
Mempertahankan layanan kesehatan 
esensial: panduan operasional untuk 
konteks COVID-19 
 

Panduan interim 

1 Juni 2020 

  



© World Health Organization 2020 

Sebagian hak dilindungi. Karya ini tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Attribution-
NonCommercialShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/igo)  

Berdasarkan ketentuan lisensi ini, Anda dapat menyalin, mendistribusikan ulang, dan mengadaptasi 
karya ini untuk tujuan nonkomersial, dengan ketentuan karya ini dikutip dengan tepat, seperti 
diindikasikan di bawah ini. Dalam setiap penggunaan karya ini, tidak boleh ada kesan bahwa WHO 
mendukung organisasi, produk, atau layanan tertentu. Penggunaan logo WHO tidak diizinkan. Jika Anda 
mengadaptasi karya ini, Anda harus melisensikan karya Anda berdasarkan lisensi Creative Commons 
yang sama atau setara. Jika Anda menciptakan suatu terjemahan atas karya ini, Anda harus 
menambahkan penafian berikut ini bersama dengan kutipan yang dianjurkan “This translation was not 
created by the World Health Organization (WHO). WHO is not responsible for the content or accuracy of 
this translation. The original English edition shall be the binding and authentic edition”. 

Setiap mediasi terkait sengketa yang timbul berdasarkan lisensi ini akan dijalankan sesuai dengan 
aturan-aturan mediasi World Intellectual Property Organization. 

Penyebutan yang digunakan dan presentasi materi dalam publikasi ini tidak mengisyaratkan pernyataan 
pendapat apa pun juga dari WHO mengenai status legal negara, wilayah, kota, atau daerah apa pun atau 
otoritasnya, atau mengenai batasan garis depan atau perbatasannya. Garis titik-titik dan putus-putus 
pada peta mencerminkan perkiraan garis perbatasan yang mungkin belum disepakati sepenuhnya. 
Penyebutan perusahaan atau produk pembuat tertentu mana pun tidak mengisyaratkan bahwa 
perusahaan atau produk tersebut disetujui atau direkomendasikan oleh WHO lebih dari perusahaan 
atau pabrik lain dengan sifat yang serupa yang tidak disebutkan. Selain kekeliruan dan kelalaian, nama 
produk dengan hak milik dibedakan dengan huruf besar di awal. Semua langkah kewaspadaan yang 
wajar telah dijalankan oleh WHO untuk memverifikasi informasi dalam publikasi ini. Namun, materi yang 
diterbitkan ini didistribusikan tanpa jaminan apa pun, baik yang tersurat maupun tersirat. Tanggung 
jawab interpretasi dan penggunaan materi ini ada pada pembaca. Dalam keadaan apa pun WHO tidak 
akan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari penggunaannya. 

Dokumen ini merupakan pemutakhiran dari sebuah panduan interim yang awalnya diterbitkan dengan 
judul “COVID-19: Operational guidance for maintaining essential health services during an outbreak” 
pada tanggal 25 Maret 2020. 

WHO/2019-nCoV/essential_health_services/2020.2 

 

Kredit foto: 

Halaman sampul, iStock.com/Orbon Alija. 

Halaman v, Flickr CC0 1.0/AMISOM Public Information/AU UN IST PHOTO/Tobin Jones. 

Halaman 1, Flickr CC BY-NC-ND 2.0/ILO/Adri Berger. 

Halaman 2, Flickr CC BY-ND 2.0/Hospital Clínic/Francisco Àvia. 

Halaman 4, Flickr CC BY-NC-ND 2.0/© UNICEF Ethiopia/2013/Ose. 

Halaman 5, Freepik. 

Halaman 6, © UNICEF/UNI309864/Frank Dejongh. Halaman 8, Freepik. 

Halaman 10, Flickr CC BY-NC-ND 2.0/UN Women/Pathumporn Thongking. 



Halaman 12, Flickr CC BY-NC 2.0/U.S. Pacific Fleet/Rawad Madanat. 

Halaman 14, © UNICEF/UNI314083/Chan. 

Halaman 16, Flickr CC BY-SA 2.0/Karina Zambrana – SGEP/MS. 

Halaman 17, © UNICEF/UNI322149/Frank Dejongh. Halaman 18, © UNICEF/UNI324621. 

Halaman 20, Flickr CC BY 2.0/NEC Corporation of America. 

Halaman 22, © UNICEF/UNI309873/Frank Dejongh. 

Halaman 23, Flickr CC BY-NC 2.0/Public Services International. 

Halaman 24, © UNICEF/UNI326749/Frank Dejongh. 

Halaman 31, Flickr CC BY-NC-ND 2.0/UNMISS. 

Halaman 39, © UNICEF/UN0294748/Frank Dejongh. 

Halaman 50, © UNICEF/UNI331144/Volpe. 

Halaman 54, Flickr CC BY 2.0/CDC Foundation/David Snyder. 

Desain: Annovi Design.  

  



Mempertahankan layanan kesehatan 
esensial: panduan operasional untuk 
konteks COVID-19 
 

Panduan interim 

1 Juni 2020 

  



Daftar isi 
Ucapan terima kasih ..................................................................................................................................... 7 

1.1 Ikhtisar .............................................................................................................................................. 10 

1.2 Pertimbangan konteks ...................................................................................................................... 12 

1.3 Sesuaikan mekanisme-mekanisme tata kelola dan kooridnasi untuk mendukung pelaksanaan 

tindakan yang tepat waktu ..................................................................................................................... 13 

1.4 Prioritaskan layanan-layanan kesehatan esensial dan sesuaikan dengan konteks serta kebutuhan 

yang berubah .......................................................................................................................................... 14 

1.7 Segera optimalkan kapasitas tenaga kesehatan ............................................................................... 20 

1.8 Menjaga ketersediaan obat-obatan, peralatan, dan suplai esensial ................................................ 22 

1.9 Danai kesehatan masyarakat dan hapuskan hambatan-hambatan keuangan yang menghalangi 

akses ........................................................................................................................................................ 24 

1.10 Perkuat strategi komunikasi untuk mendukung pemanfaatan tepat layanan esensial ................. 26 

1.11 Perkuat pemantauan layanan-layanan kesehatan esensial ............................................................ 27 

1.12 Gunakan platform digital untuk mendukung pemberian layanan kesehatan esensial .................. 30 

Bagian 2. Pertimbangan-pertimbangan tahapan kehidupan dan penyakit ................................................ 32 

2.1 Tahapan-tahapan kehidupan ............................................................................................................ 34 

2.1.1 Kesehatan ibu dan bayi baru lahir ............................................................................................. 34 

2.1.2 Kesehatan anak dan remaja ....................................................................................................... 37 

2.1.3 Lanjut usia .................................................................................................................................. 42 

2.2 Gizi, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa ............................................................................ 49 

2.2.1 Gizi .............................................................................................................................................. 49 

2.2.2 Penyakit tidak menular: penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, penyakit saluran 

pernapasan kronis, penyakit ginjal kronis, gangguan kesehatan oral ................................................ 52 

2.2.3 Gangguan jiwa, neurologis, dan penggunaan zat ...................................................................... 61 

2.3 Penyakit menular .............................................................................................................................. 65 

2.3.1 HIV, hepatitis viral, dan infeksi menular seksual ....................................................................... 65 

2.3.2 Tuberkulosis ............................................................................................................................... 72 

2.3.3 Imunisasi .................................................................................................................................... 74 

2.3.4 Penyakit tropis terabaikan ......................................................................................................... 79 

2.3.5 Malaria ....................................................................................................................................... 83 

Referensi ..................................................................................................................................................... 87 

Lampiran ..................................................................................................................................................... 94 

Indikator sampel untuk memantau layanan kesehatan esensial ........................................................... 94 



Daftar indikator sampel untuk pemantauan layanan kesehatan esensial selama pandemi COVID-19 . 95 

 

  



Ucapan terima kasih 

Panduan ini disusun sepenuhnya oleh personil badan PBB melalui konsensus pakar, analisis baru, dan 
rujukan ke panduan program WHO, UNICEF, dan UNFPA. 

Kelompok koordinasi suntingan 

Jill Farrington, Andre Griekspoor, Santosh Gurung, Sally Hargreaves, Sara Hollis, Blerta Maliqi, Teri 
Reynolds (Responsible Officer), Susan Sparkes 

Kontributor dan peninjau lain 

World Health Organization (WHO)  

Bernadette Abela-Ridder, Marina Adrianopoli, Olga Agbodjan-Prince, Elsie Akwara, Benedetta Allegranzi, 
Jamela Al-Raiby, Avni Amin, Kingsley Asiedu, Ian Askew, Rachel Baggaley, Sepideh Bagheri Nejad, Sunil 
Bahl, Andrew Ball, April Baller, Valentina Baltag, Anshu Banerjee, Prebo Barango, Shannon Barkley, 
Hélène Barroy, Hana Bekele, Anjana Bhushan, Gautam Biswas, Mercedes Bonet, Mathieu Boniol, Daniel 
Brigden, Anne Brink, Nathalie Broutet, Maurice Bucagu, Sonja Caffe, Susanne Carai, Maricel Castro, 
Venkatraman Chandra-Mouli, Diana Chang Blanc, Richard Cibulskis, Camilo Cid, David Clarke, Adam 
Lauren Cohen, Giorgio Cometto, Erwin Cooreman, Marilys Corbex, Peter Cowley, Valeria de Oliveira 
Cruz, Bernadette Daelmans, Daniel Argaw Dagne, Carolina Alfaro Danovaro, Masoud Dara, Shalini Desai, 
Teshome Desta, Khassoum Diallo, Theresa Diaz, Amadou Garba Djirmay, Meg Doherty, Elisa Dominguez, 
Martin Donoghoe, Bayarsaikhan Dorjsuren, Tarun Dua, Pablo Durán, Philippa Easterbrook, Maria 
Eebello, Tamás Evetovits, Dennis Falzon, Nathan Ford, Andres de Francisco, Albis Gabrielli, Bela Ganatra, 
Elkhan Gasimov, Massimo Ghidinelli, Karima Gholbzouri, Philippe Glaziou, Global Malaria Programme 
and WHO intercountry support teams, Rodolfo Gómez, Richard Gregory, Lianne Marie Gonsalves, Regina 
Guthold, Zeea Han, Vachagan Harutyunyan, Lisa Hedman, Nilmini Hemachandra, Dirk Horemans, Andre 
Ilbawi, Naoko Ishikawa, Saurabh Jain, Melitta Jakab, Mohammed Jamsheed, Anoma Jayathilaka, Cheryl 
Johnson, Matthew Jowett, Rita Kabra, Catherine Kane, Tereza Kasaeva, Elizabeth Katwan, Ed Kelley, 
James Kelley, Akpaka Kalu Sudhir Khanal, Rajat Khosla, James Kiarie, Nancy Kidula, Warrick Kim, 
Jonathan King, Souleymane Kone, Yeboue Kouadio, Katrina Kretsinger, Aigul Kuttumuratova, Joseph 
Kutzin, Oleg Kuzmenko, Hugues Lago, Benjamin Lane, Margrieta Langins, Antonella Francheska 
Lavelanet, Ornella Lincetto, Ann Lindstrand, Jayantha Liyanage, Laura Nic Lochlainn, Daniel Low-Beer, 
Silvana Luciani, Briana Lucido, Niklas Luhmann, Frank Lule, Virginia MacDonald, Ramez Mahaini, 
Mwelecele Malecela, Priya Mannava, Casimir Manzengo, Awad Mataria, Inke Mathauer, Cuauhtémoc 
Ruiz Matus, Pamela Mbabazi, Symplice Mbola Mbassi, Bruno Meesen, Garrett Livingston Mehl, Rajesh 
Mehta, Lisa Menning, Bente Mikkelsen, Jose R. Franco Minguell, Ann Beth Moller, Hernan Montenegro 
von Muelenbrock, Roberto Montoya, Antonio Montressor, Allisyn Moran, Claudia Garcia Moreno, 
Bridget Akora Mugisa, Diane Muhongerwa, Mick Mulders, John Murray, Assumpta Muriithi, Bremen de 
Mucio, Juliet Nabyonga, Claudia Nannei, Manjulaa Narasimhan, Salla Ndoungou, Santiago Nicholls, Yasir 
Nisar, Abdisalan Noor, Olufemi Oladapo, Kathryn O’Neill, Leopold Ouedraogo, Francesca Palestra, 
Venkata Pemmaraju, Martina Penazzato, Claudia Pescetto, Marina Plesons, Annie Portela, Zita Weise 
Prinzo, Gerardo Priotto, Giovani Ravasigi, Nirina Razakasoa, Pryanka Relan, Bharat Rewari, Leanne Riley, 
Briana Rivas Morello, Alastair Robb, Michelle Rodolph, Lisa Rogers, Gojka Roglic, David Anthony Ross, 
Tomas Roubal, Jose A. Ruiz-Postigo, Aurora Saares, Sohel Saikat, Ritu Sadana, Kuntal Saha, Dieudonne 
Sankara, Lale Say, Nicole Seguy, Mukta Sharma, Stephanie Shendale, Hai-Rim Shin, Khalid Siddeeg, 
Angela Padmini de Silva, Satvinder Singh, Charalampos Sismandis, Slim Slama, Samir Sodha, Anthony 
Solomon, Agnès Soucat, Kate Strong, Yuka Sumi, Afework Tekle, Juan Tello, Thaksaphon (Mek) 
Thamarangsi, Jotheeswaran Amuthavalli Thiyagarajan, Sarah Thomson, Alexandre Tiendrebeogo, 
Tsolmongerel Tsilaajav, Prosper Tumusiime, Juliawati Untoro, Meera Thapa Upadhyay, Neena Valecha, 



Mark Van Ommeren, Cherian Varghese, Raman Velayudhan, Annette Verster, Pedro Albajar Vinas, 
Marco Vitoria, Lara Vojnov, Elena Vovc, Zubair Wadood, Hui Wang, Susan Annemarie Wang, Supriya 
Warsuvithana, Martin Weber, Maru Aregawi Weldedawit, Wilson Were, Teodora Wi, Aya Yajima, Nasir 
Yusuf, Ghasem Zamani, Diana Zandi, Li Zhao, Matteo Zignol 

United Nations Children’s Fund (UNICEF)  

Mamka Anyona, Jennifer Asman, Joanne Bosworth, Valentina Buj, Carlos Navarro Colorado, Anne 
Detjen, Hannah Sarah Dini, David Hipgrave (Coordinator), Shaffiq Essajee, Ulla Griffiths, Gagan Gupta, 
Tedbabe Degefie Hailegebriel, Andreas Hasman, Debra Jackson, Tanvi Jain, Karin Kallander, Joanna Lai, 
Manuel Celestino Lavayen, Ken Legins, Robin Nandy, Rory Nefdt, Luwei Pearson, Stefan Swartling 
Peterson, Jerome Pfaffmann, Benjamin Schreiber, Fouzia Shafique, Alyssa Sharkey, David Stewart, 
Claudia Vivas, Ahmadu Yakubu, Willibald Zeck 

United Nations Population Fund (UNFPA) 

Michel Brun, Danielle Engel, Mandira Paul  



Bagian 1. Strategi-strategi operasional 
untuk mempertahankan layanan-layanan 
kesehatan esensial 
  



1.1 Ikhtisar 

Sistem-sistem kesehatan di seluruh dunia menghadapi tantangan dalam bentuk peningkatan kebutuhan 

akan pelayanan kesehatan oleh orang-orang dengan COVID-19, yang semakin diperburuk oleh rasa 

takut, stigma, misinformasi, dan pembatasan pergerakan yang mengganggu pemberian pelayanan 

kesehatan untuk semua penyakit. Saat sistem kesehatan kelebihan kapasitas dan masyarakat tidak 

dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan, angka kematian langsung akibat wabah dan 

kematian tidak langsung dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dan diobati akan meningkat drastis 

(1, 2, 3). Menjaga rasa percaya masyarakat pada kapastias sistem kesehatan untuk dengan aman 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan esensial dan mengendalikan infeksi risiko di fasilitas pelayanan 

kesehatan merupakan kunci untuk memastikan adanya perilaku pencarian pelayanan kesehatan yang 

benar dan kepatuhan pada anjuran-anjuran kesehatan masyarakat. 

Kemampuan suatu sistem dalam mempertahankan layanan-layanan kesehatan akan bergantung pada 

beban dasar penyakitnya, skenario penularan COVID-19 (yang diklasifikasikan menjadi tidak ada kasus, 

sporadis, klaster, atau penularan masyarakat) serta kapasitas sistem kesehatan tersebut seiring 

berkembangnya pandemi (4). Penguatan pelayanan kesehatan primer  dalam rangka realisasi cakupan 

kesehatan semesta memberikan pondasi penting untuk beradaptasi ke dalam konteks pandemi. Sistem 

kesehatan yang ditata dan dipersiapkan dengan baik akan mampu mempertahankan akses terhadap 

layanan-layanan kesehatan esensial berkualitas yang merata selama berlangsungnya kedaruratan, 

sehingga dapat membatasi kematian langsung dan menghindarkan kematian tidak langsung. 

Pada tahap awal wabah COVID-19, banyak sistem kesehatan yang berhasil mempertahankan pemberian 

layanan rutin ketika dihadapkan pada beban kasus COVID-19 dalam jumlah yang masih terbatas. Seiring 

melonjaknya permintaan pelayanan dan semakin terdampaknya tenaga kesehatan oleh infeksi COVID-19 

serta oleh konsekuensi-konsekuensi tidak langsung dari pandemi ini, muncul kebutuhan untuk 

mengambil langkah-langkah adaptasi strategis guna memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki 

sektor publik dan sektor swasta digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 

Berbagai negara mengambil keputusan yang sulit dalam menyeimbangkan kebutuhan untuk 

menanggulangi pandemi COVID-19 secara langsung dengan kebutuhan untuk mempertahankan 

pemberian layanan kesehatan esensial yang lain. Menetapkan alur pasien yang aman dan efektif (yang 

mencakup skrining COVID-19, triase, dan rujukan tersasar) tetap penting dan harus dilakukan di semua 

tingkat layanan. Banyak layanan kesehatan rutin dan elektif dihentikan sementara dan pendekatan-

pendekatan pemberian layanan mulai diadaptasi sesuai konteks perkembangan pandemi serta seiring 

berubahnya analisis manfaat-risiko untuk setiap kegiatan. Saat pemberian layanan kesehatan esensial 

menjadi terancam, mekanisme-mekanisme tata kelola dan koordinasi yang efektif, serta protokol untuk 

penetapan prioritas dan penyesuaian layanan, dapat memitigasi risiko kegagalan sistem. 

Saat wabah mulai terkendali dan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang bersifat membatasi mulai 

dilonggarkan secara bertahap, adaptasi-adaptasi pemberian layanan tertentu perlu dikembalikan seperti 

semula, meskipun sebagian ada yang harus tetap dilanjutkan untuk sementara waktu, dan sebagian 

adaptasi lain yang terbukti efektif, aman, dan bermanfaat dapat dimasukkan ke dalam praktik rutin 

pascapandemi. Wabah ini kemungkinan akan seperti gelombang pasang surut, sehingga 

penanggulangan strategisnya harus bersifat dinamis dan terkalibrasi. Pengambil keputusan harus 

mengantisipasi kebutuhan untuk memulai, menghentikan, dan memulai kembali adaptasi. Keputusan 



yang diambil harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah, dan sebaiknya dievaluasi 

kembali secara berkala. 

Keberhasilan implementasi pergeseran-pergeseran strategis ini memerlukan pelibatan masyarakat serta 

para pemangku kepentingan sektor publik dan sektor swasta, langkah-langkah spesifik untuk 

memastikan kelompok sosial masyarakat yang rentan dapat mengakses layanan kesehatan, transparansi 

dan komunikasi dengan masyarakat yang sering dijalankan, serta kerja sama yang baik dengan  anggota 

masyarakat. 

Semua adaptasi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etis, seperti pemerataan (equity) alokasi 

sumber daya dan akses, kepercayaan diri, komitmen untuk menyelesaikan proses ini secara menyeluruh, 

dan sikap menjunjung martabat dan hak asasi manusia (5). Secara keseluruhan, jika kelompok-kelompok 

yang rentan tidak dilindungi, kelompok-kelompok tersebut akan menghadapi risiko yang lebih tinggi dan 

hal ini akan mengacaukan penanggulangan COVID-19 dan tujuan-tujuan kesehatan masyarakat lain 

secara lebih luas. Langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) harus dipatuhi secara 

ketat sesuai panduan yang termutakhir (6) dan kebijakan-kebijakan terkait. 

Dokumen ini memperluas isi dari pilar layanan dan sistem kesehatan esensial COVID-19 strategic 

preparedness and response plan: operational planning guidelines to support country preparedness and 

response (4), menggantikan Operational guidance for maintaining essential health services during an 

outbreak (7), dan melengkapi Community-based health care, including outreach and campaigns, in the 

context of the COVID-19 pandemic yang diterbitkan baru-baru ini (8). Dokumen ini mendukung upaya 

negara dalam mengimplementasikan tindakan-tindakan terarah di tingkat nasional, daerah, dan lokal 

untuk menata ulang dan mempertahankan akses pada layanan-layanan kesehatan esensial yang aman 

dan berkualitas. Dokumen ini menjabarkan adaptasi-adaptasi yang diperlukan untuk menjaga keamanan 

masyarakat dan mempertahankan keberlanjutan layanan-layanan kesehatan esensial selama 

penanggulangan terhadap pandemi COVID-19 berlangsung. Dokumen ini diperuntukkan bagi para 

pengambil keputusan dan pengelola di tingkat nasional dan daerah. 

Bagian 1 menjabarkan prinsip-prinsip dasar dan rekomendasi-rekomendasi praktis yang mendukung 

pengambilan keputusan untuk memastikan layanan-layanan kesehatan esensial tertentu tetap berlanjut 

sambil menyoroti tindakan-tindakan utama yang perlu dipertimbangkan. 

Bagian 2 berisi bab-bab singkat yang secara spesifik membahas adaptasi-adaptasi serta pertimbangan-

pertimbangan tahap kehidupan dan program-program penyakit dalam konteks COVID-19. Bab-bab ini 

dimaksudkan untuk digunakan bersamaan dengan – dan bukan untuk menggantikan – panduan program 

WHO yang sudah ada untuk bidang-bidang tersebut. 

