakit akibat kerja dapat dihindari. 

  Fasyankes dan institusi kesehatan disarankan agar memiliki juru bicara 

di internal institusi agar penyampaian/komunikasi resiko bisa tersampaikan 

dengan baik dan menyeluruh di lingkungan masing-masing. Briefing tentang 

komunikasi risiko COVID-19 kepada seluruh petugas dengan melibatkan 

masyarakat harus secara teratur dilakukan agar karyawan dan tamu selalu 

mentaati protokol kesehatan yang telah di tetapkan. 
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