  



1.2 Pertimbangan konteks 

Berbagai wilayah yang berbeda di dalam satu negara yang sama sekalipun dapat membutuhkan 

pendekatan yang berbeda dalam nenentukan layanan-layanan kesehatan mana yang esensial dan dalam 

mengorientasikan ulang unsur-unsur sistem kesehatan untuk mempertahankan layanan-layanan 

tersebut. Pengambil keputusan harus menyeimbangkan antara manfaat kegiatan-kegiatan tertentu dan 

risiko penyebaran virus yang ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan tersebut. Analisis manfaat-risiko untuk 

kegiatan apa pun akan bergantung pada beban penyakit dan konteks sosial setempat, skenario 

penularan COVID-19, serta kapasitas setempat untuk memberikan layanan, baik kapasitas dasar maupun 

kapasitas seiring perkembangan pandemi. 

Berbagai negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda untuk langkah-langkah kesehatan masyarakat 

dan sosial yang diterapkan untuk membatasi penularan COVID-19, dan pendekatannya dalam 

melonggarkan langkah-langkah tersebut juga berbeda-beda. Kebijakan yang membatasi pergerakan 

untuk menahan penularan dapat menciptakan hambatan akses pada pelayanan kesehatan dan akan 

mempengaruhi peta jalan pengembalian layanan seperti semula. Pandemi ini secara khusus 

menempatkan beban yang belum pernah ada sebelumnya pada anggota masyarakat untuk 

menatalaksana secara mandiri berbagai kebutuhan kesehatan dan pada pengasuh informal – seperti 

keluarga, teman, dan tetangga – yang seharusnya tidak dibatasi oleh pembatasan pergerakan yang 

dapat membuat mereka tidak dapat memberikan perawatan yang dibutuhkan. 

Di tempat-tempat yang memiliki beban penyakit-penyakit menular yang tinggi yang tanda dan gejalanya 

bertumpang tindih dengan definisi kasus COVID-19 (seperti malaria, pneumonia, atau tuberkulosis [TB]), 

pesan-pesan kesehatan masyarakat perlu diadaptasi untuk memastikan bahwa masyarakat tidak 

menunda mencari pelayanan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang berpotensi mengancam nyawa. 

Selain itu, di wilayah-wilayah yang sedang melaksanakan upaya eliminasi dan eradikasi, adanya 

perubahan pendekatan pencegahan dan pengobatan yang bersifat jangka pendek sekalipun dapat 

dengan cepat memutarbalikkan kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah serta 

memberikan konsekuensi-konsekuensi jangka panjang. 

Di mana, bagaimana, dan kepada siapa masyarakat mencari pelayanan kesehatan dapat sangat berbeda 

sesuai dengan konteks masing-masing. Di komunitas-komunitas tertentu, penyedia layanan sektor 

swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) seperti organisasi keagamaan merupakan pemangku 

kepentingan yang penting serta penyedia layanan utama. Penilaian cepat di tingkat nasional dan daerah 

harus menjadi panduan dalam mengambil keputusan perubahan strategis terkait kebijakan dan 

protokol, dengan mempertimbangkan bahwa kekurangan-kekurangan yang sudah ada dalam pemberian 

layanan dapat semakin memburuk selama wabah ini. Hal ini penting terutama di negara-negara dengan 

kapasitas yang rendah dan dalam situasi-situasi kemanusiaan, di mana gangguan pada layanan dapat 

lebih cepat timbul. Adaptasi dan inovasi perlu mempertimbangkan keterbatasan-keterbatasan sumber 

daya dan kapasitas (9). Jika adaptasi dibuat secara matang dan dilakukan dengan koordinasi yang baik, 

adaptasi pemberian layanan dalam konteks COVID-19 dapat membangun kapasitas sistem kesehatan 

yang dapat dipertahankan selama dan setelah berakhirnya pandemi.  

  



1.3 Sesuaikan mekanisme-mekanisme tata kelola dan koordinasi untuk mendukung 

pelaksanaan tindakan yang tepat waktu 

Upaya penanggulangan COVID-19 nasional biasanya mencakup penyusunan tim pengelola kejadian 

(incident management team/IMT). Penanggung jawab (focal point) yang secara khusus mengurusi  

layanan kesehatan esensial harus menjadi salah satu anggota IMT ini dan bertindak sebagai penghubung 

dengan program-program layanan kesehatan esensial. Di dalam tahap-tahap epidemi di mana beban 

kasus COVID-19 dapat dikelola tanpa membahayakan layanan rutin, penanggung jawab ini dapat 

mengoordinasikan penyesuaian sumber daya manusia, keuangan, dan material serta memobilisasi 

sumber daya tambahan. Dalam tahap-tahap ini, bersama dengan program, penanggung jawab berupaya 

untuk mengoptimalisasi protokol untuk memodifikasi dan mempertahankan layanan kesehatan esensial, 

sambil memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan infeksi diperkuat guna menjamin layanan 

diberikan secara aman. Saat layanan-layanan rutin sudah terganggu, penanggung jawab 

mengoordinasikan aktivasi protokol-protokol untuk penetapan ulang prioritas serta adaptasi layanan 

secara bertahap, seperti yang dideskripsikan di dalam bab-bab di bawah. Implementasi harus 

dikoordinasikan dengan otoritas-otoritas terkait di tingkat nasional dan daerah dan dengan penyedia 

layanan kesehatan sektor publik dan swasta. Saat penularan COVID-19 sudah mulai terkendali dan 

kebutuhan akan layanan terkait wabah ini menurun, penanggung jawab akan mengoordinasikan 

pengembalian layanan secara bertahap dan aman serta strategi-strategi untuk menangani 

menumpuknya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang belum terpenuhi. Seiring perkembangan 

pandemi, siklus-siklus ini kemungkinan akan berulang, dan adaptasi layanan perlu mulai dijalankan, 

dihentikan, dan dijalankan kembali. 

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA: 

• Tunjuk penanggung jawab layanan kesehatan esensial sebagai anggota IMT COVID-19. 

• Adakan jalur koordinasi dan komunikasi untuk IMT COVID-19, pengelola program layanan 
kesehatan esensial, dan penyedia layanan sektor publik dan swasta. 

• Adakan (atau sesuaikan) mekanisme dan protokol yang mengatur pemberian layanan kesehatan 
esensial dengan dikoordinasikan dengan protokol-protokol layanan kesehatan, termasuk untuk 
penguatan langkah- langkah pencegahan infeksi. 

• Tetapkan pemicu atau ambang batas untuk dimulainya realokasi kapasitas layanan secara 
bertahap, dari layanan komprehensif rutin ke layanan esensial, serta untuk perluasan kembali 
serta transformasi layanan seiring berkembangnya pandemi. 

• Tetapkan mekanisme-mekanisme untuk memantau pemberian layanan kesehatan esensial yang 
sedang berlangsung dan pertimbangkan data dalam pengambilan keputusan IMT (lihat Bab 1.8). 

• Adakan atau pertahankan mekanisme koordinasi antara otoritas keuangan dan kesehatan untuk 
memastikan ketersediaan dana untuk layanan kesehatan esensial dan untuk memfasilitasi respons 
adaptasi, pengembalian, dan transformasi layanan (lihat Bab 1.9). 

 

  



1.4 Prioritaskan layanan-layanan kesehatan esensial dan sesuaikan dengan konteks serta 

kebutuhan yang berubah 

Untuk menghindari kesakitan dan kematian tidak langsung dan mencegah perburukan akut penyakit-

penyakit kronis saat layanan terganggu, berbagai negara harus  mengidentifikasi layanan-layanan 

kesehatan esensial yang akan diprioritaskan untuk tetap dijalankan selama fase akut pandemi COVID-19. 

Kategori-kategori layanan dengan prioritas tinggi meliputi: 

• layanan pencegahan dan pengobatan esensial untuk penyakit menular, termasuk imunisasi; 

• layanan terkait kesehatan reproduksi, termasuk layanan selama masa kehamilan dan persalinan; 

• layanan inti untuk kelompok-kelompok masyarakat yang rentan, seperti bayi dan lansia; 

• penyediaan obat-obatan, persediaan, dan dukungan dari tenaga kesehatan untuk tatalaksana 

yang masih berlangsung untuk penyakit-penyakit kronis, seperti gangguan kesehatan jiwa; 

• pengobatan kritis berbasis fasilitas; 

• tatalaksana gangguan kesehatan darurat dan presentasi akut umum yang memerlukan 

intervensi sensitif waktu; dan 

• layanan-layanan pendukung, seperti pencitraan diagnostik, layanan laboratorium, dan layanan 

bank darah. 

Saat beban kasus COVID-19 dan tekanan terkait COVID-19 pada sistem kesehatan sudah mulai menurun, 

berbagai layanan yang sebelumnya dihentikan sementara perlu dijalankan kembali. Keputusan tentang 

kapan dan bagaimana layanan secara aman kembali dijalankan akan berbeda-beda tergantung pada 

kondisi dan masyarakat (lihat Bagian 2). Sebagai contoh, inisiasi pengobatan kanker harus 

mempertimbangkan manfaat pengobatan dini bagi penderitanya dan risiko imunosupresi terkait. 

Strategi menjalankan kembali layanan komprehensif dan elektif harus dikaji ulang dan direvisi secara 

berkala seiring perkembangan wabah. Penurunan pemanfaatan layanan dalam jumlah yang substansial 

hingga di bawah ambang batas atau penurunan pencapaian indikator-indikator kinerja lain yang telah 

disetujui harus memicu pemberlakuan strategi tersasar, seperti kampanye komunikasi kepada 

masyarakat terkait pengenalan tanda-tanda bahaya serangan jantung dan stroke (lihat Bab 1.8 dan 

Bagian 2). 

Di berbagai tempat, pemberhentian sementara layanan-layanan kesehatan tertentu akan 

mengakibatkan penumpukan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang tidak terpenuhi dalam jumlah 

yang besar. Program-program pencegahan yang terhenti, termasuk skrining, kemungkinan memerlukan 

kampanye susulan untuk mengejar ketertinggalan (catch-up), misalnya untuk imunisasi yang terlewat. Di 

berbagai sistem kesehatan, pemberhentian sementara layanan bedah, misalnya, kemungkinan akan 

menyebabkan banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di sisi lain, prosedur-prosedur yang awalnya 

dipandang sebagai prosedur yang elektif dapat segera berubah menjadi kebutuhan yang mendesak. 

Karena kebutuhan akan tenaga kesehatan, kontak erat dan sumber daya material terkait (seperti meja 

operasi dan alat pelindung diri [APD] yang lengkap), pengembalian layanan operasi memerlukan strategi 

yang terkoordinasi dan terencana dengan baik. Kemungkinan kenaikan jumlah permintaan dan urgensi 

pelayanan kesehatan dibandingkan kondisi dasar (baseline) yang terjadi secara berkepanjangan perlu 

diperhitungkan dalam perencanaan. 

Selain penghentian sementara layanan, hambatan-hambatan lain terkait konteks pandemi telah 

mengakibatkan komplikasi dan kesakitan terkait penundaan pencarian pelayanan, seperti perburukan 



penyakit tidak menular (PTM) atau infeksi tingkat lanjut. Pembatasan pergerakan, rasa takut, kehilangan 

pekerjaan, dan ketidakpastian akan masa depan dapat menyebabkan peningkatan kekerasan rumah 

tangga, institusional, seksual, dan gender, serta peningkatan kondisi kesehatan jiwa secara keseluruhan, 

termasuk depresi, kegelisahan, dan gangguan penggunaan obat-obatan terlarang (lihat Bab 2.2.3). 

Semua hal tersebut meningkatkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan. 

Pengembalian layanan kepada situasi semula kemungkinan akan terjadi dalam konteks kenormalan baru 

(new normal) di mana masih ada risiko penularan COVID-19, dan risiko kembali terjadinya klaster lokal 

atau penularan masyarakat COVID-19 kembali terjadi. Pemberian layanan perlu kembali dijalankan 

dengan cara yang aman, di mana risiko penularan tetap dimitigasi, didasarkan pada adaptasi yang sudah 

dimulai dalam upaya penanggulangan dan dengan mengantisipasi kemungkinan pemberlakuan kembali 

langkah-langkah pembatasan. Perencanaan kontingensi untuk kemungkinan penghentian kembali 

layanan untuk sementara dapat mencakup memperlengkapi ambulans dan fasilitas, menetapkan 

protokol transisi yang jelas, dan melatih tenaga kesehatan. Langkah-langkah mitigasi program dan 

rencana kontinjensi perlu dengan aman memulai, menghentikan, dan memulai kembali kegiatan seiring 

berkembangnya pandemi ini. 

Perencanaan antisipasi yang efektif akan mempersiapkan jalan bagi transformasi sistem kesehatan dan 

menjadikan sistem kesehatan lebih siap untuk menghadapi gangguan dan mengurangi potensi risiko 

akibat gangguan tersebut di masa depan. Adaptasi harus diorientasikan pada penguatan ketangguhan 

layanan dan peningkatan potensi pengembangan skala kapasitas pengobatan COVID-19 dengan cepat, 

sambil memastikan akses yang aman pada layanan kesehatan esensial yang berkualitas. 

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA: 

• Susun daftar layanan kesehatan esensial yang khusus untuk negara Anda berdasarkan konteks dan 
dengan dukungan panduan serta instrumen-instrumen WHO. 

• Jawab kebutuhan-kebutuhan khusus kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, seperti 
suku-suku asli, perantau dan pengungsi, pekerja seks, dan tuna wisma. 

• Identifikasi layanan-layanan rutin dan elektif yang dapat dihentikan sementara atau dipindahkan 
ke wilayah-wilayah yang tidak begitu terdampak. 

• Susun peta jalan pengurangan dan pengembalian layanan secara progresif seiring melonjaknya 
dan menurunnya beban pada sistem kesehatan (lihat Bab 1.3). 

• Antisipasi pengembalian layanan yang dihentikan sementara berdasarkan perubahan kebutuhan 
saat upaya-upaya kesehatan masyarakat perlahan dilonggarkan dan tangani setiap hambatan baru 
pada akses. 

• Pastikan langkah-langkah pengurangan risiko dan mitigasi untuk penularan COVID-19 tetap 
dilanjutkan di semua program pemberian layanan kesehatan, melalui penguatan program PPI 
untuk menerapkan langkah-langkah prioritas 

• Pastikan unsur-unsur sistem terkait dikembangkan melalui tindakan-tindakan strategis yang 
dideskripsikan di bab-bab di bawah ini. 

 

  



1.5 Optimalkan tempat dan platform pemberian layanan 

Berbagai alasan dapat mendasari perlunya penyesuaian tempat-tempat pemberian pelayanan. Alasan-

alasan tersebut meliputi: 

• Fasilitas yang ada mungkin tidak dapat memberikan layanan karena ditetapkan menjadi tempat 

khusus perawatan untuk orang-orang yang terdampak COVID-19, atau karena sudah tidak dapat 

memberikan layanan rutin secara aman; 

• Perjalanan ke fasilitas pelayanan kesehatan terhambat akibat pembatasan pergerakan, seperti 

gangguan angkutan umum; 

• Pembatasan konsultasi di fasilitas kesehatan, termasuk rawat inap tidak esensial, karena alasan 

keamanan dan kapasitas; 

• Pemindahan tempat utama pemberian layanan perawatan akut ke unit gawat darurat rumah 

sakit, guna memusatkan layanan di tempat yang memang sesuai untuk melakukan perawatan 

dengan tingkat keakutan yang tinggi dalam jumlah besar dan yang tersedia 24 jam per hari. 

Layanan-layanan berbasis fasilitas sebaiknya diberikan dari jarak jauh jika sesuai dan memungkinkan, 

dan pelayanan kesehatan primer yang biasanya diberikan dalam beberapa kali kunjungan sebaiknya 

diintegrasikan menjadi satu jika memungkinkan. Proses rawat inap mungkin perlu disesuaikan 

berdasarkan perubahan risiko dan manfaat perawatan di rumah sakit. Perencanaan pemulangan pasien 

yang terkoordinasi dengan baik dan ditindaklanjuti di tingkat pelayanan kesehatan primer dapat 

mengurangi lama masa inap di rumah sakit. 

Sistem kesehatan yang sudah memiliki model pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi serta 

mencakup keterkaitan lintas tingkat pelayanan dan fasilitas perawatan di rumah serta perawatan jangka 

panjang, dapat menggunakan arsitektur sistem yang sudah ada tersebut untuk memetakan ulang jalur 

rujukan dan memastikan layanan yang dibutuhkan diakses tepat waktu. Di semua sistem, adaptasi yang 

dilakukan dalam konteks pandemi dapat menjadi pondasi untuk transformasi dan integrasi layanan-

layanan kesehatan primer. 

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA: 

• Lakukan pemetaan fungsional fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan untuk perawatan akut, 
kronis, dan jangka panjang, baik yang berada di dalam sistem publik, swasta (komersial dan 
nirlaba), maupun militer. Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan bersama dengan pilar 7 
dari COVID-19 strategic preparedness and response plan: operational planning guidelines to 
support country preparedness and response (4). 

• Pastikan layanan perawatan akut tersedia 24 jam di unit gawat darurat rumah sakit tingkat 
pertama (atau yang setara) yang ditunjuk, dengan mempertimbangkan fasilitas-fasilitas darurat 
dan pastikan masyarakat mengetahui pengalihan ini. 

• Orientasikan ulang jalur-jalur rujukan dan pastikan perubahan-perubahan tersebut 
dikomunikasikan kepada penyedia layanan dan masyarakat. 

• Koordinasikan dukungan untuk pemberian layanan kesehatan primer, dan sesuaikan protokol 
rawat inap dan pemulangan dari rumah sakit dengan aman untuk membatasi lama masa rawat 
inap 

• Gunakan teknologi yang ada dan peraturan terkait untuk memfasilitasi pemindahan konsultasi 
klinis ke platform digital dan untuk mendukung intervensi perawatan mandiri jika sesuai (lihat Bab 
1.12). 



• Rancang ulang strategi-strategi tatalaksana penyakit kronis, dengan membatasi atau 
menyesuaikan jumlah kunjungan ke penyedia layanan kesehatan dan meningkatkan tatalaksana 
mandiri, sambil tetap memastikan akses terhadap obat-obatan dan suplai yang diperlukan. 

• Integrasikan pemberian layanan untuk semua penyakit di tempat pemberian layanan jika 
memungkinkan, guna membatasi jumlah kunjungan ke fasilitas. 

• Sesuaikan pemberian layanan melalui penjangkauan, termasuk ketersediaan obat-obatan di 
apotek, jika memungkinkan.  

• Dokumentasikan respons adaptasi (seperti telekonsultasi, pelayanan kesehatan primer terpadu, 
pemetaan ulang jalur-jalur rujukan) yang diterapkan selama tahap pandemi yang perlu 
dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan sistem kesehatan untuk jangka 
yang lebih panjang. 

 

  



1.6 Tetapkan alur pasien yang aman dan efektif di semua tingkat (skrining, triase, dan 

rujukan tersasar) 

Biasanya, diagnosis belum bisa ditegakkan, sebelum pasien mengakses sistem kesehatan. Karena itu, 

pada awalnya orang yang ternyata mengalami COVID-19 dan tidak mengalami COVID-19 akan 

mengakses sistem kesehatan dengan cara yang sama. Untuk menjamin layanan diberikan dengan aman, 

persyaratan minimal PPI harus diberlakukan di seluruh sistem kesehatan, terutama di tempat-tempat 

pelayanan di garis depan, seperti pusat kesehatan masyarakat, klinik, dan instalasi gawat darurat rumah 

sakit, serta fasilitas-fasilitas berbasis masyarakat yang secara ad hoc dijadikan tempat perawatan. 

Kepatuhan ketat pada kewaspadaan standar bagi semua pasien harus diperkuat, terutama dalam hal 

penjagaan jarak, kebersihan tangan, penggunaan APD secara tepat, dan pembersihan serta disinfeksi 

permukaan dan lingkungan. Langkah-langkah PPI tambahan diperlukan sesuai dengan skenario 

penularan COVID-19 setempat dan jenis kontak yang perlu dilakukan dalam kegiatan di tempat tersebut. 

Petugas kesehatan di semua tingkat sistem kesehatan harus diberi pelatihan refreshing (pelatihan 

pengingat/refresher training) tentang langkah-langkah PPI dasar dan kewaspadaan-kewaspadaan 

tambahan yang perlu dijalankan untuk COVID-19. 

Tempat-tempat pemberian layanan garis depan perlu memperluas kapasitas skrining dan isolasi COVID-

19 serta triase untuk semua pasien, termasuk mengatur ulang tempat dan mengumpulkan cadangan 

APD dan suplai PPI yang sesuai (seperti produk kebersihan tangan dan disinfektan untuk dekontaminasi 

lingkungan). Konsultasi dengan tenaga kesehatan perlu dijadwalkan untuk menghindari kerumunan di 

ruang tunggu jika praktik ini memungkinkan. Ruang tunggu harus ditata ulang untuk menjaga jarak fisik. 

Jumlah pengunjung dan jam kunjungan sebaiknya sangat dibatasi. Jika memungkinkan, untuk 

meminimalisasi kontak yang tidak perlu antara pasien dan staf, fasilitas perlu menata ulang proses dan 

ruangan agar alur lalu lintas pengunjung dapat berjalan satu arah. 

Semua tempat pemberian layanan harus siap untuk memeriksa dan merujuk pasien dengan tepat guna 

mengurangi penularan dan memastikan sumber daya perawatan tingkat lanjut digunakan secara 

rasional. Menetapkan kriteria serta proses rujukan dan rujukan balik yang tersasar penting untuk 

menjaga agar sistem tidak terbebani. Karena ketersediaan dan akses pada layanan rujukan mungkin 

menjadi terbatas dalam konteks penularan tinggi COVID-19, semua tenaga kesehatan harus 

dipersiapkan (misalnya melalui pelatihan yang tepat guna saat bertugas sesuai dengan cakupan praktik 

tenaga kesehatan) untuk mengemban tanggung jawab tambahan terkait tatalaksana dini sindrom-

sindrom mengancam nyawa utama pada anak dan orang dewasa, yaitu kesulitan bernapas, renjatan, 

status mental yang terganggu, dan cedera (lihat Basic emergency care WHO-ICRC) (10). 

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA: 

• Diseminasikan informasi kepada masyarakat untuk memandu perilaku mencari pertolongan 
secara aman (lihat Bab 1.10). 

• Pastikan terpenuhinya persyaratan minimum PPI, termasuk pelaksanaan kewaspadaan standar, di 
semua fasilitas di seluruh sistem kesehatan. 

• Pastikan suplai PPI memadai untuk menjamin pemberian layanan secara aman. 

• Lakukan skrining COVID-19 untuk semua pasien saat pasien tiba dii fasilitas mana pun dengan 
menggunakan panduan dan definisi kasus terbaru (11). 

• Tetapkan mekanisme untuk mengisolasi pasien di semua tempat pelayanan dengan menggunakan 
panduan COVID-19 terbaru. 



• Pastikan triase berbasis akuitas dijalankan di semua fasilitas yang memberikan pelayanan akut. 

• Susun jadwal janji temu, batasi jumlah pengunjung, dan kelola alur pasien untuk memastikan 
penjagaan jarak, menghindari penumpukan orang di ruang tunggu, dan sesuaikan alur pasien dan 
staf agar bersifat satu arah. 

• Tetapkan kriteria dan protokol jalur rujukan dan rujukan balik yang jelas di dalam sistem 
kesehatan pemerintah dan untuk penyedia layanan kesehatan pemerintah maupun swasta. 

 

  



1.7 Segera optimalkan kapasitas tenaga kesehatan 

Banyak negara menghadapi berbagai tantangan terkait tenaga kesehatan, seperti kurangnya jumlah 

tenaga kesehatan, penempatan yang tidak merata, dan ketidaksesuaian antara kebutuhan kesehatan di 

masyarakat dan kompetensi tenaga kesehatan yang ada. Faktor-faktor lain dapat membatasi 

ketersediaan tenaga kerja dalam memberikan layanan esensial selama pandemi, seperti penempatan 

ulang staf untuk menangani peningkatan jumlah pasien dengan COVID-19 dan berkurangnya jumlah staf 

karena mereka dikarantina, terinfeksi, atau harus merawat teman dan keluarga. Kombinasi dari 

meningkatnya beban kerja dan berkurangnya jumlah tenaga kesehatan diperkirakan akan sangat 

membebani kapasitas mempertahankan layanan-layanan esensial. Hal ini akan berdampak terutama 

pada perempuan, yang merupakan mayoritas tenaga kesehatan. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi 

melalui strategi-strategi seperti perekrutan, penyesuaian peran tenaga kesehatan seusai latar belakang 

pelatihan dan keterampilan, pendistribusian ulang peran tenaga kesehatan, sambil tetap menjaga 

keselamatan tenaga kesehatan dan memberikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial (12). 

Mekanisme untuk mengidentifikasi kapasitas tenaga kesehatan tambahan mencakup: 

• meminta staf paruh waktu untuk menambah jam dan meminta staf purnawaktu untuk bekerja 

lembur dengan bayaran; 

• menugaskan staf dari wilayah yang tidak atau tidak terlalu terdampak oleh wabah yang 

kapasitasnya lebih dari cukup, dengan tetap memastikan pengaturan santunan tindakan klinis 

sesuai keperluan; 

• memanfaatkan catatan registrasi dan sertifikasi untuk mengidentifikasi tenaga-tenaga 

tambahan berkualifikasi, termasuk yang sudah pensiun tetapi masih memiliki izin dan yang 

masih dalam pelatihan, untuk peran-peran yang sesuai dengan pengawasan; 

• memobilisasi tenaga kesehatan LSM, militer, dan swasta, seperti melalui penugasan sementara 

di sektor pemerintah, jika memungkinkan; 

• mengidentifikasi intervensi-intervensi klinis berdampak besar, di mana pelatihan cepat dapat 

membantu mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pertimbangan untuk 

perluasan cakupan praktik, jika memungkinkan; 

• memanfaatkan platform-platform pembelajaran daring dan teknologi mobile untuk memberikan 

pelatihan-pelatihan utama (seperti tatalaksana kondisi yang sensitif waktu dan gejala umum 

yang tidak khas di tempat perawatan garis depan), dukungan pengambilan keputusan klinis, dan 

layanan klinis langsung (seperti kedokteran jarak jauh/telemedicine), jika memungkinkan (lihat 

Bab 1.12); 

• memformalkan organisasi sistem penyedia layanan awam (seperti penanggap pertolongan 

pertama komunitas dan sukarelawan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah); 

• melatih dan menugaskan tenaga pemerintah dan bukan pemerintah dari sektor di luar 

kesehatan untuk mendukung fungsi-fungsi di fasilitas pelayanan kesehatan (seperti administrasi, 

pemeliharaan, katering, dll.) 

• dengan cepat melatih dan memperlengkapi serta memberikan upah untuk tenaga kesehatan 

berbasis komunitas untuk mengembangkan kapasitas guna memberikan layanan-layanan 

kesehatan esensial di komunitas, sambil memastikan adanya pengawasan yang mendukung dan 

mekanisme pemantauan kualitas pelayanan. 



Langkah-langkah pendukung kritis mencakup memastikan jam kerja yang sesuai dan pemberlakuan 

waktu istirahat wajib; memberikan panduan, pelatihan, dan suplai (termasuk APD dengan ukuran yang 

sesuai untuk perempuan) untuk membatasi pajanan tenaga kesehatan; memantau penyakit dan stres; 

memastikan keamanan fisik; memberikan akses pada pelayanan kesehatan jiwa dan materi pertolongan 

diri (self-help); dan memastikan gaji, cuti sakit, dan lembur dibayar tepat waktu, termasuk bagi staf 

sementara guna menghilangkan insentif keliruyang mendorong staf untuk tetap masuk kerja saat sakit. 

Tenaga kesehatan dengan kategori risiko tinggi komplikasi COVID-19 mungkin perlu diterjunkan ulang ke 

tugas-tugas yang mengurangi risiko pajanan. Menawarkan akomodasi dapat dilakukan untuk 

menghemat waktu perjalanan dan melindungi keluarga tenaga kesehatan dari pajanan. Secara 

keseluruhan, para perencana perlu menekankan pertimbangan isu-isu gender, termasuk dengan cara 

mendukung  para perempuan pemimpin dan memberi penghargaan kepada mereka yang menanggung 

beban perawatan sosial tanpa mendapatkan bayaran. Dinas-dinas kesehatan daerah (kabupaten/kota) 

perlu didukung untuk menjalankan perencanaan tenaga kesehatan, termasuk untuk menangani kondisi-

kondisi lonjakan, melalui koordinasi dengan penanggung jawab (focal point) layanan kesehatan esensial 

IMT. 

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA: 

• Dukung dinas-dinas kesehatan daerah (kabupaten/kota) untuk menjalankan perencanaan tenaga 
kesehatan, termasuk untuk menangani kondisi-kondisi lonjakan, melalui koordinasi dengan 
penanggung jawab layanan kesehatan esensial IMT. 

• Petakan kebutuhan akan tenaga kesehatan (termasuk kebutuhan akan tugas-tugas kritis dan 
kebutuhan jam kerja), dan sesuaikan daftar tugas dengan perencanaan berbagai skenario 
penularan COVID-19.  

• Lakukan penilaian cepat yang diperlukan atas ketersediaan, kapasitas, dan penempatan tenaga 
kesehatan (lihat Bab 1.11). 

• Koordinasikan pembiayaan tambahan guna memastikan gaji, cuti sakit, lembur, dan insentif atau 
tunjangan pekerjaan dibayar tepat waktu, termasuk bagi tenaga sementara (lihat Bab 1.9). 

• Mulai jalankan mekanisme pelatihan cepat dan alat bantu pekerjaan untuk kapasitas-kapasitas 
utama, seperti skrining, triase, tatalaksana klinis, pengelolaan rantai pasokan, penggunaan alat-
alat digital, dan langkah-langkah PPI yang esensial. 

• Maksimalkan langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja staf yang disebutkan di atas, 
termasuk memberikan pelayanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial dan mempromosikan 
strategi-strategi perawatan diri. 

• Kaji secara cepat kebijakan pembagian tugas; proses dipercepat sertifikasi, perizinan, dan 
pemberian santunan bagi tenaga kesehatan; dan kemitraan pemerintah-swasta untuk perluasan 
tenaga kesehatan. 

• Manfaatkan kalkulator lonjakan COVID-19 WHO (13) untuk memberikan masukan bagi 
perencanaan dan persiapkan kekurangan tenaga kesehatan yang mungkin ada di titik-titik kritis 
selama mandemi, dengan menggunakan masukan-masukan dan trajektori-trajektori per negara. 

 

  



1.8 Menjaga ketersediaan obat-obatan, peralatan, dan suplai esensial 

Perlunya mengarahkan suplai untuk merawat pasien dengan COVID-19, serta gangguan rantai pasokan 

di sektor-sektor lain secara umum akibat wabah ini, kemungkinan akan menyebabkan kekosongan 

(stock-out) sumber daya yang diperlukan untuk layanan-layanan esensial. Ketersediaan suplai akan naik-

turun selama terjadinya pandemi dan risiko ketidakcukupan meningkat. Sumber daya-sumber daya 

prioritas terkait layanan-layanan esensial perlu didaftar atau prioritasnya disesuaikan berdasarkan daftar 

yang sudah ada, dan pelaksanaan rencana perlu dikoordinasikan dengan upaya penanggulangan wabah 

secara keseluruhan (14). Pemasok dan apotek, baik milik pemerintah maupun swasta, dapat 

digabungkan dalam jaringan yang memungkinkan pemeriksaan stok distribusi ulang terkoordinasi yang 

bersifat dinamis. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di pilar 8, dukungan dan logistik operasional dari 

COVID-19 strategic preparedness and response plan: operational planning guidelines to support country 

preparedness and response (4). 

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA: 

• Petakan kebutuhan sumber daya layanan-layanan esensial seperti obat-obatan, alat-alat 
diagnostik, alat-alat kesehatan, dan suplai lainnya. Gunakan dan sesuaikan daftar-daftar referensi 
yang sudah ada jika sesuai untuk memantau ketersediaan. 

• Kaji batasan-batasan rantai pasokan dan petakan pusat-pusat distribusi besar baik milik 
pemerintah maupun swasta (atau gunakan pemetaan yang sudah ada) dan tunjuk penanggung 
jawab (focal point) untuk memantau dan melaporkan ketersediaan suplai kesehatan di lokasi-
lokasi kunci. 

• Pastikan titik-titik distribusi besar seperti rumah sakit dan toko-toko di kabupaten/kota 
menyampaikan laporan mingguan tentang produk-produk kritis yang dapat berisiko habis atau 
mengalami masalah lain (seperti kedaluwarsa, kelebihan stok yang dapat dipindahkan). Laporan 
harus disampaikan kepada penanggung jawab-penanggung jawab nasional (lihat di bawah) dan 
frekuensi pelaporan harus disesuaikan saat tingkat persediaan sudah normal kembali. Penetapan 
barang-barang yang pelaporannya akan diprioritaskan harus didefinisikan sesuai konteks lokal dan 
dapat mencakup: 

 obat-obatan atau suplai-suplai esensial yang kosong atau berisiko tinggi kosong, misalnya obat 
atau suplai yang stoknya dilaporkan berjumlah sedikit oleh tenaga kesehatan atau dinilai tidak 
cukup untuk memenuhi kebutuhan saat terjadi lonjakan yang diperkirakan; 

 produk-produk yang kelebihan stok yang dapat dipindahkan ke fasilitas-fasilitas lain yang 
masih membutuhkan. 

• Identifikasi penanggung jawab-penanggung jawab badan-badan nasional, seperti badan regulasi, 
pengadaan, dan pabean untuk menyusun solusi bagi batasan-batasan pasokan. Para penanggung 
jawab nasional harus berkolaborasi untuk menyusun panduan mengenai: 

 komunikasi terpusat dengan pemasok, pembuat, dan badan-badan lain tentang perubahan 
kebutuhan; 

 penyampaian informasi proaktif kepada fasilitas tentang masalah-masalah rantai pasokan dan 
solusinya serta narahubung yang dapat dihubungi untuk menyampaikan masalah; 

 pertimbangan sumber-sumber pasokan alternatif untuk penggunaan dan distribusi khusus; 

 fleksibilitas-fleksibilitas lain seperti pengesampingan peraturan tentang persyaratan bahasa di 
label informasi dan pengesampingan pabean, seperti percepatan (fast tracking) obat-obatan 
anestesi dan produk-produk berbahaya (controlled product); dan 

 pelaporan kekurangan kepada kantor-kantor WHO. 



• Percepat alur informasi dan pesanan logistik dengan cara mempertimbangkan untuk 
mengadaptasi sementara proses-proses pengadaan dan pengelolaan logistik jika memungkinkan. 
Contohnya, gunakan formulir melalui surat elektronik, beri persetujuan secara elektronik, dan 
gunakan aplikasi mobile untuk menghemat waktu dan menghindari pajanan yang dapat dihindari 
pada personil. 

• Pastikan staf yang memiliki pengetahuan yang sesuai tentang mengelola dan menggunakan 
produk serta mengidentifikasi sumber-sumber pasokan lokal dilibatkan dalam proses-proses, 
terutama dalam menentukan sumber pengadaan obat-obatan, APD, oksigen, produk-produk 
rantai dingin, dan alat-alat diagnostik. Untuk suplai seperti oksigen, staf yang memiliki 
pengetahuan dalam hal ini harus memberikan nasihat tentang semua suplai yang diperlukan 
untuk memberikan oksigen kepada pasien.  

 

  



1.9 Danai upaya kesehatan masyarakat dan hapuskan hambatan-hambatan keuangan 

yang menghalangi akses 

Pengguna seharusnya tidak perlu membayar biaya pengguna (pembagian beban biaya) untuk layanan-

layanan esensial di titik perawatan (point of care) selama wabah COVID-19. Beban biaya dapat menjadi 

halangan yang besar bagi masyarakat dalam mencari dan menerima layanan yang diperlukan, yang 

dapat berakibat pada kesakitan dan kematian yang sebenarnya dapat dihindari dan juga peningkatan 

penularan selama wabah (15). Mengumumkan layanan dibebaskan biaya saja tidak cukup, terutama di 

tempat-tempat di mana pembayaran informal umum terjadi (misalnya, pembayaran untuk suplai 

kesehatan atau pembayaran kepada tenaga kesehatan).Pemerintah harus menetapkan mekanisme yang 

andal dan tepat waktu untuk membiayai pemberian layanan esensial bebas biaya dan 

mengomunikasikan kebijakan ini dengan jelas kepada masyarakat. 

Otoritas-otoritas kesehatan perlu merumuskan persyaratan-persyaratan berbasis bukti untuk sumber 

daya layanan esensial dan mengomunikasikannya dengan jelas kepada otoritas-otoritas keuangan serta 

donor-donor sehingga ketersediaan dana bisa terjamin. Hal ini menjadi semakin penting di lingkungan di 

mana anggaran pembelanjaan semakin tertekan karena pendapatan pemerintah berkurang dan 

kebutuhan pembelanjaan meningkat. Proses-proses ini perlu mempertimbangkan input yang diperlukan 

untuk barang-barang bersama di semua sektor, seperti surveilans dan kapasitas laboratorium terkait, air 

dan sanitasi, sistem informasi, upaya sosialisasi, dan rantai pasokan (16, 17). 

Rencana pembiayaan pemerintah perlu meliputi kompensasi untuk hilangnya pemasukan fasilitas 

pelayanan kesehatan dari biaya pengguna (18), serta pendanaan untuk pembelanjaan tambahan terkait 

tindakan-tindakan yang dianjurkan dalam panduan ini (misalnya, upah lembur untuk tenaga kesehatan) 

dan barang-barang bersama. Rencana keuangan juga harus mempertimbangkan beban-beban terkait 

perubahan moda pemberian layanan dan langkah-langkah keamanan yang memitigasi risiko penularan 

COVID-19, serta kesempatan peningkatan produktivitas melalui penggunaan sumber daya yang ada 

secara lebih efisien. Badan-badan kesehatan perlu terus memantau penggunaan sumber daya dan 

menangani keterlambatan pendanaan yang memperlambat pemberian layanan esensial. 

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA: 

• Prioritaskan dan sesuaikan sumber daya anggaran yang ada berdasarkan analisis cepat atas 
peningkatan perlahan biaya akibat pembelanjaan tambahan terkait wabah ini, potensi kehilangan 
pendapatan dari biaya pengguna, dan dampak perubahan moda pemberian layanan. 

• Tetapkan mekanisme yang fleksibel dan tepat waktu untuk transfer dan penggunaan dana, 
termasuk memberikan di muka dana pemerintah dan donor kepada pemerintah daerah dan 
badan-badan pengadaan dan meningkatkan fleksibilitas otorisasi pembelanjaan dan pengadaan 
dengan tetap mempertahankan pelaporan dan akuntabilitas penggunaan dana (19). 

• Pertimbangkan penyesuaian metode dan jumlah biaya pembayaran penyedia layanan dan agar 
pemberian layanan dapat disesuaikan dan penyedia layanan tetap menerima aliran dana. 

• Hentikan sementara pembagian beban pembayaran atau biaya pengguna di titik perawatan untuk 
layanan kesehatan esensial bagi semua pasien, terlepas dari status asuransi atau 
kewarganegaraannya, dengan tetap mengompensasi penyedia layanan milik pemerintah dan milik 
swasta yang dikontrak dengan cara membayar penyedia layanan di muka jika memungkinkan (20). 

• Jika biaya atau halangan-halangan keuangan lain (seperti biaya transportasi) tidak dapat 
dihapuskan, gandeng badan-badan penyedia bantuan tunai untuk memastikan bahwa keluarga-
keluarga yang rentan dapat mendapatkan pelayanan (21). 



 

  



1.10 Perkuat strategi komunikasi untuk mendukung pemanfaatan tepat layanan esensial 

Komunikasi dan pelibatan masyarakat yang tepat penting untuk mempertahankan rasa percaya pada 

otoritas kesehatan masyarakat dan memastikan perilaku yang tepat dalam mencari pelayanan 

kesehatan. Meskipun pertemuan dengan penyedia layanan perlu dibatasi jika memungkinkan, 

masyarakat tidak boleh menunda mencari pertolongan untuk penyakit-penyakit yang sensitif waktu dan 

tetap menerima pengobatan untuk penyakit-penyakit kronis guna menghindari komplikasi dan 

perburukan akut sambil tetap mematuhi rekomendasi penjagaan jarak fisik. Pesan-pesan yang jelas 

tentang kapan dan di mana masyarakat mencari pertolongan, kebijakan-kebijakan yang relevan tentang 

penghapusan sementara biaya pengguna, dan jaminan tentang keamanan pelayanan kesehatan sangat 

penting dan harus diarusutamakan dalam strategi komunikasi penanggulangan wabah. Strategi ini harus 

mencakup panduan tentang perilaku aman mencari pertolongan dan informasi mutakhir tentang 

perubahan tempat pemberian layanan (misalnya, perubahan lokasi layanan-layanan kesehatan tertentu, 

implementasi titik akses terpisah untuk orang dengan gejala COVID-19 dan orang tanpa gejala COVID-19, 

atau kapan layanan-layanan yang dihentikan sementara akan tersedia lagi). Jalur-jalur telepon dengan 

protokol perawatan kedaruratan khusus dapat mendukung anggota-anggota masyarakat dalam 

memutuskan untuk mencari pertolongan atau tidak dan kapan mencari pertolongan. Pesan-pesan 

kepada masyarakat harus menunjukkan sumber informasi dan bantuan mengenai isu-isu terkait 

kesehatan masyarakat yang timbul, seperti kekerasan dan penyalahgunaan obat-obatan, serta informasi 

tentang kegiatan-kegiatan promosi kesehatan. Penggunaan platform-platform digital dapat segera 

memperluas jangkauan pesan-pesan promosi kesehatan ke penerima sasaran (lihat Bab 1.12). 

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA: 

• Diseminasikan informasi dan sertakan terjemahan dalam bahasa setempat untuk memandu 
perilaku aman pencarian pelayanan kesehatan dan untuk mempersiapkan masyarakat mengenai 
perubahan platform-platform pemberian layanan, termasuk kegiatan-kegiatan penjangkauan 
dalam komunitasnya. 

• Gunakan berbagai pendekatan komunikasi, termasuk kanal media sosial, untuk membangun rasa 
percaya masyarakat dan mendorong masyarakat terus memanfaatkan layanan-layanan esensial 
selama wabah berlangsung. Libatkan masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang 
adaptasi layanan sehingga respons masyarakat tentang kebutuhan setempat lebih kuat. 

• Identifikasi sumber-sumber informasi yang dipercaya oleh masyarakat, seperti pusat kesehatan 
masyarakat, apotek, tenaga dan pemimpin kesehatan komunitas, dan jaringan sebaya, dan 
pastikan bahwa sumber-sumber ini mengetahui informasi termutakhir tentang perubahan-
perubahan pemberian layanan esensial dan tentang bantuan-bantuan yang tersedia, seperti jalur 
telepon khusus (hotline). 

• Beri dukungan praktis dan emosional melalui jaringan-jaringan informal dan tenaga kesehatan 
profesional. 

• Perkuat asosiasi-asosiasi setempat untuk menghasilkan dan menyebarkan inisiatif-inisiatif 
dukungan promosi kesehatan berbasis komunitas dan untuk memberikan dukungan bagi anggota-
anggota masyarakat yang terisolasi dan rentan sambil menjaga jarak fisik dan tetap menjalankan 
langkah-langkah PPI. 

• Pastikan pesan dapat diterima oleh orang-orang dengan gangguan penglihatan, pendengaran, 
atau kognitif. 

  



1.11 Perkuat pemantauan layanan-layanan kesehatan esensial 

Keputusan-keputusan terpenting tentang sifat dan jadwal perubahan pemberian layanan harus 

disampaikan dengan data yang akurat dan tepat waktu di semua tahap pandemi COVID-19. 

Setelah negara menentukan layanan-layanan esensial inti yang akan dipertahankan selama pandemi 

(lihat Bab 1.4), otoritas kesehatan harus secara berkala melacak, menganalisis, dan melaporkan 

pemanfaatan dan pemberian layanan-layanan ini. Laporan harus menyoroti setiap gangguan layanan 

dan penyesuaian yang perlu dilakukan, seperti merencanakan strategi-strategi (catch-up), 

memberlakukan strategi optimalisasi tenaga kesehatan, alokasi sumber daya, dan memastikan 

ketersediaan suplai-suplai esensial. 

Saat sistem data perlu dimodifikasi untuk melacak trajektori pandemi dan efeknya pada sistem 

kesehatan secara keseluruhan, penyediaan layanan kesehatan esensial harus dilacak sejauh mungkin 

dengan indikator-indikator  dalam platform-platform informasi kesehatan yang sudah ada, seperti 

sistem informasi kesehatan rutin, penilaian cepat atas fasilitas pelayanan kesehatan, sistem statistik vital 

(termasuk catatan kematian), dan upaya pemodelan. Di mana memungkinkan, negara juga harus 

berupaya untuk mengkaji kebutuhan setiap komunitas dan akses setiap komunitas pada layanan. 

Badan-badan kesehatan perlu mengumpulkan dan menganalisis secara rutin data yang dilaporkan 

berdasarkan indikator-indikator kunci yang dapat mencerminkan pemberian serta pemanfaatan layanan 

keseluruhan, dan yang dapat dipantau secara teratur. Pengumpulan dan analisis dapat meliputi 

pengkajian tren-tren kehadiran rawat jalan total atau kunjungan ke pusat kesehatan masyarakat. 

Pengumpulan dan analisis ini juga dapat mencakup jumlah total pemulangan pasien dari rumah sakit 

dan kematian dibandingkan dengan laporan dari tahun-tahun sebelumnya.Jika memungkinkan, data 

sebaiknya dipisahkan (disagregasi) berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kelompok masyarakat, sesuai 

konteks setempat, untuk memastikan bahwa layanan diberikan secara merata dan bahwa tidak ada 

kelompok tertentu (terutama yang paling rentan dan berisiko) yang tertinggal. Sejumlah kecil layanan 

pelacak (tracer) juga perlu dipantau guna mendeteksi perubahan dan tren, seperti kenaikan angka 

kematian ibu (Kotak 1). Selain itu, negara-negara perlu memastikan bahwa tenaga kesehatan tetap 

segera melaporkan adanya peningkatan tidak biasa penyakit-penyakit yang rawan menjadi epidemi 

(seperti kolera, malaria, campak, meningitis, dan demam kuning). 

Mendapatkan data dengan cara yang aman dan tepat waktu akan menjadi tantangan utama. Proses 

pengumpulan data perlu diadaptasi dan mekanisme-mekanisme akuntabilitas rutin yang meningkatkan 

jumlah kontak seperti tanda tangan pengesahan sebaiknya dihentikan sementara. Upaya-upaya 

tambahan untuk mendapatkan laporan bulanan atau mingguan dari fasilitas pelayanan kesehatan dan 

daerah-daerah mungkin diperlukan. Dalam konteks-konteks tertentu, mungkin fokus perlu diarahkan 

kepada fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan sentinel tertentu yang dapat dengan cepat dan mudah 

memberikan laporan. Laporan tersebut juga dapat dengan cepat dan mudah dianalisis untuk 

membandingkan tingkat kegiatan dengan periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Meskipun 

belum tentu sepenuhnya mewakili konteks nasional (misalnya, mungkin terjadi bias yang lebih 

mengarah ke fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah perkotaan dibandingkan di wilayah pedesaan), 

fasilitas-fasilitas ini tetap dapat memberikan bukti-bukti awal adanya perubahan dalam pemberian dan 

pemanfaatan layanan kesehatan. Di daerah-daerah di mana informasi kuantitatif tidak cukup karena 

sistem informasi kesehatan tidak sering digunakan, fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan 



harus dihubungi secara langsung melalui telepon agar laporan yang relevan dapat diterima secara 

proaktif. Jika memungkinkan, data dari tenaga kesehatan komunitas dan platform-platform pemberian 

layanan lain (seperti layanan di rumah dan layanan jangka panjang) sebaiknya juga direkam. Secara 

umum, pandemi COVID-19 memberikan kesempatan untuk memperkuat kapasitas surveilans inti yang 

dapat memberikan manfaat kesehatan masyarakat yang jangkauannya melebihi situasi kedaruratan saat 

ini. Peningkatan kapasitas untuk mendukung upaya pengumpulan data terkait pandemi perlu diarahkan 

pada perbaikan sistem yang berkelanjutan. 

Penilaian cepat atas perubahan kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dan kapasitasnya untuk 

memberikan layanan kesehatan esensial dalam berbagai tahapan pandemi ini juga penting dalam 

merencanakan pemberian layanan dan distribusi ulang sumber daya material dan manusia. Negara-

negara perlu mempertimbangkan menjalankan penilaian cepat secara berkala atas sejumlah fasilitas 

yang akan menjadi sampel guna menentukan kebutuhan prioritas dalam hal obat-obatan prioritas, alat 

diagnostik, perlengkapan, ketersediaan, langkah-langkah keamanan, dan kapasitas tenaga kerja. Dalam 

konteks-konteks tertentu, penilaian ini dapat dijalankan menggunakan fasilitas sentinel dan melalui 

telepon atau pelaporan berbasis aplikasi. Serangkaian modul untuk menjalankan penilaian cepat ini –

disesuaikan dari modul-modul fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah dirapikan (22) untuk memenuhi 

kebutuhan negara-negara dalam berbagai tahapan kesiapan, penanggulangan, dan pemulihan COVID-19 

– sedang disusun dan akan segera disediakan di pusat publikasi COVID-19 WHO (6). 

Selain itu, pemodelan dapat menjadi metode lain untuk memeriksa dampak gangguan dalam pemberian 

layanan dan dapat menjadi masukan dalam mengambil pilihan-pilihan terkait layanan kesehatan. Asumsi 

dan input dasar (baseline) untuk setiap model harus sesuai dengan konteks dan cakupan keluaran 

(output) model tersebut. 

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA: 

• Laporkan dan analisis secara rutin dampak keseluruhan pandemi ini pada pemberian dan 
pemanfaatan layanan kesehatan dengan menggunakan indikator-indikator inti (seperti total 
kunjungan ke unit rawat jalan atau ke fasilitas pelayanan kesehatan primer serta pemulangan dari 
dan kematian di rumah sakit) dan evaluasi pemberian layanan saat ini berdasarkan layanan-
layanan pelacak (tracer) tertentu (lihat Kotak 1 dan Lampiran). 

• Pisahkan (disagregasi) data berdasarkan usia, jenis kelamin, kelompok masyarakat jika 
memungkinkan untuk memastikan layanan diberikan secara merata. 

• Lakukan penilaian cepat atas fasilitas pelayanan kesehatan untuk memantau perubahan kapasitas 
dalam memberikan layanan kesehatan esensial; nilai gangguan, pendekatan mitigasi, kapasitas 
skrining dan triase, kapasitas tenaga kesehatan, dan ketersediaan obat-obatan serta suplai 
esensial (termasuk APD). 

• Jika kunjungan ke tempat pelayanan kesehatan tidak memungkinkan atau jika pelaporan 
tertunda, susun sistem digital jarak jauh yang terdiri dari jaringan fasilitas pelayanan kesehatan 
sentinel terpilih untuk menentukan kapasitas dan prioritas serta memfasilitasi rujukan dan 
distribusi sumber daya yang efektif dan terarah. 

• Telusuri dan pantau dana untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sebagaimana mestinya 
dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah disepakati. 

• Jika memungkinkan, integrasikan pelaporan berbasis komunitas dengan sistem informasi 
kesehatan berbasis fasilitas agar pendekatan pemantauan pemberian serta pemanfaatan layanan 
tetap komprehensif. 



• Perkuat dan pertahankan sistem surveilans yang ada untuk memastikan pemantauan atas 
perkembangan wabah tetap berjalan. 

 

Kotak 1. Indikator-indikator sampel untuk memantau upaya mempertahankan layanan kesehatan 
esensial selama pandemi COVID-19 
Negara-negara perlu memilih serangkaian indikator yang sesuai konteks dan melakukan pemantauan 
serta menyampaikan laporan secara berkala untuk memastikan bahwa layanan kesehatan dipantau 
secara ketat. Daftar indikator yang lebih lengkap dapat dilihat di Lampiran, tetapi contoh-contohnya 
meliputi: 

• Jumlah total kunjungan rawat jalan atau layanan kesehatan primer 

• Jumlah total pemulangan dari rumah sakit dan kematian di rumah sakit (baik yang terkait maupun 
tidak terkait dengan COVID-19) 

• Jumlah tenaga kesehatan yang dapat bekerja, yang didisagregasi berdasarkan kelompok pekerjaan 
(sesuai International Standard Classification of Occupations (klasifikasi ISCO-8)) 

• Jumlah tenaga kesehatan yang mengalami COVID-19, yang didisagregasi berdasarkan kelompok 
pekerjaan, termasuk tenaga kesehatan atau perawat di panti wredha dan fasilitas perawatan 
jangka panjang 

• Obat-obatan atau suplai esensial yang persediannya kurang dari 2 bulan yang tidak dipastikan 
akan diisi kembali secara tepat waktu atau yang akan diisi kembali (baik dipastikan maupun tidak) 

• Jumlah kelahiran di fasilitas 

• Jumlah bayi di bawah 1 tahun yang menerima dosis ketiga imunisasi difteri-tetanus-pertusis 
(DPT3) atau dosis pertama imunisasi campak 

• Jumlah ibu dan anak perempuan yang menerima kontrasepsi (a) oral dan (b) suntik 

• Jumlah anak berusia 0-59 bulan yang masuk fasilitas pelayanan kesehatan untuk menerima 
pengobatan kurang gizi (wasting) dan edema bilateral pitting. 

• Persentase instalasi gawat darurat rumah sakit dengan alat triase tervalidasi (23) yang ada 

• Rasio kematian di rumah sakit akibat cedera akut dengan kematian keseluruhan akibat cedera 
akut  

• Jumlah pasien rawat inap akibat kedaruratan kardiovaskular dan serebrovaskular akut 

• Jumlah kasus TB baru dan kasus TB kambuh yang dilaporkan 

• Jumlah diagnosis kanker baru 
Serangkaian lengkap metadata indikator lengkap, termasuk disagregasi dan panduan analitis yang 
direkomendasikan, sedang disusun. Indikator perlu dipantau dan dilaporkan selama periode tertentu 
(mingguan, bulanan) dan didisagregasi jika memungkinkan (misalnya, berdasarkan usia dan jenis 
kelamin). 

 

  



1.12 Gunakan platform digital untuk mendukung pemberian layanan kesehatan esensial 

Pendekatan-pendekatan menggunakan platform digital memungkinkan sistem kesehatan untuk lebih 

baik dalam mengelola penanggulangan COVID-19 dan mempertahankan layanan kesehatan esensial dan 

mengomunikasikan cara mengakses layanan-layanan ini kepada masyarakat. Moda-moda digital dapat 

digunakan untuk membagikan dan bertukar informasi terarah secara cepat, untuk melatih serta 

mendukung tenaga kesehatan, memungkinkan komunikasi dengan rekan sejawat, atau menjalankan 

survei untuk memantau penyediaan layanan dan persediaan. 

Memastikan kesesuaian dengan strategi, kebijakan, dan rencana aksi kesehatan digital nasional yang 

sudah ada merupakan prasyarat penting dalam penggunaan teknologi digital (24). Pemilihan teknologi 

perlu mempertimbangkan infrastruktur yang ada dan lingkungan pendukung (seperti standar dan 

interoperabilitas, perundang-undangan, peraturan, dan kemampuan tenaga kesehatan) (25). 

Ada banyak contoh praktis yang relevan tentang penggunaan teknologi digital dalam mempertahankan 

serta memperkuat pemberian layanan dalam konteks COVID-19. Solusi telemedicine (kedokteran jarak 

jauh) mencakup konsultasi klinis melalui percakapan video atau perpesanan, jalur telepon khusus 

dengan staf yang cukup, apotek elektronik, dan klinik keliling yang dapat terhubung dari jarak jauh 

dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk secara tepat waktu mengakses data pasien seperti daftar 

obat dan hasil tes diagnostik. Aplikasi digital dapat digunakan sebagai bagian dari pengawasan suportif 

bagi atas tenaga kerja, sedangkan instrumen-instrumen digital berbasis bukti dapat mendukung 

pengambilan keputusan klinis mengenai diagnosis dan pengobatan. Platform-platform perpesanan yang 

digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan informasi tentang lokasi fasilitas-fasilitas untuk 

layanan-layanan tertentu, seperti imunisasi rutin atau layanan kesehatan ibu, bisa memberikan 

transparansi dan meningkatkan perilaku pencarian pertolongan yang tepat di tengah masyarakat. Selain 

itu, teknologi kesehatan digital dapat mendukung kepatuhan pengobatan dan memberdayakan anggota 

masyarakat untuk mengambil langkah-langkah proaktif untuk menjaga kesehatannya sendiri. Intervensi-

intervensi tatalaksana mandiri berbasis bukti yang berkualitas dapat diberikan melalui teknologi digital 

(26) dan memberikan alternatif interaksi yang efektif selain tatap muka dengan penyedia layanan. 

Pengguna perlu menerima panduan dan pelatihan dalam menggunakan solusi-solusi kesehatan digital. 

Platform surat elektronik dan perpesanan harus memenuhi semua standar interoperabilitas dan privasi 

saat digunakan untuk mengirimkan data pasien. Prinsip-prinsip utama berlaku atas berbagai instrumen 

digital dan cara penggunaannya. WHO merekomendasikan penggunaan platform yang umum jika 

memungkinkan, dan agar interoperabilitas dikaji dan direncanakan secara teliti guna menghindari 

ketidakmampuan berbagai program yang ada untuk saling berinteraksi. Penerapan teknologi kesehatan 

digital tidak boleh semakin memperparah kesenjangan kemampuan digital dan sebaiknya tidak 

berbentuk solusi-solusi kesehatan digital terpisah yang khusus untuk penyakit-penyakit tertentu dan 

yang tidak terhubung interoperabilitas. 

Tindakan-tindakan utama yang tercantum di bawah ini perlu dikaji dan disesuaikan dengan kebijakan, 

prioritas, dan praktik kesehatan digital berbagai instansi (27, 28, 29). Tindakan-tindakan ini dapat 

diprioritaskan agar dapat diterapkan dengan cepat dan sistematis dan dapat mengembangkan solusi 

kesehatan digital yang sudah ada yang mencakup berbagai area program. Upaya ini perlu dikaji selama 

tahap-tahap masa penanggulangan dan setelahnya untuk mempertahankan kesesuaian dengan strategi 



nasional mengenai layanan kesehatan esensial dan membantu menciptakan sistem kesehatan yang 

semakin kuat dan siap untuk menghadapi kedaruratan-kedaruratan di masa mendatang. 

TINDAKAN-TINDAKAN UTAMA: 

• Susun panduan interim dan peraturan mengenai: 

 pemberian layanan kesehatan melalui teknologi kesehatan digital, dengan 
mempertimbangkan kemudahan akses, pertanggungjawaban (liabilitas), keamanan, dan 
privasi; 

 penggunaan sistem tagihan dan pembayaran elektronik, jika memungkinkan; 

 penyimpanan dan pengiriman data secara tepat waktu dan aman antara laboratorium 
kesehatan, fasilitas, dokter, dan apotek; 

 tata kelola dan pengelolaan data untuk surveilans penyakit dan status gizi, pelacakan dan 
pelaporan efek samping, dan penelitian klinis di berbagai tempat; 

 penggunaan konsultasi klinis jarak jauh untuk pemeriksaan, triase, dan tatalaksana kasus. 

• Ciptakan situs web atau portal perpesanan digital yang terpusat, termutakhir, dan terandalkan 
untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat dan memberikan panduan mengenai perilaku 
pencarian pertolongan yang aman. 

• Gunakan instrumen-instrumen dan sistem informasi untuk mendukung telekonsultasi (lihat Bab 
1.5). 

• Tetapkan mekanisme pemberlakuan resep elektronik obat di masyarakat serta apotek dan 
pemasok swasta. 

• Pertimbangkan penggunaan perangkat lunak penelusuran, pengelolaan, dan pengiriman 
persediaan otomatis untuk mempertahankan ketersediaan peralatan, obat-obatan, dan suplai 
esensial, termasuk vaksin (lihat Bab 1.8). 

• Terapkan sistem informasi kesehatan digital di tingkat fasilitas dan nasional untuk memantau 
penyediaan dan pemanfaatan layanan-layanan kesehatan esensial dan kapasitas tenaga 
kesehatan esensial (lihat Bab 1.5 dan 1.7). 

• Laksanakan pelatihan cepat sambil berdinas (on-the-job training) dalam area-area utama melalui 
platform pembelajaran daring atau digital, termasuk melalui supervisi yang sudah dijalankan (lihat 
Bab 1.7). 

 

  



Bagian 2. Pertimbangan-pertimbangan tahapan kehidupan dan penyakit 

  



Bab-bab di bawah ini membahas pertimbangan dan adaptasi khusus dalam program yang diperlukan 

dalam konteks pandemi. Bab-bab pertama membahas pertimbangan-pertimbangan sesuai tahapan 

kehidupan. Bab-bab ini dilengkapi dengan panduan terperinci mengenai kegiatan-kegiatan program 

yang bertema dan berorientasi pada penyakit. Secara keseluruhan, pendekatan-pendekatan ini lengkap 

menjelaskan modifikasi-modifikasi utama yang diperlukan untuk mempertahankan layanan-layanan 

esensial di tengah pandemi ini. Setiap bab memberikan ikhtisar singkat dan tabel kegiatan yang 

menyoroti adaptasi yang diperlukan serta pertimbangan untuk transisi seiring perkembangan pandemi 

ini. Bidang-bidang yang terkait ditandai dengan  referensi silang. Tabel-tabel ini dimaksudkan untuk 

digunakan bersamaan dengan Lampiran yang berisi indikator-indikator. 

Bab-bab ini bukan pengganti panduan komprehensif untuk program dan harus dibaca bersamaan 

dengan Bagian 1 dokumen ini serta Community-based health care, including outreach and campaigns, in 

the context of the COVID-19 pandemic (8). Semua kegiatan yang dideskripsikan di bawah ini harus 

dijalankan sepenuhnya secara konsisten dengan panduan PPI WHO terbaru (6). Secara umum, kegiatan 

program yang tidak disebutkan tetapi dapat dijalankan dengan aman sebaiknya dilanjutkan tanpa 

melanggar panduan yang sudah ada. 

  



2.1 Tahapan-tahapan kehidupan 

2.1.1 Kesehatan ibu dan bayi baru lahir 

Penurunan akses serta pemanfaatan layanan esensial kesehatan ibu dan bayi baru lahir selama 

terjadinya epidemi banyak meningkatkan jumlah ibu dan bayi baru lahir yang menderita komplikasi atau 

meninggal dalam hamil, persalinan, dan periode pascakelahiran (30, 31). Penurunan cakupan layanan 

kehamilan dan bayi baru lahir sebesar 10% saja sekalipun dapat mengakibatkan kenaikan kematian ibu 

sebanyak 28.000 kematian, kematian bayi baru lahir sebanyak 168.000 kematian, dan jutaan kehamilan 

yang tidak diharapkan karena gangguan yang dialami layanan keluarga berencana (31). 

Para pengelola harus hati-hati mempertimbangkan kapasitas layanan baik yang berbasis fasilitas 

maupun berbasis komunitas guna menentukan cara terbaik untuk memastikan keberlanjutan layanan 

kesehatan ibu dan bayi baru lahir. WHO merekomendasikan (32, 33) agar semua unsur esensial layanan 

antenatal (ANC) dan pascakelahiran (PNC) dipertahankan dan agar ibu dan bayi baru lahir selalu 

memiliki akses pada pelayanan yang terampil, seperti rujukan untuk tatalaksana komplikasi dan layanan 

pendukung, seperti laboratorium, bank darah, dan transpor yang tepat waktu serta aman ke fasilitas 

pelayanan kesehatan. Risiko hasil rawat yang buruk bagi ibu dan bayi baru lahir terkait persalinan yang 

tidak dibantu lebih berat dibandingkan kemungkinan risiko penularan COVID-19 di fasilitas pelayanan 

kesehatan. Komoditas dan suplai esensial untuk layanan ANC, persalinan, dan PNC serta perawatan bayi 

baru lahir harus cukup dan tersedia. 

Lihat panduan WHO tentang tatalaksana klinis penyakit COVID-19 (34) untuk tatalaksana ibu hamil atau 

menyusui atau bayi baru lahir yang suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Ibu yang suspek atau 

terkonfirmasi COVID-19 didorong untuk mulai dan melanjutkan kontak kulit (skin-to-skin contact) dan 

menyusui dengan kewaspadaan yang sesuai (35). 

  



Kegiatan program Modifikasi agar layanan diberikan dengan aman Transisi ke kembalinya 
kegiatan* 

Pemberian 
delapan kontak 
ANC (36) sesuai 
panduan nasional 

Saat layanan komprehensif berbasis fasilitas 
terganggu: 

• prioritaskan kontak ANC untuk ibu hamil berisiko 
rendah dalam trimester ketiga dan untuk semua 
ibu hamil yang dinilai berisiko tinggi, seperti ibu 
dengan komorbiditas, yang kekurangan atau 
kelebihan berat badan, remaja putri, ibu yang 
berisiko terkena penyakit kesehatan jiwa umum, 
atau kelompok-kelompok rentan; 

• pastikan rencana kesigapan kesiapan kelahiran 
dan komplikasi kelahiran diadaptasi sesuai 
perubahan layanan. 

Berikan suplemen mikronutrien yang dianjurkan dan 
kelambu berinsektisida yang cukup untuk 2-3 bulan. 

Jika memungkinkan, gunakan platform digital untuk 
konseling dan skrining, termasuk skrining tanda 
bahaya. 

Jika memungkinkan, jadwalkan kunjungan ANC 
untuk mengurangi keramaian dan rencanakan 
pemberian semua perawatan yang relevan dalam 
satu kali kunjungan. 

Prioritaskan penilaian risiko kondisi-kondisi yang 
diketahui meningkat dalam konteks COVID-19, 
seperti penggunaan tembakau, alkohol, dan obat-
obatan lain; gangguan kesehatan jiwa umum 
(seperti keresahan, depresi); dan kekerasan berbasis 
gender. 

Lihat Bab 2.1.4, 2.2.1, dan 2.3.1 

Pastikan strategi 
penjangkauan yang 
terarah dijalankan di 
wilayah di mana cakupan 
dan perilaku mencari 
pertolongan sudah 
menurun. 

Rencanakan kontak ANC 
susulan untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-
up), seperti pemberian 
vaksin tetanus toksoid, 
dan pemeriksaan HIV dan 
sifilis. Tetapkan 
mekanisme untuk 
memastikan kontak atau 
isi yang terlewat 
disusulkan. 

Rencanakan perawatan 
di rumah yang belum 
lengkap untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-
up). 

Perawatan yang 
terampil saat 
persalinan (37) 
dan periode 
pascakelahiran 
langsung di 
fasilitas pelayanan 
kesehatan selama 
minimum 24 jam 
setelah kelahiran 

Tetap jalankan rumah tunggu kelahiran jika ada 
sambil memastikan panduan PPI (38) diikuti. 

Pastikan pendamping kelahiran diskrining infeksi 
COVID-19. 

Pastikan transpor yang aman ke tempat perawatan 
bagi ibu dan bayi baru lahir. 

Prioritaskan dukungan untuk memulai kontak kulit 
dan pemberian ASI sejak awal dan eksklusif (35). 

Bedah sesar sebaiknya hanya dilakukan berdasarkan 
indikasi obstretik, tanpa dipengaruhi skenario 
transmisi COVID-19 dan status COVID-19 ibu. 

 



Pemberian empat 
kontak PNC (39) 
sesuai panduan 
nasional 

Saat layanan komprehensif berbasis fasilitas 
terganggu: 

• prioritaskan kontak PNC untuk ibu dan bayi baru 
lahir selama minggu pertama sejak kelahiran, 
termasuk kontak PNC dalam waktu 24 jam 
pertama setelah kelahiran jika persalinan 
dilakukan di rumah; 

• prioritaskan tindak lanjut ibu dan bayi baru lahir 
yang berisiko tinggi. 

Jika memungkinkan, gunakan platform digital untuk 
konseling dan skrining, termasuk skrining tanda 
bahaya. 

Jika perlu dilakukan kunjungan langsung, beri semua 
perawatan yang relevan dalam satu kali kunjungan. 

Berikan suplemen mikronutrien yang dianjurkan, 
kelambu berinsektisida, dan alat kontrasepsi yang 
cukup untuk 2-3 bulan. Pertimbangkan pemberian 
kontrasepsi tidak permanen jangka panjang. 

Pastikan rencana kesiapan komplikasi diadaptasi 
sesuai perubahan layanan. 

Lihat Bab 2.2.1, 2.2.3, 2.3.1, 2.3.3, dan 2.3.4 

Pastikan strategi 
penjangkauan yang 
terarah dijalankan di 
wilayah di mana cakupan 
dan perilaku mencari 
pertolongan sudah 
menurun. 

Rencanakan kontak PNC 
untuk mengejar 
ketertinggalan atau 
unsur-unsur esensial 
yang terlewat, termasuk 
pemberian vitamin K dan 
imunisasi dengan dosis 
kelahiran untuk bayi baru 
lahir. 

Rencanakan perawatan 
di rumah yang belum 
lengkap untuk mengejar 
ketertinggalan. 

Tatalaksana bayi 
baru lahir 
prematur dan 
kurang berat 
badan (33) 

Batasi jumlah pengasuh yang memberikan dukungan 
perawatan kanguru (KMC) hingga satu atau dua 
pengasuh yang terlatih PPI dan dilengkapi APD. 

Susun strategi yang mendukung KMC di rumah. 

Pertimbangkan pemulangan awal dan tindak lanjut 
bayi baru lahir prematur atau kurang berat badan 
yang menerima KMC. 

 

Perawatan di ICU 
neonatal (NICU) 

Pastikan orang tua diskrining COVID-19 sebelum 
masuk ke NICU. 

 

Pencatatan 
kelahiran dan 
kematian ibu dan 
perinatal dan 
pengkajian 
kematian 
maternal dan 
perinatal 

Prioritaskan pencatatan kelahiran semua bayi baru 
lahir, terlepas dari tempat lahirnya, dan pantau 
cakupan pendaftaran kelahiran. 

Prioritaskan pencatatan kematian maternal dan 
perinatal 

Terapkan pencatatan 
susulan untuk kelahiran 
sesuai kebutuhan. 

Tingkatkan implementasi 
surveilans dan 
penanganan kematian 
maternal dan perinatal 
(MPDSR) 

*Lihat juga Bagian 1.11 dan Lampiran. 

ANC: perawatan antenatal; PPI: pencegahan dan pengendalian infeksi; KMC (perawatan kanguru); NICU: 

ICU untuk bayi baru lahir; PNC: perawatan pascakelahiran.  



2.1.2 Kesehatan anak dan remaja 

Meskipun angka kematian COVID-19 pada anak dan remaja tampaknya lebih rendah (41), kelompok ini 

dapat sangat terpengaruh oleh gangguan layanan kesehatan rutin. Gejala-gejala COVID-19 bersifat tidak 

spesifik dan bertumpang tindih dengan penyebab-penyebab kematian utama pada balita (pneumonia, 

diare, dan malaria). Pemodelan memperkirakan bahwa gangguan pada layanan esensial yang terjadi 

selama 12 bulan dapat menyebabkan hingga 2,3 juta kematian tambahan pada balita di negara 

berpendapatan rendah dan menengah (30). Sangat penting untuk memastikan bahwa layanan 

pemberian esensial tetap berlangsung melalui pelayanan kesehatan primer terpadu, jalur rujukan untuk 

perawatan sekunder tetap dikomunikasikan dengan jelas dan baik, dan antibiotik, oksigen, dan 

oksimeter tetap tersedia. WHO merekomendasikan agar perawatan diberikan sesuai protokol standar 

jika memungkinkan (42, 43). Konseling tentang pengasuhan dan gizi responsif , dukungan, dan 

pemantauan status gizi anak dimasukkan dalam setiap kontak dengan layanan kesehatan terutama jika 

kunjungan rutin menjadi terbatas. Penilaian atas kesehatan jiwa pengasuh dan kebutuhan pengasuh 

akan dukungan psikososial dapat dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana, dan kebutuhan 

yang diperlukan harus diberikan. 

Bukti-bukti awal mengindikasikan bahwa selama pandemi, anak dan remaja lebih berisiko terkena 

depresi dan keresahan (44), perundungan daring (45), dan masalah kesehatan seksual dan reproduksi, 

seperti kehamilan tidak disengaja dan kekerasan pasangan intim (46). Penutupan sekolah memberikan 

dampak yang dramatis pada akses remaja pada layanan preventif – misalnya, banyak remaja dengan 

gangguan kesehatan jiwa mungkin hanya dapat mengakses layanan yang tersedia di sekolah. Jutaan 

anak yang sebelumnya mendapat makanan dari program makanan sekolah dapat semakin sulit 

mengakses makanan, seiring terganggunya layanan gizi berbasis sekolah seperti suplementasi zat besi 

dan asam folat. Imunisasi yang tertunda, kesempatan beraktivitas fisik yang sangat berkurang, dan 

peningkatan penggunaan tembakau, alkohol, dan obat-obatan dapat memberikan dampak jangka 

panjang pada pencegahan penyakit-penyakit tidak menular (PTM). 

Kegiatan program Modifikasi agar layanan diberikan dengan aman Transisi ke kembalinya 
kegiatan* 

Kunjungan 
perawatan akut 
untuk anak yang 
sakit (penyakit 
anak yang umum 
dan gizi buruk 
akut) 

Modifikasi protokol pemeriksaan (8) sehingga 
mencakup skrining COVID-19 sambil menjalankan 
langkah-langkah PPI yang perlu (23). 

Pertahankan semua layanan perawatan akut bagi 
anak-anak sambil tetap mengingat kebutuhan-
kebutuhan yang mendesak untuk kasus-kasus 
suspek dan adaptasi proses-proses rujukan yang 
diperlukan (23, 24) 

Pantau dan laporkan 
pemanfaatan layanan 
perawatan anak sakit dan 
perbandingan data 
dengan tahun-tahun 
sebelumnya. 

Pantau dan laporkan 
anak yang terdampak 
COVID-19, termasuk 
mengenai sindrom 
inflamasi pascainfeksi 

Kunjungan 
perawatan kronis 
anak yang sakit 
(kondisi kronis 

Pertimbangkan membatasi kunjungan tatap muka 
untuk pasien yang stabil dan mempertahankan 
jadwal normal untuk kunjungan pasien yang perlu 
dipantau secara intensif. 

 



dan disabilitas 
pertumbuhan) 

Beri obat-obatan dan suplai lain dalam jumlah yang 
cukup untuk waktu yang lebih lama dari biasanya. 

Berikan perawatan tambahan bagi anak dan remaja 
yang mengalami keterlambatan dan disabilitas 
pertumbuhan. 

Pertimbangkan penggunaan solusi digital untuk 
berkomunikasi dengan pengasuh dan pasien. 

Lihat Bab 2.2.2, 2.2.3, dan 2.3.1. 

Perawatan anak 
yang sehat seperti 
pemantauan dan 
konseling 
pertumbuhan dan 
perkembangan 

Pertimbangkan menunda kunjungan rutin anak yang 
sehat dan merencanakan kegiatan untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-up).  

Integrasikan setiap kontak dengan layanan 
kesehatan, seperti kunjungan imunisasi, 
pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, 
konseling dan dukungan gizi, skrining perlakuan 
kekerasan dan kesehatan jiwa anak dan pengasuh, 
serta konseling bagi pengasuh tentang pengasuhan 
responsif (47). 

Pertimbangkan penggunaan solusi digital untuk 
mengomunikasikan pesan-pesan utama untuk 
melindungi anak dan mempromosikan pertumbuhan 
dan perkembangan yang sehat. 

Lihat Bab 2.2.1 dan 2.2.3 

Segera mulai kembali 
layanan perawatan anak 
yang sehat, seperti 
pemantauan dan 
konseling pertumbuhan 
dan perkembangan. 

Susun rencana dan 
lakukan persiapan jika 
terjadi gangguan saat 
kebutuhan kembali 
memuncak. 

Pantau tingkat 
perubahan tingkat 
penderita kekurangan 
gizi dan kelebihan berat 
badan. 

Rencanakan kegiatan 
untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-up) 
perawatan rumah yang 
belum lengkap. 

Imunisasi anak 
dan remaja 

Sampaikan informasi mengenai perubahan jadwal 
imunisasi kepada orang tua dan remaja sambil 
meyakinkan mereka akan keamanan perubahan 
jadwal imunisasi untuk remaja. 

Lihat Bab 2.3.3. 

Rencanakan kegiatan 
untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-up) 
perawatan rumah yang 
belum lengkap. 

Setelah sekolah buka 
kembali, pastikan 
program imunisasi 
berbasis sekolah 
menjalankan rencana 
untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-up) 
imunisasi (48). 



Pemberian 
pendidikan 
kesehatan 
berbasis sekolah 
dan komunitas 

Jika memungkinkan, masukkan pesan-pesan untuk 
anak dan remaja (49) melalui media massa dan 
digital ke dalam strategi komunikasi nasional dan 
daerah. 

Siarkan program-program pendidikan di TV dan 
radio selama sekolah ditutup. 

Tetapkan mekanisme kesehatan jarak jauh 
(telehealth) untuk konseling pencegahan PTM dan 
beri intervensi singkat mengenai pencegahan 
penggunaan zat dan seksualitas. 

Setelah sekolah buka 
kembali dan 
perkumpulan di 
masyarakat 
diperbolehkan, rancang 
strategi kegiatan untuk 
mengejar ketertinggalan 
(catch-up) yang 
disesuaikan, terutama 
untuk pelajar dengan 
kerentanan tertentu. 

Persiapkan pembukaan 
kembali dengan 
persiapan PPI yang 
cukup. 

Nilai dampak perbedaan 
akses pada informasi dan 
pendidikan kesehatan 
selama sekolah ditutup. 

Layanan 
keamanan pangan 
dan gizi berbasis 
sekolah 

Rancang strategi-strategi alternatif untuk melindungi 
keamanan pangan dan gizi anak sekolah, misalnya 
dengan memberikan suplemen mikronutrien, jatah 
untuk dibawa pulang, obat cacingan (jika sesuai 
keadaan), transfer tunai kepada keluarga anak 
sekolah, dan bantuan kupon makanan. 

Terapkan moda alternatif pengambilan makanan, 
seperti pengambilan makanan dan kudapan di titik-
titik distribusi, termasuk di sekolah yang sedang 
ditutup. 

Kembangkan struktur jejaring keamanan yang ada 
untuk memastikan anak-anak yang rentan 
terpelihara. 

Lihat Bab 2.2.1. 

Jalankan kembali dan 
lanjutkan pemberian 
paket kesehatan dan gizi 
esensial sekolah (50). 

Susun rencana 
kontingensi untuk 
distribusi makanan siap 
santap atau keranjang 
makanan selama sekolah 
ditutup. 

Promosi, 
pencegahan, dan 
penanganan 
kesehatan jiwa 
(melalui layanan 
berbasis sekolah 
dan komunitas) 

Identifikasi kegiatan di rumah yang aman dan 
menghibur, mengandung kesempatan belajar, dan 
membantu anak dan remaja beradaptasi. 

Susun rencana kontingensi untuk memberikan 
layanan kesehatan jiwa selama sekolah ditutup bagi 
pelajar yang lebih mengandalkan layanan kesehatan 
jiwa berbasis sekolah. 

Pertimbangkan penggunaan platform digital untuk 
memberi dukungan psikososial dan deteksi dini serta 
tatalaksana gangguan kesehatan jiwa. 

Intensifkan pembelajaran 
sosioemosional setelah 
sekolah kembali buka. 

Tindak lanjuti pelajar 
yang putus sekolah untuk 
menetapkan mekanisme 
dukungan. 

Perkuat kesempatan bagi 
anak muda dan 
keluarganya untuk 
mengakses dukungan 



Gunakan program jarak jauh pembelajaran 
sosioemosional dan perkuat kapastias sekolah, staf 
kesehatan jiwa, dan kader pemuda untuk 
memberikan program tersebut dari jarak jauh. 

Lihat Bab 2.2.3. 

kesehatan jiwa dan 
psikososial. 

Jika memungkinkan, 
pertimbangkan apakah 
praktik-praktik baik yang 
dijalankan selama 
pandemi dapat dibuat 
permanen. 

Layanan 
kesehatan seksual 
dan reproduksi 
dan HIV untuk 
remaja 

Lakukan strategi-strategi alternatif agar remaja tahu 
di mana dan bagaimana cara mengakses informasi 
dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan 
HIV. 

Pertimbangkan mengesampingkan pembatasan (jika 
ada), seperti usia atau status pernikahan, izin orang 
tua atau pasangan, dan biaya, untuk memfasilitasi 
akses remaja pada layanan kesehatan seksual dan 
reproduksi dan HIV. 

Tetapkan mekanisme telehealth untuk konseling 
individu bagi remaja dengan mematuhi prinsip-
prinsip kerahasiaan dan pengambilan keputusan 
tanpa paksaan. 

Jika ada, libatkan kelompok masyarakat dan jaringan 
pemuda untuk memperluas penyediaan informasi 
dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi dan 
HIV. 

Lihat Bab 2.1.4 dan 2.3.1 

 

Pencegahan dan 
respons kekerasan 
pasangan intim 
dan kekerasan 
seksual 

Sampaikan informasi kepada remaja – putra dan 
putri – tentang di mana dan bagaimana cara 
mendapatkan dukungan dan penanganan jika terjadi 
kekerasan oleh pasangan intim atau kekerasan 
seksual. Gunakan media, jika memungkinkan. 

Sampaikan kepada tenaga kesehatan tentang 
peningkatan risiko intim dan kekerasan seksual bagi 
remaja dan kebutuhan untuk kebutuhan untuk 
memberi dukungan dan perawatan secara rahasia 
serta kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan. 

Tetapkan jalur telepon khusus dan rumah aman, jika 
memungkinkan. 

Sarankan agar remaja 
mencari dukungan dan 
pertolongan jika mereka 
tidak bisa melakukannya 
selama masa 
pembatasan pergerakan. 

Penyediaan 
produk 
menstruasi 

Lakukan advokasi kepada otoritas untuk memastikan 
produk kebersihan menstruasi dimasukkan dalam 
daftar produk kesehatan prioritas untuk memitigasi 
gangguan pasokan. 

Untuk program-program 
yang menggunakan 
distribusi produk 
kebersihan menstruasi 
melalui sekolah, susun 



Beri informasi kepada remaja dan dewasa putri 
tentang produk kesehatan menstruasi alternatif 
yang dipakai berulang . 

Jika ada, libatkan kelompok-kelompok komunitas 
untuk memperluas ketersediaan produk menstruasi. 

rencana kontingensi 
penyediaan produk-
produk tersebut selama 
sekolah ditutup. 

*Lihat juga Bab 1.11 dan Lampiran. 

PPI: pencegahan dan pengendalian infeksi; PTM: penyakit tidak menular. 

  



2.1.3 Lanjut usia 

Lansia, terutama yang mengalami kondisi kesehatan penyerta, lebih berisiko mengalami gangguan 

kesehatan yang serius dan kematian akibat COVID-19 dan lebih rentan terhadap konsekuensi-

konsekuensi tidak langsung dari pandemi. Lansia lebih mungkin membutuhkan pengobatan dan 

perawatan, termasuk kunjungan rumah dan perawatan di komunitas, sehingga pembatasan pergerakan 

dapat sangat berdampak pada lansia (lihat Bab 2.2.2 dan 2.2.3). 

WHO menyediakan panduan teknis spesifik tentang merawat lansia dengan COVID-19 (6), memberikan 

perawatan di rumah (51), dan perawatan kesehatan berbasis komunitas (8), serta penerapan PPI di 

fasiltias perawatan jangka panjang (38). WHO merekomendasikan agar lansia, keluarga, dan 

pengasuhnya mendapat informasi tentang langkah-langkah preventif dan pentingnya mempromosikan 

kesehatan fisik dan jiwa dalam konteks COVID-19. Lansia harus dilibatkan secara proaktif dalam 

mengadaptasi rencana perawatan lansia, dan harus ada mekanisme-mekanisme spesifik untuk 

memastikan bahwa lansia dapat secara aman mengakses pelayanan kesehatan dan sosial yang 

terintegrasi, termasuk dukungan, pemantauan, dan tindak lanjut (52). 

Kegiatan program Modifikasi agar layanan diberikan dengan aman Transisi ke kembalinya 
kegiatan* 

Promosikan 
kesehatan fisik 
dan jiwa bagi 
lansia di rumah 

Sampaikan informasi kepada lansia, keluarga, dan 
pengasuhnya tentang: 

• langkah-langkah preventif, seperti menjaga 
kebersihan dengan baik (53), meminimalisasi 
jumlah penjenguk, dan mengenali gejala-gejala 
COVID-19 (54); 

• bagaimana cara mempromosikan kegiatan fisik 
yang aman dan menjaga kesehatan jiwa selama 
pandemi (47); 

• bagaimana cara memantau dampak negatif 
isolasi sosial; 

• bagaimana cara mendapatkan bantuan dan 
melaporkan perlakuan yang buruk pada lansia 
(55); 

• kapan dan bagaimana cara mencari pertolongan 
untuk mencegah gangguan kesehatan yang 
serius. 

Pastikan adanya rencana pelayanan personal yang 
disesuaikan dengan konteks pandemi dan yang 
mencakup intervensi-intervensi (seperti kebutuhan 
akan obat sesuai resep) yang diperlukan untuk 
menatalaksana kondisi penyerta, tatalaksana 
mandiri untuk menjaga kapasitas fisik dan jiwa, dan 
tujuan serta pilihan pengobatan dan perawatan 
medis berikutnya, termasuk perawatan akhir 
kehidupan. 

Identifikasi lansia yang 
tidak mendapat imunisasi 
influenza dan/atau 
pneumokokus konjugat 
tahunannya, dan berikan 
imunisasi tersebut sesuai 
kebijakan imunisasi 
nasional. Lihat juga Bab 
2.3.3. 

Amati kejadian yang 
membutuhkan 
perawatan mendesak 
(seperti jatuh), 
perawatan rumah sakit, 
dan hasil rawat, dan 
ambil tindakan yang 
diperlukan, seperti 
melakukan penjangkauan 
kepada kelompok yang 
berisiko dan membuat 
jalur telepon khusus. 



Prioritaskan dukungan psikososial, termasuk untuk 
kedukaan dan kehilangan. 

Merawat lansia 
yang mengalami 
gangguan indra 
atau disabilitas 

Pastikan informasi dapat diakses oleh lansia dengan 
gangguan indra (seperti penglihatan yang terbatas 
atau kebutaan, kehilangan pendengaran, dan 
penurunan kognitif atau dementia). 

Fasilitasi akses terhadap layanan rehabilitasi sesuai 
kebutuhan, seperti edukasi, informasi tatalaksana 
mandiri, program olahraga di rumah, dan alat-alat 
bantu. 

Lihat Bab 2.2.3. 

Perhatikan perubahan 
ketersediaan dan 
pemanfaatan layanan 
rehabilitasi. 

Perawatan bagi 
lansia dengan 
kondisi penyerta 

Lakukan penjangkauan proaktif kepada lansia 
dengan kondisi penyerta dan pengasuhnya melalui 
mekanisme kesehatan jarak jauh (56) dan pelibatan 
komunitas (8). 

Jika memungkinkan, pastikan ketersediaan obat-
obatan kritis dan mekanisme pengirimannya. 

Susun mekanisme untuk pemantauan dan tindak 
lanjut teratur bagi lansia. 

Perhatikan perubahan 
cakupan pengobatan 
untuk kondisi-kondisi 
penyerta (seperti 
hipertensi, diabetes, 
penyakit paru obstruktif 
kronis, dementia, 
katarak) dan ambil 
tindakan lebih lanjut 
yang diperlukan, seperti 
mengaktivasi jalur 
telepon khusus atau 
mengkaji ulang 
mekanisme 
penjangkauan. 

Lakukan persiapan dan 
perencanaan kapasitas 
lonjakan dan mengatasi 
penumpukan permintaan 
layanan kesehatan tidak 
mendesak yang 
dihentikan sementara 
(seperti operasi katarak) 

Perawatan bagi 
lansia yang 
bergantung pada 
perawatan 

Bersama dengan lansia dan rumah tangganya, susun 
terlebih dahulu rencana alternatif jika pengasuh 
utama tidak dapat mengasuh, dan identifikasi 
pengasuh alternatif dan/atau fasilitas alternatif. 

Beri edukasi kepada pengasuh tentang COVID-19 
(38, 51) dan identifikasi opsi-opsi untuk 
meringankan beban pengasuh, seperti memberikan 
dukungan psikologis dan penitipan lansia (respite 
care). 

Perhatikan perubahan 
ketersediaan dan 
pemanfaatan layanan 
sosial di komunitas 
(seperti tempat penitipan 
anak, layanan kunjungan 
ke rumah) dan pastikan 
rencana perawatan 
alternatif dijalankan, jika 
perlu. 



*Lihat juga Bab 1.11 dan Lampiran. 

  



2.1.4 Layanan kesehatan seksual dan reproduksi 

Memastikan akses semesta pada hak atas layanan kesehatan seksual dan reproduksi sesuai Program 

Aksi International Conference on Population and Development dan Beijing Platform for Action 

merupakan target-target SDG utama (3.7 dan 5.6). Pelajaran dari wabah penyakit virus Ebola dan Zika 

menunjukkan bahwa selama wabah, akses pada layanan kesehatan seksual dan reproduksi dapat sangat 

terganggu, sehingga orang-orang – terutama perempuan – dirugikan dan terpapar pada risiko kesehatan 

yang dapat dicegah. Berkurangnya ketersediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi esensial dan 

layanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir akan mengakibatkan ribuan kematian ibu dan bayi baru lahir 

akibat peningkatan kehamilan yang tidak disengaja, aborsi yang tidak aman, dan persalinan dengan 

komplikasi di mana layanan esensial dan darurat tidak dapat diakses. Penurunan layanan sebesar 10% 

saja diperkirakan dapat mengakibatkan 15 juta kehamilan yang tidak disengaja, 3,3 juta aborsi yang 

tidak aman, dan tambahan 29.000 kematian ibu selama 12 bulan ke depan (30, 31, 46). 

Jika penyediaan layanan kesehatan seksual dan reproduksi terganggu, WHO merekomendasikan layanan 

kesehatan digital, intervensi perawatan mandiri, pembagian tugas, dan penjangkauan untuk 

memastikan akses pada obat-obatan, alat diagnostik, peralatan, informasi, dan konseling dapat 

diprioritaskan. Penetapan prioritas juga harus mencakup memastikan akses pada kontrasepsi, aborsi 

sejauh yang diperbolehkan menurut hukum, dan layanan pencegahan serta pengobatan untuk infeksi 

menular seksual (IMS), seperti HIV dan human papilomavirus (HPV). Kesenjangan gender dan sosial yang 

ada semakin diperburuk oleh konteks pandemi ini, yang dampaknya dirasakan berbeda oleh perempuan 

dibandingkan laki-laki. Paparan perempuan kemungkinan dipengaruhi oleh norma-norma dan 

ekspektasi sosial seputar peran pengasuh mereka: perempuan memberikan sebagian sangat besar 

pengasuhan di rumah dan merupakan sebagian besar tenaga kesehatan. Kegagalan melindungi 

kelompok-kelompok yan grentan membuat risiko infeksi mereka semakin tinggi dan mengganggu upaya 

penanggulangan COVID-19 secara lebih luas. 

Kegiatan program Modifikasi agar layanan diberikan dengan aman Transisi ke kembalinya 
kegiatan* 

Akses pada 
kontrasepsi 

Jika metode kontrasepsi yang biasa digunakan oleh 
perempuan tidak tersedia, opsi-opsi kontrasepsi lain 
(seperti kontrasepsi metode barier, metode berbasis 
pemahaman akan fertilitas, dan kontrasepsi darurat) 
harus lebih tersedia. 

Longgarkan persyaratan resep kontrasepsi oral atau 
suntik mandiri dan kontrasepsi kedaruratan dan 
berikan persediaan yang cukup untuk beberapa 
bulan disertai informasi yang jelas mengenai metode 
dan cara mengakses pelayanan rujukan untuk efek 
samping. 

Beri izin apotek dan toko obat untuk menambah 
opsi alat kontrasepsi yang dapat diberikan dan resep 
untuk beberapa bulan serta pemberian mandiri 
kontrasepsi suntik jika ada. 

Rencanakan penggunaan 
kembali metode jangka 
panjang (seperti AKDR, 
implan) dan metode 
permanen (pengikatan 
indung telur dan 
vasektomi) jika layanan-
layanan ini sempat 
terganggu. 

Periksa persediaan dan 
pelihara data terkait 
pengadaan obat-obatan 
kontrasepsi untuk 
menghindari 
kemungkinan 
kekosongan persediaan. 
Pantau dan 
komunikasikan tempat di 



mana layanan ini dapat 
diakses. 

Layanan fertilitas Prioritaskan layanan fertilitas bagi pasien dengan 
ketersediaan sel telur yang terbatas dan 
pertimbangkan penggunaan kriopreservasi jika 
pengobatan fertilitas terhenti. 

 

Aborsi yang aman 
sejauh yang 
diizinkan hukum 
dan perawatan 
pascaaborsi 

Pertimbangkan mengurangi hambatan yang dapat 
menunda pemberian perawatan dan meningkatkan 
risiko bagi remaja, korban pemerkosaan, dan orang-
orang lain yang semakin rentan dalam konteks ini. 

Pertimbangkan opsi metode medis noninvasif untuk 
menatalaksana aborsi yang aman dan aborsi yang 
tidak selesai. 

Minimalkan jumlah kunjungan fasilitas dan kontak 
antara penyedia layanan dan klien melalui 
penggunaan kedokteran jarak jauh dan pendekatan 
tatalaksana mandiri, jika memungkinkan, sambil 
memastikan penyedia layanan yang terlatih dapat 
diakses jika perlu. 

Sesuaikan perkiraan komoditas dan suplai untuk 
memenuhi peningkatan kebutuhan metode aborsi 
medis. 

Periksa data persediaan 
obat-obatan dan suplai 
untuk aborsi dan 
perawatan pascaaborsi 
secara berkala untuk 
menghindari 
kemungkinan 
kekosongan saat layanan 
normal kembali berjalan. 

Pertimbangkan perluasan 
mekanisme kedokteran 
jarak jauh untuk 
pemberian obat di dalam 
konteks di mana 
efektivitasnya sudah 
terbukti. 

Kesehatan seksual Tingkatkan akses pada kondom dan pelicin untuk 
praktik seksual yang lebih aman melalui titik-titik 
distribusi yang berbeda-beda. 

Prioritaskan kebutuhan akan produk menstruasi dan 
pastikan produk-produk tersebut tercantum dalam 
produk kesehatan prioritas yang diperlukan untuk 
memitigasi gangguan pasokan. 

Komunikasikan produk-produk kesehatan 
menstruasi alternatif yang dipakai berulang. 

Libatkan kelompok-kelompok komunitas, jika ada, 
untuk memperluas ketersediaan produk-produk 
menstruasi. 

Tingkatkan ketersediaan tes mandiri HIV dan 
pengambilan sampel mandiri untuk IMS, termasuk 
sifilis, dan rujukan pengobatan jika dibutuhkan. 

Prioritaskan pesan-pesan untuk seks yang aman dan 
konsensual selama masa isolasi mandiri. 

Pastikan komoditas esensial bagi penerima 
pengobatan jangka panjang (seperti pengobatan 
HIV, tatalaksana menopause, atau terapi hormon 

 



dalam perawatan penetapan gender) dapat diakses 
secara memadai. 

Lihat Bab 2.3.1. 

Skrining dan 
pencegahan 
kanker serviks  

Lihat adaptasi imunisasi HPV di tanya jawab WHO 
dan UNICEF (57). 

Promosikan pengambilan sampel mandiri untuk tes 
HPV dengan cara memfasilitasi pengambilan 
spesimen melalui apotek atau titik pengumpulan di 
fasilitas. Promosikan anjuran daring setelah hasil tes 
keluar negatif dan tatalaksana yang memadai 
setelah hasil tes keluar positif. 

Manfaatkan pendekatan kunjungan tunggal untuk 
skrining dan pengobatan lesi prakanker, jika 
kapasitas memungkinkan dan jika layanan dapat 
diberikan dengan aman. 

Prioritaskan akses skrining bagi perempuan dengan 
HIV. 

Lihat Bab 2.2.2. 

Mulai kembali imunisasi 
HPV, serta pesan-pesan 
seks yang aman dan 
tindak lanjut layanan 
kesehatan seksual dan 
reproduksi. 

Menanggulangi 
kekerasan 
terhadap 
perempuan, 
kekerasan 
berbasis gender, 
dan kekerasan 
seksual 

Beri informasi tentang perubahan layanan (seperti 
lokasi, jam buka, informasi kontak). 

Sampaikan kepada semua penyedia layanan 
mengenai peningkatan risiko kekerasan dalam 
rumah tangga terkait dengan langkah-langkah 
pencegahan dan pengendalian yang berhubungan 
dengan wabah. 

Tingkatkanrespons bagi penyintas dan beri 
dukungan untuk kebutuhan mereka, termasuk 
dukungan kesehatan jiwa dan psikologis. 

Pastikan ketersediaan layanan perawatan 
pascapemerkosaan, termasuk kontrasepsi darurat, 
profilaksis HIV, dan pengobatan untuk IMS. 

Identifikasi rumah aman, penampungan, atau 
rujukan layanan sosial bagi individu yang berisiko 
terkena kekerasan atau yang mengalami kekerasan 
selama masa karantina. 

Perkuat skrining dan layanan untuk mengidentifikasi 
kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis 
gender, dan kekerasan seksual. 

 

*Lihat juga Bab 1.11 dan Lampiran. 

AKDR: alat kontrasepsi dalam rahim; HPV: human papillomavirus; IMS: infeksi menular seksual 



  



2.2 Gizi, penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa 

2.2.1 Gizi 

Pandemi COVID-19 akan memberikan berbagai dampak pada kecukupan gizi kelompok masyarakat yang 

rentan. Kualitas dan kuantitas makanan diperkirakan akan menurun akibat hilangnya pendapatan rumah 

tangga dan gangguan pada sistem pangan (misalnya, gangguan perdagangan dan transportasi pangan 

dari produksi ke pasar) dan program makanan di sekolah. Program-program dengan komponen gizi yang 

penting (seperti ANC dan PNC, konseling makanan bayi dan anak, suplemen mikronutrien, dan deteksi 

serta penanganan awal kurang gizi) dan surveilans populasi berisiko yang mengidentifikasi komunitas 

atau anggota masyarakat yang memerlukan dukungan gizi akan terancam. 

Seiring dialihkannya perhatian layanan kesehatan kepada pandemi COVID-19, layanan gizi harus 

beradaptasi guna mencegah peningkatan kesakitan dan kematian akibat gizi buruk. Bentuk adaptasi 

yang dilakukan akan bergantung pada tahapan pandemi, penanggulangan, dan konteks negara, seperti 

situasi keamanan pangan dan beban gizi buruk. Di wilayah-wilayah dengan beban gizi buruk yang tinggi, 

tindakan-tindakan gizi esensial untuk anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, dan kelompok-kelompok 

rentan lain harus dipertahankan di semua tahap penanggulangan. Pengelolaan informasi gizi, surveilans 

gizi, dan pemantauan gizi harus diadaptasi untuk memastikan adanya koordinasi antara kegiatan-

kegiatan gizi.  

  



Kegiatan program Modifikasi agar layanan diberikan dengan aman Transisi ke kembalinya 
kegiatan* 

Gizi ibu Jika kontak ANC atau PNC dikurangi, beri suplemen 
yang dianjurkan dalam jumlah yang cukup untuk 2-3 
bulan di setiap kunjungan (suplemen zat besi dan 
asam folat dan suplemen kalsium dalam ANC; 
suplemen zat besi dan asam folat dalam PNC) 

Jika distribusi pangan sangat terganggu dan jika 
masyarakat mengalami prevalensi tinggi kekurangan 
gizi, penggunaan suplemen mikronutrien yang 
meliputi zat besi dan asam folat dapat 
dipertimbangkan bagi ibu hamil dan menyusui. 

Beri suplementasi energi dan protein makanan yang 
berimbang kepada ibu hamil di antara populasi yang 
kekurangan gizi. 

Jika kunjungan ANC atau 
PNC tidak dilakukan dan 
suplementasi terganggu, 
lakukan skrining 
konsentrasi hemoglobin 
ibu saat ibu kembali ke 
klinik dan tangani kasus-
kasus anemia. 

Promosikan 
menyusui dan 
dukung ibu baru 
untuk mulai 
menyusui 

Beri informasi dan dukungan kepada semua ibu 
untuk mulai menyusui dan perjelas informasi 
tentang manfaat dan risiko dalam kaitannya dengan 
COVID-19 (34, 35). 

Gunakan platform kesehatan digital untuk 
melanjutkan konseling mengenai makan bayi dan 
anak, jika memungkinkan. 

Lihat Bab 2.1.2. 

 

Suplementasi 
vitamin A untuk 
anak berusia 6-59 
bulan di wilayah 
yang mengalami 
defisiensi vitamin 
A sebagai 
kekhawatiran 
kesehatan 
masyarakat 

Jika terjadi gangguan pada kunjungan rutin 
kesehatan anak, suplementasi vitamin A dapat 
ditunda atau digabungkan dalam program lain 
seperti imunisasi. 

Jika gangguan terjadi 
berkepanjangan, pantau 
tanda-tanda defisiensi 
vitamin A pada mata 
anak. 

Kampanye suplementasi 
vitamin A untuk 
mengejar ketertinggalan 
(catch-up) mungkin 
diperlukan dan dapat 
diintegrasikan dengan 
program-program lain 
seperti imunisasi. 

Beri suplemen zat 
besi atau bubuk 
multi-
mikronutrien 
untuk anak dan 
beri suplemen zat 
besi dan asam 
folat kepada 

Di wilayah di mana pemberian suplemen hanya 
direkomendasikan untuk beberapa bulan saja dalam 
satu tahun, pembagian suplemen dapat ditunda (8). 

Lihat Bab 2.1.2. 

Seperti strategi untuk 
vitamin A, skrining dan 
kegiatan untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-up) 
mungkin diperlukan jika 
penundaan terjadi untuk 
waktu yang lama dan 



remaja dan 
perempuan 
dewasa di mana 
anemia menjadi 
kekhawatiran 
kesehatan 
masyarakat. 

dapat dijalankan setelah 
wabah reda. 

Deteksi dini, 
rujukan, dan 
pengobatan gizi 
kurang, termasuk 
skrining anak yang 
sakit 

Adaptasikan protokol pengobatan untuk gizi kurang 
tanpa komplikasi sehingga dapat menoleransi 
terhentinya rantai pasokan atau batasan-batasan 
lain (misalnya, penggunaan kriteria antropometrik 
serta perubahan dosis dan jadwal distribusi untuk 
makanan pengobatan siap pakai). 

Pengobatan untuk gizi kurang yang parah dan 
disertai komplikasi medis harus mengikuti 
rekomendasi WHO tentang rawat inap dengan 
langkah-langkah PPI yang ditingkatkan. 

Bab 2.1.2. 

Jika gangguan 
berkepanjangan, 
prioritaskan layanan bagi 
anak 

*Lihat juga Bab 1.11 dan Lampiran. 

ANC: perawatan antenatal; PNC: perawatan pascamelahirkan; PPI: pencegahan dan pengendalian infeksi 

  



2.2.2 Penyakit tidak menular: penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, penyakit saluran 

pernapasan kronis, penyakit ginjal kronis, gangguan kesehatan oral 

COVID-19 dapat menimbulkan dampak negatif berupa PTM bagi orang dewasa dan anak melalui 

beberapa cara termasuk kerentanan yang lebih tinggi terhadap infeksi COVID-19 dan angka kematian 

kasus yang lebih tinggi pada pengidap PTM; tertundanya diagnosis PTM yang mengakibatkan stadium 

penyakit yang lebih tinggi; tertunda, tidak selesai, atau terganggunya terapi (pengobatan, rehabilitasi, 

perawatan paliatif) untuk PTM; dan peningkatan faktor-faktor risiko perilaku seperti fisik tidak aktif dan 

peningkatan penggunaan zat yang berbahaya. Contoh-contohnya mencakup penundaan pencarian 

pertolongan untuk kedaruratan seperti serangan jantung dan stroke; peningkatan risiko infeksi bagi 

penderita gagal ginjal yang memerlukan pengobatan di pusat dialisis; krisis diabetes akibat gangguan 

pasokan insulin; prognosis kanker yang memburuk akibat penundaan diagnosis; dan penurunan fungsi 

pengidap penyakit saluran pernapasan kronis akibat gangguan rehabilitasi saluran pernapasan. 

Bukti (58) mengindikasikan bahwa pengidap penyakit kardiovaskular (PKV) atau diabetes, serta pengidap 

faktor risiko PKV seperti hipertensi dan obesitas lebih berisiko mengalami penyakit yang parah dan 

kematian akibat COVID-19, dan prognosis yang buruk ini terindikasi semakin parah pada usia lanjut. 

Dalam kelompok ini, evaluasi klinis dini harus dijalankan jika terjadi gejala suspek apa pun. 

Sifat COVID-19 membuat PTM-PTM tertent lebih sulit diketahui. Sebagai contoh, COVID-19 dikaitkan 

dengan komplikasi-komplikasi kardiovaskular yang dapat membuat infark miokard lebih sulit didiagnosis 

secara akurat. Selain itu, pasien dengan penyakit saluran pernapasan kronis menghadapi tantangan 

khusus dalam memilih waktu untuk mencari perawatan, karena kondisi awal penyakit dapat 

menyebabkan tanda dan gejala yang mirip dengan tanda dan gejala COVID-19. Rencana pengobatan 

kanker perlu mempertimbangkan peningkatan kesakitan dan kematian akibat COVID-19 pada pasien 

kanker. Penetapan intervensi-intervensi prioritas dapat dibantu oleh tim multidisiplin. 

Dalam mengobati pasien yang terdampak PTM dan COVID-19, efek samping dan interaksi obat sangat 

penting untuk dipantau. Misalnya, penggunaan obat-obatan yang diindikasikan untuk penyakit lain 

namun digunakan untuk mengobati COVID-19, seperti obat-obat antiretroviral yang biasanya digunakan 

untuk mengobati infeksi HIV atau klorokuin, dapat memiliki efek samping kardiovaskular. Selain itu, 

misinformasi tentang obat-obat PTM dan dampaknya pada kerentanan atau hasil rawat COVID-19 perlu 

dibahas dan diluruskan (59, 60). 

Perilaku yang mempromosikan kesehatan juga penting untuk dikuatkan pada anak dan orang dewasa. 

Intervensi-intervensi pengendalian tembakau dan alkohol, pola makan, dan kegiatan fisik di tingkat 

masyarakat juga perlu dipertahankan. Intervensi-intervensi ini dapat mencakup langkah-langkah 

regulatif dan fiskal terkait makanan, alkohol, dan tembakau, termasuk implementasi WHO Framework 

Convention on Tobacco Control dan rekomendasi-rekomendasi WHO tentang “best buy” (61) untuk 

PTM. Pandemi COVID-19 memberikan kesempatan untuk mempromosikan penghentian tembakau, yang 

juga akan bermanfaat bagi pencegahan dan pengendalian penyakit saluran pernapasan kronis dan PTM-

PTM lain (62). 

Kegiatan program Modifikasi agar layanan diberikan dengan aman Transisi ke kembalinya 
kegiatan* 

Pencegahan dan skrining 



Pencegahan PTM 
melalui 
pengurangan 
faktor-faktor 
risiko perilaku 

Sesuaikan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan 
(seperti kegiatan mengenai pengendalian dan 
penghentian tembakau, penggunaan alkohol yang 
merusak, kegiatan fisik, pola makan sehat, dan 
manajemen stres) agar dapat diberikan melalui 
telepon, SMS, atau sumber-sumber daring yang 
memungkinkan. 

Tingkatkan dukungan penghentian tembakau sesuai 
panduan WHO (63, 64). 

Kaji ulang saat transmisi 
komunitas menurun. 

Pantau efektivitas 
mekanisme pemberian 
kegiatan dan 
pertimbangkan 
peningkatan mekanisme 
pemberian program 
secara virtual di bidang di 
mana efektivitasnya 
terbukti. 

Imunisasi untuk 
pencegahan 
kanker (HBV, HPV) 
dan perlindungan 
bagi orang-orang 
dengan kondisi 
berisiko tinggi 

Lihat adaptasi-adaptasi spesifik untuk imunisasi 
berbasis sekolah dan imunisasi orang dewasa, lansia, 
orang berisiko tinggi, dan tenaga kesehatan yang 
tersedia di panduan WHO dan UNICEF mengenai 
pertanyaan yang sering ditanyakan (57). 

 

Pemeriksaan 
risiko 
kardiovaskular 
dan program-
program 
pemeriksaan 
kesehatan orang 
dewasa 

Tetap berikan anjuran pengurangan risiko PTM 
menggunakan strategi pemberian yang dimodifikasi 
seperti dijelaskan di atas, dan pertimbangkan 
penghentian sementara program skrining berbasis 
fasilitas. 

Kaji ulang saat transmisi 
komunitas menurun. 

Skrining kanker 
(serviks, 
payudara, 
kolorektal) 

Lakukan modifikasi dan pertimbangkan penundaan 
untuk program skrining kanker, terutama yang 
berbasis fasilitas. 

Pertimbangkan promosi pengambilan sampel 
mandiri berbasis rumah untuk kanker sesrviks (tes 
HPV) dan kanker kolorektal di tempat di mana 
infrastruktur dan kapasitasnya memungkinkan. 

Pertahankan komunikasi dengan penerima tes 
skrining dan lakukan tindak lanjut diagnostik. 
Dukungan dari jarak jauh dapat dimanfaatkan untuk 
konseling jika hasil tes negatif dan perencanaan 
tatalaksana jika hasil tes positif. Skrining orang 
berisiko tinggi (seperti skrining kanker serviks pada 
perempuan dengan HIV) dapat diprioritaskan. 

Lihat Bab 2.1.4. 

Kaji ulang saat transmisi 
komunitas menurun. 

Skrining retinopati 
diabetik 

Pertimbangkan menghentikan sementara program 
skrining berbasis fasilitas sampai transmisi 
komunitas menurun. 

Pantau insidensi 
kebutaan dan 
prioritaskan skrining 



untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-up) 
untuk orang dewasa 
dengan diabetes tipe 1 
selama >5 tahun, orang 
dengan diabetes yang 
dipastikan disertai 
retinopati proliferatif 
yang melewatkan 
kunjungannya, dan 
orang-orang dengan 
nefropati diabetik. 

Diagnosis 

Program diagnosis 
dini kanker 

Mulai atau tingkatkan kampanye untuk memastikan 
masyarakat umum mengonsultasikan kemungkinan 
gejala kanker. 

Manfaatkan konsultasi virtual untuk meminimalisasi 
penundaan diagnosis. 

Pertahankan janji temu klinis sesuai kebutuhan 
untuk layanan-layanan yang sensitif waktu (seperti 
evaluasi perdarahan abnormal) dan pengambilan 
keputusan. 

Pantau jumlah diagnosis 
kanker baru setiap bulan 
dan jalankan tindakan 
pengobatan cepat jika 
terdeteksi penurunan 
yang signifikan (65). 

Diagnosis kanker Prioritaskan pemeriksaan pencitraan kanker yang 
dapat membantu pengambilan keputusan sensitif 
waktu mengenai pengobatan. 

 

Diagnosis penyakit 
saluran 
pernapasan kornis 

Karena bronkoskopi dan sebagian besar 
pemeriksaan fungsi saluran pernapasan berpotensi 
menghasilkan aerosol coronavirus, skrining pasien 
untuk COVID-19 sebelum menjalankan prosedur-
prosedur ini dan batasi prosedur khusus untuk 
prosedur yang memiliki dampak kritis pada 
perawatan pasien, seperti prosedur dalam jalur 
tatalaksana kanker). 

Bab 2.3.2. 

Terus kaji perubahan dan 
pantau dampaknya pada 
jalur pasien. 

Tatalaksana penyakit kronis dan pengobatan spesialis (66, 67, 68) 

Tatalaksana 
umum untuk PTM 
kronis  

Tingkatkan kesadaran pasien PTM tentang 
peningkatan kerentanan mereka pada COVID-19 dan 
tentang cara-cara mengurangi risiko penularan serta 
mengenali gejala-gejala COVID-19; kegiatan ini juga 
perlu mencakup informasi mengenai implikasi 
tatalaksana mandiri untuk PTM. 

Pastikan pasien dengan PTM kronis mengetahui 
kapan dan bagaimana mengakses layanan kesehatan 

Pantau insidensi 
kekosongan obat, 
komplikasi penyakit, 
pasien COVID-19 dengan 
kondisi penyerta, episode 
perawatan darurat, 
masuk rawat inap, dan 
hasil rawat pasien; 



jarak jauh atau daring untuk pemantauan reguler 
atau perawatan darurat untuk perburukan akut. 

Susun rencana tatalaksana mandiri dan dukung 
pemantauan penyakit secara mandiri, jika 
memungkinkan, dengan dukungan tenaga kesehatan 
menggunakan mekanisme alternatif pemberian 
dukungan, jika perlu. 

Tambah persediaan obat-obatan di rumah dan 
persediaan alat-alat pemantauan. 

Modifikasi pemeriksaan klinis rutin (misalnya dalam 
hal frekuensi, cara pemberian), yang sesuai. 

Lihat Bab 2.1.2. 

segera lakukan tindakan 
yang diperlukan, seperti 
memastikan 
penjangkauan kelompok-
kelompok yang berisiko, 
mengaktivasi jalur 
telepon khusus, dan 
mengkaji jalur triase dan 
perawatan. 

Tatalaksana 
penyakit saluran 
pernapasan kronis 
seperti asma dan 
penyakit 
obstruktif paru 
kronis 

Selain memodifikasi tatalaksana PTM kronis secara 
umum: 

• tingkatkan edukasi pasien untuk mencakup 
pembedaan gejala COVID-19 dengan gejala atau 
batuk biasa; 

• arahkan pasien ke sumber-sumber dukungan 
atau pelatihan daring tentang teknik inhaler 
yang tepat dan konsultasi virtual agar pasien 
semakin mengerti dan menghindari pemicu 
episode-episode akut guna meminimalisasi risiko 
perawatan di rumah sakit; 

• jika mungkin, pastikan pasien dengan asma 
memiliki paket keselamatan (steroid jangka 
pendek) untuk menatalaksana perburukan akut 
di rumah serta mendapat dukungan, sesuai 
rencana tatalaksana mandiri yang disetujui 
dengan tenaga klinis. 

Pertimbangkan 
peningkatan lebih lanjut 
mekanisme virtual 
pemberian tatalaksana 
jika terbukti efektif. 

Tatalaksana 
diabetes 

Selain memodifikasi tatalaksana PTM kronis secara 
umum: 

• lakukan modifikasi atas tatalaksana hipoglikemia 
pada orang dengan pengobatan diabetes dengan 
insulin dengan cara memberi injeksi glukagon 
kepada keluarga, dan edukasi keluarga tentang 
penggunaannya di rumah; 

• beri pengidap diabetes tipe 1 strip pemantauan 
mandiri keton dalam urin dan pastikan penyedia 
layanan dapat dihubungi melalui telepon. 

Berdasarkan 
pemantauan yang 
dideskripsikan di atas, 
ambil tindakan sesuai 
kebutuhan seperti 
memastikan 
penjangkauan kelompok-
kelompok yang berisiko, 
mengaktivasi jalur 
telepon khusus, dan 
mengkaji jalur triase dan 
perawatan.  

Tatalaksana PKV 
(pencegahan 
sekunder, 

Selain memodifikasi tatalaksana PTM kronis secara 
umum: 

Kaji ulang saat transmisi 
komunitas menurun. 



termasuk 
rehabilitasi 
kardiak, untuk 
pengidap PKV saat 
ini) 

• Kembangkan program promosi kesehatan 
pribadi dengan modifikasi agar diberikan melalui 
kampanye media massa, telepon, SMS, atau 
sumber online yang memungkinkan; rehabilitasi 
jarak jauh merupakan pilihan bagi pasien yang 
dipulangkan dari rumah sakit setelah suatu 
kejadian akut; 

• perpanjang rencana pengobatan yang tanggal 
berakhirnya kemungkinan jatuh dalam masa 
pembatasan pergerakan; 

• tekankan pentingnya deteksi dini penyakit 
jantung iskemia dan stroke (menggunakan 
singkatan FAST: face drooping [wajah menurun], 
arm weakness [lengan lemah], speech difficulty 
[kesulitan berbiacara], time to call for help 
[waktu meminta pertolongan]) dan pentingnya 
tetap mencari pertolongan untuk tanda-tanda 
kedaruratan PTM; 

• pastikan pasien menerima tindak lanjut dan 
penjangkauan proaktif, terutama pasien yang 
menghindari kunjungan ke fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

 

Pantau efektivitas 
mekanisme pemberian 
program pada perilaku 
dan hasil rawat. 

Pertimbangkan 
peningkatan lebih lanjut 
mekanisme pemberian 
program secara virtual 
jika terbukti efektif. 

Tatalaksana 
fibrilasi atrium 
untuk pencegahan 
stroke 

Pertimbangkan memodifikasi pemantauan terapi 
antikoagulasi berbasis fasilitas, misalnya dengan 
cara mengambil sampel darah dari rumah atau 
tempat lain, dan memastikan jalur tindakan sudah 
siap jika nilai tes menunjukkan perlunya tindakan 
lebih lanjut (seperti konsultasi spesialis). 

Kaji ulang saat transmisi 
komunitas menurun. 

Pengobatan akut 
dan layanan 
spesialis untuk 
PTM 

Modifikasi jalur layanan spesialis dan darurat untuk 
membantu orang dengan dan tanpa COVID-19, dan 
pastikan pasien diskrining COVID-19 di titik kontak 
pertama. 

Tetapkan strategi pemulangan multidisipliner 
dengan dukungan pelayanan primer, jika belum 
tersedia. 

Modifikasi keputusan pengobatan sesuai penyakit 
dan penerima pengobatan dengan berkonsultasi 
dengan tim spesialis dan/atau multidisipliner. 

Pantau angka masuk 
rawat inap dan kematian 
rumah sakit, indikator 
kinerja utama dan 
indikator kualitas, dan 
hasil rawat pasien; 
perubahan yang 
signifikan (misalnya 
perubahan jumlah pasien 
rawat inap) memerlukan 
strategi dan kampanye 
komunikasi yang terarah. 

Perawatan SKA 
dan stroke 

Pertahankan sistem perawatan darurat dan protokol 
untuk menatalaksana sindrom koroner akut (SKA) 
dan strok. 

Pantai penundaan 
pencarian pertolongan 
dan modifikasi protokol 
triase telepon dan 



Modifikasi jaringan SKA dan stroke (jalur hub and 
spoke dan jalur-jalur lain), sesuai status COVID-19 
pasien. 

Pertahankan intervensi-intervensi sensitif waktu 
(seperti trombolisis, trombektomi). 

Kembangkan opsi-opsi rehabilitas yang aman selama 
rawat inap. 

Identifikasi kemungkinan interaksi obat dan 
toksisitas kardiovaskular beberapa obat yang 
digunakan tidak sesuai label untuk pengobatan 
COVID-19. 

Prioritaskan konsultasi tindak lanjut untuk penyintas 
stroke karena risiko pneumonia yang meningkat. 

ambulans sesuai 
kebutuhan. 

Di tingkat fasilitas atau 
jaringan strok, pantau 
angka sintasan, 
pemulihan fungsi pasien, 
dan perubahan layanan 
serta intervensi stroke; 
sesuaikan jalur 
perawatan dan 
tingkatkan perawatan 
sesuai kebutuhan. 

Pertimbangkan 
penyusunan rencana 
kontingensi untuk 
semakin 
memperlengkapi fasiltias 
dan ambulans misalnya 
dengan alat diagnostik, 
alat pengobatan, dan 
protokol yang relevan, 
serta untuk memberikan 
pelatihan kepada staf 
untuk mengaktifkan 
protokol SKA atau strok 
dengan dukungan jarak 
jauh dari jaringan klinis 
yang relevan. 

Kaji peraturan dan 
protokol untuk 
berkomunikasi dengan 
pasien dan anggota 
keluarga dan pastikan 
protokol ini mencakup, 
misalnya, panggilan 
telepon, SMS, dan 
panggilan video. 

Perawatan 
spesialis untuk 
kanker 

Prioritaskan inisiasi tepat waktu pengobatan kanker 
untuk jenis kanker yang jika pengobatannya ditunda, 
hasil rawat akan terpengaruh. 

Karena pasien kanker dengan stadium tinggi yang 
terdagnosis COVID-19 lebih berisiko mengalami 
gangguan yang lebih parah, rencana pengobatan 
mungkin perlu diadaptasi. 

Adaptasi layanan 
pengobatan kanker 
mungkin perlu diadaptasi 
sesuai perubahan pada 
tenaga kesehatan yang 
tersedia, infrastruktur, 
volume kasus, dan hasil 
klinis. 



Prioritaskan pengobatan kanker jika manfaat 
memulai terapi sejak dini lebih besar dibandingkan 
risiko yang ada dalam memulai terapi di tengah 
pandemi, dengan pertimbangan risiko pajanan dan 
tingkat imunokompromi pasien. 

Sesuaikan hal-hal berikut dengan situasi pribadi 
pasien dan konteks layanan: 

• urutan terapi (seperti kemoterapi atau 
radioterapi sebelum operasi; 

• regimen pengobatan (seperti durasi terapi untuk 
pasien yang berada dalam deep remission); 
dan/atau 

• rencana pengobatan (seperti transplantasi 
kandidat sel induk hemopoietik alogenik) 

Untuk pengidap kanker yang terdiagnosis COVID-19, 
pertimbangkan perubahan segera rencana 
pengobatan kankernya, seperti kemungkinan 
penghentian terapi imunosupresif. 

Dialisis ginjal Fasilitasi perjalanan ke pusat hemodialisis dan 
pertimbangkan kemungkinan mengurangi frekuensi 
hemodialisis, dari tiga kali seminggu menjadi dua 
kali, pada pasien yang dapat menoleransi 
pengaturan regimen seperti ini, guna menurunkan 
risiko infeksi dan/atau memitigasi kekurangan suplai 
dialisis. 

Konsultasi jarak jauh perlu menjadi pertimbangan 
untuk membantu pasien yang melakukan dialisis di 
rumah. 

Pemberian persediaan dialisis di rumah mungkin 
perlu diadaptasi (misalnya, berikan jumlah peralatan 
atau cairan dalam jumlah lebih besar). 

Antisipasi kemungkinan 
peningkatan jumlah 
pasien penyakit ginjal 
stadium akhir atau 
cedera ginjal akut yang 
tidak sembuh yang 
memerlukan dialisis di 
tahap pascapandemi dan 
tetapkan prioritas 
tatalaksana, seperti 
prosedur akses vaskular 
dan program 
transplantasi. 

Pemberian 
layanan kesehatan 
oral 

Hentikan sementara prosedur-prosedur selektif dan 
layanan kesehatan oral yang tidak mendesak, tetapi 
pertahankan layanan untuk kedaruratan kesehatan 
oral, seperti infeksi akut, rasa sakit, perdarahan, 
atau trauma, dengan PPI yang ditingkatkan. 
Gunakan platform digital jarak jauh, jika 
memungkinkan, untuk pemeriksaan awal. 

Karena layanan kesehatan oral dianggap merupakan 
lingkungan dengan risiko infeksi silang yang tinggi, 
pertimbangkan modifikasi prosedur layanan 
kesehatan oral agar meliputi intervensi-intervensi 

 



yang tidak menghasilkan aerosol atau yang 
menghasilkan aerosol dalam jumlah minimal saja. 

Rehabilitasi 

Rehabilitasi untuk 
semua PTM 

Modifikasi program-program rehabilitasi dengan 
cara menyesuaikannya dengan situasi pasien dan 
kembangkan anjuran-anjuran praktis untuk terapis 
wicara, fisioterapis, psikoterapis, dan terapis 
okupasi; dukung tenaga rehabilitasi untuk 
menentukan cara menjalankan konsultasi jarak jauh 
dengan cepat dan efisien (69). 

Lakukan penilaian risiko 
perorangan untuk 
memulai perubahan 
tatalaksana dan pantau 
komplikasi. 

Rehabilitasi 
setelah amputasi 
tungkai 

Berikan opsi-opsi yang aman untuk rehabilitasi 
selama rawat inap, dan maksimalkan penggunaan 
rehabilitasi jarak jauh untuk pasien yang baru 
dipulangkan dan anggota keluarganya. 

Analisis indikator kualitas 
(ukuran-ukuran hasil 
rawat) yang dapat 
digunakan untuk 
memulai langkah-langkah 
tambahan untuk 
memastikan akses pada 
rehabilitasi. 

Rehabilitasi untuk 
penyakit saluran 
pernapasan kronis 

Hindari pertemuan tatap muka rehabilitasi saluran 
pernapasan dan kelompok dukungan pasien, tetapi 
pertimbangkan mekanisme pemberian alternatif 
seperti sumber-sumber kedokteran jarak jauh 
(telehealth) dan/atau daring untuk mendukung agar 
fungsi rehabiltasi dapat dipertahankan. 

Kaji ulang setelah 
transmisi komunitas 
menurun. 

Rehabilitasi stroke 
dan PKV 

Aktivasi rehabilitasi jarak jauh untuk pasien strok 
yang baru dipulangkan dan anggota keluarga 
mereka. Jika hal ini tidak memungkinkan, susun opsi-
opsi yang aman untuk tindak lanjut berbasis 
komunitas dan rawat jalan. 

Untuk rehabilitasi kardiak, lihat bagian Tatalaksana 
PKV (pencegahan sekunder, termasuk rehabilitasi 
kardiak, untuk pengidap PKV yang sudah ada).  

Lakukan analisis pada 
indikator-indikator 
kualitas jaringan stroke 
(seperti tingkat 
fungsionalitas) yang 
dapat digunakan untuk 
memulai langkah-langkah 
tambahan untuk 
memastikan rehabilitasi 
dapat diakses. 

Perawatan paliatif 

Perawatan paliatif 
untuk PTM 

Lihat panduan WHO tentang perawatan paliatif dan 
isu-isu etik selama kedaruratan dan pandemi COVID-
19 (70, 71). 

Perbarui rencana perawatan lanjutan untuk 
pengidap PTM, dan bagikan rencana ini di seluruh 
sistem kesehatan, jika memungkinkan. 

Dalam perawatan di rumah, modifikasi pemberian 
perawatan dengan mengganti suntikan opioid 

Pantau jumlah harian 
atau mingguan pasien 
yang mengalami COVID-
19 dan yang tidak 
memerlukan perawatan 
paliatif agar pemberian 
layanan dapat semakin 
diadaptasi. 



dengan opioid oral dan/atau plester. Latih anggota 
keluarga yang mengasuh pasien PTM dalam 
perawatan paliatif. 

Beri pasien materi edukasi mengenai, misalnya, 
tatalaksana sesak napas di rumah, bagi yang 
mengalami gangguan jantung dan paru kronis yang 
tidak dapat dirujuk ke rumah sakit. 

Anggota keluarga yang merawat pengidap PTM atau 
gangguan lain harus dibebaskan dari pembatasan 
pergerakan. 

*Lihat juga Bab 1.11 dan Lampiran. 

PKV: penyakit kardiovaskular; PPI: pencegahan dan pengendalian infeksi; PTM: penyakit tidak menular; 

SKA: sindrom koroner akut. 

  



2.2.3 Gangguan jiwa, neurologis, dan penggunaan zat 

Kondisi kesehatan jiwa mencakup serangkauan gangguan jiwa, neurologis, dan penggunaan zat (mental, 

neurological, and substance use/MNS) dan disabilitas-disabilitas psikososial, kognitif, dan intelektual 

terkait. Situasi pandemi bisa memberikan dampak langsung maupun tidak langsung pada kondisi-kondisi 

ini melalui berbagai cara. Stresor besar merupakan faktor risiko perkembangan, perburukan, dan relaps 

berbagai gangguan MNS dan pola perilaku yang tidak sehat, seperti penggunaan alkohol dan obat 

psikoaktif serta bermain gim atau berjudi berlebihan (47). Pada orang dengan gangguan penggunaan 

obat, terganggunya pasokan alkohol dan obat-obatan selama pandemi dapat mengakibatkan keadaan 

putus obat yang parah. COVID-19 sendiri dikaitkan dengan manifestasi neurologis seperti delirium, 

ensefalopati, agitasi, stroke, dan meningoensefalitis. Isolasi sosial, penurunan kegiatan fisik, dan 

penurunan stimulasi kognitif dapat meningkatkan risiko penurunan kognitif dan dementia, dan pengidap 

dementia dapat semakin rentan terhadap COVID-19 dan tingkat kematian yang lebih tinggi terkait 

penyakit ini. 

Gangguan perawatan untuk gangguan MNS dapat mengancam nyawa, misalnya dalam kasus gangguan 

pengobatan epilepsi, risiko bunuh diri yang tidak ditangani, layanan pengurangan dampak buruk (harm 

reduction) yang terganggu, serta sindrom overdosis opioid dan putus alkohol parah yang tidak 

tertangani. Gangguan ini juga dapat meningkatkan kontak dengan sistem peradilan pidana atau 

memaparkan orang pada penderitaan yang tidak tertahankan (seperti depresi berat, psikosis akut, putus 

opioid, atau dementia berat), dan dapat berdampak pada pertumbuhan anak dalam hal gangguan MNS 

antenatal atau pascamelahirkan. 

WHO merekomendasikan agar layanan kesehatan jiwa ditingkatkan dan dikuatkan di tengah pandemi 

ini. Memberikan perawatan yang aman untuk gangguan MNS di lembaga pemasyarakatan dan rumah 

tahanan adalah suatu prioritas, karena tingginya gangguan MNS pada kelompok tahanan dan tingginya 

risiko infeksi di dalam tahanan. 

Kegiatan program Modifikasi agar layanan diberikan dengan aman Transisi ke kembalinya 
kegiatan* 

Perawatan 
darurat dan akut 
untuk gangguan 
MNS dalam rawat 
inap dan rawat 
jalan 

Lanjutkan perawatan akut dan darurat untuk 
gangguan MNS (seperti risiko bunuh diri yang nyata, 
kejang, delirium, psikosis akut, mania akut, 
overdosis opioid, sindrom putus obat parah dan 
berkomplikasi), dan pastikan sebagian perawatan 
gangguan MNS rawat inap tetap tersedia. 

Karena manifestasi neurologis terkait dengan 
COVID-19 (seperti delirium atau ensefalopati, 
agitasi, stroke, meningoensefalitis, gangguan indra 
penciuman atau pengecap), pastikan semua pasien 
yang menunjukkan manifestasi-manifestasi ini 
dievaluasi COVID-19 dan penyebab-penyebab lain. 

 

Pengobatan dan 
perawatan rawat 
jalan untuk 
gangguan MNS 

Prioritaskan perawatan tatap muka untuk 
tatalaksana awal gangguan MNS parah yang 
mencakup gangguan berat pada fungsi atau situasi 
yang mengancam nyawa. 

Mulai kembali 
pemantauan 
laboratorium rutin untuk 
orang dengan gangguan 



Tetapkan protokol yang jelas untuk memastikan 
ketersediaan tes diagnostik dan laboratorium untuk 
skenario-skenario utama (misalnya, untuk 
menentukan penyebab delirium atau interaksi obat, 
kadar litium darah, jumlah sel darah putih untuk 
penggunaan klozapin, pencitraan syaraf untuk 
stroke). 

Masukkan pengenalan awal dan pengobatan 
gangguan MNS antenatal dan pasca melahirkan ke 
dalam protokol ANC dan PNC yang dimodifikasi. 
Lihat juga Bab 2.2.1. 

Untuk orang yang mengalami gangguan penggunaan 
obat, pertahankan intervensi pengurangan dampak 
buruk dan layanan psikososial, seperti pengobatan 
terus-menerus untuk mempertahankan opioid 
agonis dan tatalaksana sindrom putus obat yang 
berat. 

Lakukan penjangkauan pada tenaga garis depan di 
semua fasilitas kesehatan (termasuk staf di fasilitas 
pelayanan jangka panjang) untuk memberikan akses 
pada layanan kesehatan jiwa dan materi 
pertolongan diri. 

Mulai penggunaan resep yang lebih lama untuk 
resep obat yang mencakup praktik pengobatan di 
rumah yang lebih luas (misalnya, untuk pengobatan 
metadone atau buprenorfin, obat antikejang lepas 
lama, atau neuroleptik depot dengan persetujuan 
tindakan medis [informed consent]) atau pengiriman 
obat secara berkala ke rumah. Libatkan pengasuh 
untuk memastikan obat disimpan dengan aman 
untuk mengurangi risiko bunuh diri. 

Pelayanan kesehatan digital atau kedokteran jarak 
jauh dapat mulai digunakan untuk: 

• kunjungan tindak lanjut; 

• pengobatan psikologis, jika fungsi tidak parah 
terganggu; 

• pengasuh dengan gangguan MNS; 

• perawatan psikososial kelompok (seperti 
kelompok pertolongan bersama). 

Arahkan perawatan untuk depresi dan keresahan 
ringan ke pertolongan mandiri (misalnya, melalui 
materi digital atau tertulis) (72). 

MNS yang menerima 
pengoabtan psikotropika 
saat mereka kembali ke 
klinik. 

Persiapkan penggunaan 
layanan (di luar tahapan 
prapandemi) untuk 
kondisi-kondisi seperti 
gangguan depresi, 
gangguan keresahan, 
gangguan penggunaan 
alkohol dan obat-obatan, 
gangguan kedukaan 
berkepanjangan, psikosis, 
gangguan stres 
pascatrauma, dan 
kecenderungan melukai 
diri serta bunuh diri. 

Pastikan dukungan 
rehabilitasi tersedia bagi 
orang dengan gangguan 
MNS parah dan 
disabilitas psikososial, 
intelektual, dan kognitif 
terkait. 



Tingkatkan perawatan penjangkauan untuk orang-
orang dengan gangguan MNS parah yang terisolasi, 
sesuai kebutuhan. 

Pastikan kunjungan ke rumah dipertahankan untuk 
situasi-situasi tertentu (seperti perawatan bagi 
lansia dengan gangguan MNS). 

Tunda bedah elektif untuk epilepsi dan tunda 
pemeriksaan psikometrik. 

Perawatan di 
fasilitas rawat 
inap spesialis atau 
residensial 
(seperti rumah 
sakit jiwa, panti 
untuk penderita 
dementia, pusat 
rehabilitasi 
alkohol dan obat) 

Batasi pasien baru hanya untuk kasus yang 
mendesak. Lakukan tes COVID-19 sebelum 
menerima pasien dengan tetap memastikan 
protokol-protokol karantina diikuti dengan PPI 
lengkap untuk kasus positif. 

Tetapkan dan tingkatkan mekanisme pemantauan 
keluhan tentang tidak adanya tindakan atau tentang 
pelanggaran hak asasi manusia. 

Sediakan dukungan bagi keluarga dari jarak jauh jika 
kunjungan dihentikan sementara. 

Gunakan format yang mudah diakses dan jalur 
komunikasi yang familiar untuk memberikan 
informasi mengenai langkah-langkah PPI untuk 
orang dengan disabilitas psikososial, intelektual, 
atau kognitif. 

Pastikan akses untuk pengobatan berkualitas tinggi 
dan kriteria isolasi untuk orang dengan kondisi MNS 
sama dengan orang lain. 

 

Pemberian 
layanan lintas 
sektor untuk 
gangguan MNS 
(melalui sekolah, 
layanan sosial, 
sistem peradilan 
pidana) 

Tingkatkan pelibatan aktor pemerintah dan LSM 
untuk memobilisasi sumber daya sosial untuk 
mendukung penderita gangguan MNS (misalnya, di 
rumah, sekolah, panti wredha, dan lembaga 
pemasyarakatan), dan pastikan bahwa penderita 
gangguan MNS dapat mengakses layanan yang 
memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. 

Modifikasi layanan kesehatan jiwa sekolah agar 
diberikan melalui platform daring. 

Pertimbangkan dampak 
jangka panjang 
penanggulangan COVID-
19 pada kelompok-
kelompok berisiko tinggi 
(seperti orang yang 
sudah mengalami 
gangguan MNS, lansia, 
perempuan, pemuda, 
dan anak-anak); 
tingkatkan layanan lintas 
sektor. 

Promosi 
kesehatan jiwa 
dan pencegahan 
gangguan MNS 

Tingkatkan akses pada informasi tentang metode 
bertahan yang positif. 

Dukung lingkungan pembelajaran yang baik untuk 
anak dan pemuda yang harus tetap tinggal di rumah. 

 



Dukung kegiatan-kegiatan yang membantu lansia 
yang terisolasi dalam tetap terhubung dengan orang 
lain. 

*Lihat juga Bab 1.11 dan Lampiran. 

ANC: perawatan antenatal; LSM: lembaga swadaya masyarakat; MNS: mental, neurologis, dan 

penggunaan zat; PNC: perawatan pascamelahirkan PPI: pencegahan dan pengendalian infeksi 

  



2.3 Penyakit menular 

2.3.1 HIV, hepatitis viral, dan infeksi menular seksual 

Orang dengan HIV dengan jumlah sel CD4 yang rendah dan beban virus (VL) yang tinggi serta orang 

dengan HIV yang tidak menerima terapi antiretroviral (ART) umumnya lebih berisiko terjangkit infeksi 

dan komplikasi terkait. Meskipun belum diketahui apakah imunosupresi terkait infeksi HIV 

meningkatkan risiko penyakit COVID-19 atau infeksi bakteri iringan yang terjadi dalam pemberian 

ventilasi untuk pasien dengan gangguan saluran pernapasan akut, di tengah konteks pandemi ini 

kewaspadaan-kewaspadaan tambahan disarankan untuk diberikan bagi orang dengan infeksi HIV tingkat 

lanjut atau yang tidak terkontrol. 

Melakukan pemeriksaan dini, melaksanakan langkah-langkah pencegahan termasuk pengurangan 

dampak buruk (harm reduction), dan memastikan keberlanjutan ART penting untuk mempertahankan 

respons HIV yang efektif selama pandemi COVID-19. Pemodelan menunjukkan bahwa di Afrika sub-

Sahara, terhentinya pemberian ART selama enam bulan mengakibatkan lebih dari 500.000 kematian 

pada orang dewasa akibat infeksi HIV selama periode 4 tahun dan juga peningkatan penularan HIV dari 

ibu ke anak sebesar dua kali lipat. Perawatan klinis yang kualitasnya lebih buruk akibat sibuknya fasilitas 

pelayanan kesehatan, gangguan pasokan obat-obatan, dan penghentian pemeriksaan/tes HIV juga akan 

berdampak signifikan pada masyarakat (73). 

Untuk membatasi kemungkinan terganggunya persediaan ART dan obat-obatan esensial lainnya, WHO 

merekomendasikan pemberian persediaan obat dalam jumlah yang cukup untuk periode 6 bulan. Orang 

dengan infeksi hepatitis B atau C yang sedang diobati juga sebaiknya menerima persediaan obat-obatan 

yang lebih banyak. Untuk orang dengan infeksi hepatitis B atau C yang belum mulai diobati, penundaan 

pengobatan dapat menjadi pertimbangkan jika inisiasi pengobatan tidak bersifat kritis. Orang dengan 

penyakit liver tingkat lanjut akibat infeksi hepatitis B atau C atau penyebab lain atau yang menerima 

transplantasi liver dapat berisiko sakit serius akibat COVID-19 dan perlu lebih berhati-hati dalam 

melindungi diri. 

Begitu pembatasan pergerakan dilonggarkan, kampanye untuk mengejar ketertinggalan harus menjadi 

pertimbangan guna meningkatkan cakupan tes, pencegahan, dan intervensi pengobatan. Program 

nasional perlu menyusun standar prosedur operasional (SOP) untuk memandu penyedia layanan 

tentang cara terbaik mencari dan memasukkan kembali klien dalam perawatan, terutama jika 

pengobatan pasien tersebut sempat terhenti. 

  



Kegiatan program Modifikasi untuk keamanan pemberian layanan Transisi menuju 
pemulihan kegiatan* 

Pencegahan 

Pemberian 
kondom dan 
pelicin 

Pemberian dan 
pertukaran jarum 
dan alat suntik 

Modifikasi pemberian agar dilakukan melalui titik-
titik distribusi di komunitas. Dorong pemberian 
sekunder melalui pendistribusian sebaya dan 
berbasis apotek. 

Pertahankan kegiatan berbasis fasilitas dan berbasis 
penjangkauan. 

Adakan kembali 
pendistribusian di 
komunitas. 

Profilaksis 
prapajanan (pre-
exposure 
prophylaxis 
[PrEP]) 

Pastikan agar resep dapat diberi untuk jumlah yang 
cukup untuk beberapa bulan, termasuk bagi klien 
yang memulai profilaksis prapajanan, jika sesuai. 
Lakukan kunjungan berbasis fasilitas setelah satu 
bulan pertama, kecuali jika tidak terjadi pajanan 
dalam 3 minggu terakhir. 

Sediakan tindak lanjut 
jarak jauh dan pemberian 
obat di komunitas; tes 
HIV mandiri dengan 
kualitas yang terjamin 
dapat dipertimbangkan 
untuk tetap 
dipertahankan 

Sunat medis laki-
laki sukarela 

Hentikan sementara kampanye sunat medis laki-laki 
sukarela; lanjutkan tindak lanjut pascaoperasi 

Pastikan fasilitas siap 
(persediaan, termasuk 
APD, yang cukup dan 
tenaga kesehatan yang 
kompeten) dan mulai 
kembali layanan dengan 
berfokus pada laki-laki 
berusia 15 tahun ke atas. 

Jalankan kampanye 
untuk mengejar 
ketertinggalan  (catch-
up) bagi laki-laki yang 
berusia 15 tahun ke atas. 

Imunisasi bayi 
hepatitis B, 
termasuk dosis 
kelahiran yang 
tepat waktu 

Lihat Bab 2.3.3.  

Imunisasi dewasa 
bagi kelompok 
berisiko tinggi 
untuk mengejar 
ketertinggalan 
imunisasi 

Lihat Bab 2.3.3.  

Pencegahan 
penularan dari ibu 
ke anak HBV 

Pertahankan kegiatan berbasis fasilitas. Beri intervensi untuk 
mengejar ketertingggalan 
(catch-up) untuk ibu dan 



(skrining HbsAg 
dan penggunaan 
agen antiviral 
seperti Tenofovir 
(TDF) atau 
imunoglobulin 
hepatitis B) 

bayi baru lahir jika 
persalinan berlangsung di 
rumah. 

Pengobatan dan 
pemantauan 
ketergantungan 
opioid 

Pertahankan layanan-layanan berbasis fasilitas 
untuk orang yang tidak memenuhi syarat untuk 
menerima obat yang dibawa pulang, orang yang 
baru memulai pengobatan, penghuni lembaga 
perawatan jangka panjang atau lembaga 
pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan), 
dan orang yang dirawat inap untuk pengobatan atau 
rehabilitasi. 

Lihat Bab 2.2.3.  

 

Skrining dan pemeriksaan 

Tes HIV berbasis 
fasilitas 

Informasi prates dan konseling pascates disesuaikan 
sehingga tercakup di dalam konsultasi daring atau 
melalui telepon. 

Prioritaskan pemeriksaan HIV untuk orang-orang 
berisiko tinggi, orang yang menunjukkan kondisi 
tertentu (seperti TB), dan anak untuk diagnosis dini 
pada infant (EID). 

Pertimbangkan pilihan tes HIV mandiri (lihat bagian 
Tes HIV mandiri di bawah) 

Rencanakan strategi 
untuk mengejar 
ketertinggalan. 

Mulai kembali layanan 
mitra dan pendekatan 
berbasis jejaring sosial 
untuk HIV. 

Tes hepatitis virus 
berbasis fasilitas 

Informasi prates dan konseling pascates disesuaikan 
sehingga tercakup di dalam konsultasi daring atau 
melalui telepon. 

 Prioritaskan pemeriksaan hepatitis B dan C untuk 
orang-orang berisiko tinggi dan orang dengan gejala 
penyakit liver, serta pertimbangkan penundaan 
pemeriksaan lain jika memungkinkan. 

Rencanakan strategi 
untuk mengejar 
ketertinggalan. 

Pemeriksaan HIV 
dan hepatitis virus 
berbasis 
komunitas 

Atur tempat pemeriksaan HIV berbasis komunitas 
untuk mendukung penjagaan jarak fisik. 
Pertimbangkan opsi-opsi tes HIV mandiri (lihat 
bagian Tes HIV mandiri di bawah). 

Hentikan sementara kampanye tes hepatitis viral 
berbasis komunitas. 

Jalankan kampanye 
untuk mengejar 
ketertinggalan, termasuk 
untuk diagnosis dini bayi 
(EID) pada imunisasi 
pertama atau dalam 
kunjungan lain saat anak  
sehat jika sempat 
terlewat. 



Tes HIV mandiri  Prioritaskan penerima profilaksis prapajanan, 
pasangan orang dengan HIV, dan ibu hamil; beri alat 
tes HIV mandiri kepada pasangan yang berjenis 
kelamin laki-laki. 

Promosikan tes mandiri pada pasangan, sebaya, dan 
kontak populasi kunci. 

Tingkatkan pemberian tes mandiri melalui 
penggunaan titik pendistribusian di masyarakat, titik 
pengambilan berbasis fasilitas (termasuk fasilitas 
swasta), internet, dan pos. 

Tetapkan jalur yang jelas untuk layanan pemeriksaan 
lebih lanjut dan hubungkan ke perawatan. 

Lakukan penjangkauan 
tersasar untuk mengejar 
ketertinggalan bagi 
populasi-populasi kunci 
dan populasi berisiko 
tinggi lainnya, dan di 
tempat denga beban HIV 
yang tinggi. 

Layanan untuk 
pasangan dan 
pendekatan tes 
berbasis jejaring 
sosial untuk orang 
dengan HIV 

Prioritaskan pemeriksaan kepada pasangan dan 
kontak sosial orang dengan HIV yang disertai tindak 
lanjut internet dan telepon dan tes mandiri 
(termasuk opsi tes mandiri untuk didistribusikan 
oleh pasangan dan sebaya) 

 

Skrining HBV 
untuk ibu hamil 

Prioritaskan skrining HBV dalam kunjungan ANC.  

Pemeriksaan IMS Prioritaskan skrining sifilis bagi ibu hamil sebagai 
bagian dari ANC rutin, jika memungkinkan. 

Modifikasi pemeriksaan IMS melalui penggunaan 
pengambilan sampel mandiri di rumah, dan pastikan 
diberikannya informasi tentang pengambilan sampel 
sendiri yang tepat dan tempat  pengiriman sampel. 

Modifikasi penyampaian hasil tes, pengobatan, dan 
pemberian pesan pencegahan melalui platform 
digital, termasuk telepon genggam. 

Mulai kembali 
pemeriksaan dan skrining 
berbasis klinik. Pastikan 
pengobatan yang sesuai 
untuk IMS. 

Pengambilan sampel 
mandiri dapat 
dipertahankan. 
Pemberian pengobatan 
dan informasi harus 
berjalan. 

Implementasikan skrining 
dan pengobatan sifilis 
kegiatan untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-up) 
untuk ibu dan bayi jika 
persalinan dilakukan di 
rumah atau jika skrining 
sifilis terlewat. 

Pengobatan dan pemantauan 

Skrining rutin 
untuk orang 
dengan HIV 

Gunakan penghitungan sel CD4 di fasilitas pelayanan 
kesehatan (point of care) dan kembali lakukan 

 



perawatan untuk mendiagnosis penyakit HIV tingkat 
lanjut. 

Pencegahan 
komorbiditas yang 
umum pada 
infeksi HIV dan 
AIDS 

Modifikasi pemberian resep untuk menambah 
persediaan pengobatan preventif TB (isoniazid, 3HP, 
1HP), sulfametoksazol + trimetoprim, dan 
flukonazol. 

 

ART rutin: dewasa 
dan remaja 

Dorong agar ART dimulai pada hari yang sama ketika 
terdiagnosis, termasuk jika pasien memulai ART di 
luar fasilitas (misalnya selama penjangkauan atau 
saat menerima layanan keliling). 

Tingkatkan jumlah obat yang diberi hingga cukup 
untuk 6 bulan dan promosikan titik-titik pemberian 
obat di komunitas. 

Adakan kembali 
dukungan kepatuhan 
kelompok (seperti 
kelompok kecil, virtual, 
atau telepon). 

Kembalikan pemberian 
obat menjadi 3 bulan, 
jika lebih dikehendaki. 

ART rutin: anak-
anak 

Prioritaskan regimen yang mencakup LPV/r atau 
DTG, dan mulai pemberian obat 3 bulan untuk anak 
berusia >3 tahun. 

Untuk anak berusia <3 tahun, perkirakan apakan 
penyesuaian dosis diperlukan sebelum kunjungan 
berikutnya dan beri resep yang sesuai perkiraan 
tersebut. 

Tindak lanjuti melalui telepon atau SMS, termasuk 
untuk penyesuaian dosis sesuai rencana. 

Jika persediaan ART yang ada tidak mencukupi, 
kirimkan ART ke rumah atau di masyarakat. 

Lakukan kampanye 
diagnosis dini pada infant 
(EID) untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-up) 
dan inisiasi ART pada 
imunisasi pertama atau 
dalam kunjungan lain 
saat anak sehat jika 
sempat terlewat. 

HIV: kepatuhan 
dan retensi 
perawatan 

Dorong strategi kesehatan elektronik dan kesehatan 
keliling/bergerak.  

Tetapkan moda kesehatan jarak jauh untuk 
konseling individual dengan tetap menjunjung 
prinsip kerahasiaan dan pengambilan keputusan 
tanpa paksaan. 

Tingkatkan konseling 
sebaya dan kelompok 
untuk dukungan 
kepatuhan dan 
penelusuran kasus, dan 
juga untuk melanjutkan 
perawatan bagi orang 
yang perawatannya 
sempat terputus. 

Koinfeksi TB-HIV Berikan persediaan obat TB yang cukup untuk 
dibawa pulang semua pasien guna memastikan 
pengobatan selesai, untuk menhindari kunjungan ke 
pusat pengobatan yang tidak diperlukan untuk 
mengambil obat. 

Gunakan platform kesehatan elektronik dan 
kesehatan mobile untuk mendukung kepatuhan. 

Jalankan kampanye 
inisiasi pengobatan 
pencegahan TB (IPT) 
untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-up) 
jika ada yang tertunda 
atau terlewat. 



Alat pencegahan 
dan diagnostik 
untuk pasien 
dengan penyakit 
HIV lanjut 

Lakukan modifikasi untuk mempromosikan 
pemberian di luar klinik unsur-unsur paket 
perawatan penyakit lanjut (profilaksis, skrining 
jumlah CD4 dan antigen kriptokokus, serta skrining 
TB antigen lipoarabinomanan). 

Perkuat imunisasi terhadap influenza. 

Lihat 2.3.3. 

Pertahankan tindak lanjut reguler melalui 
pemeriksaan klinis jarak jauh atau platform 
kesehatan elektronik atau mobile. 

Pemeriksaan klinis 
penuh. 

Pemantauan 
pengobatan ART 

Kurangi tes beban virus (VL) menjadi setiap 12 bulan 
kecuali ada indikasi klinis lain. 

Jalankan kampanye 
untuk tes beban virus 
untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-
up). 

Pengobatan dan 
pemantauan 
hepatitis virus 

Modifikasi jumlah obat pada saat inisiasi 
pengobatan HBV menjadi 6 bulan atau HCV menjadi 
12 atau 24 minggu penuh. 

Libatkan perusahaan ekspedisi atau kelompok 
masyarakat untuk mendukung pengiriman ke 
rumah. 

Jadwalkan ulang konfirmasi kesembuhan HCV (HCV 
VL berkelanjutan respon virus dalam 12 minggu, 
atau SVR12) dan pemantauan beban virus (VL) HBV 
tahunan. 

Simpan catatan atau 
daftar orang yang 
menunggu kunjungan 
pemantauan (untuk tes 
kesembuhan HCV atau 
beban virus (VL) HBV 
tahunan), dan sesuaikan 
jadwal saat pembatasan 
pergerakan sudah 
dilonggarkan. 

Pengobatan IMS Pertahankan tatalaksana sindrom sejauh mungkin. 

Prioritaskan pasien simtomatik dan pastikan 
pasangan seks diberi pengobatan yang sama dengan 
kasus indeks. 

Kembangkan kapasitas tatalaksana kasus IMS secara 
virtual melalui layanan klinis daring atau berbasis 
telepon. 

Mungkinkan kasus indeks memberikan pengobatan 
kepada pasangan. 

Jalankan skrining dan 
pengobatan sifilis untuk 
ibu dan bayi untuk 
mengejar ketertinggalan 
(catch-up) jika persalinan 
berlangsung di rumah 
atau jika ada skrining 
sifilis yang terlewat. 

Penyakit liver 
tingkat lanjut: 
perawatan dan 
pemantauan 

Prioritaskan akses pada tatalaksana akut untuk 
komplikasi (seperti dekompensasi liver, perdarahan 
varises esofagus). 

Jadwalkan ulang janji temu skrining kanker liver atau 
kegiatan program kanker liver. 

 



Jadwalkan ulang imunisasi influenza. Berikan 
imunisasi pneumokokus berdasarkan kebijakan 
nasional. 

Lihat Bab 2.3.3. 

*Lihat juga Bab 1.11 dan Lampiran. 

1HP dan 3 HP: regimen pencegahan TB yang menggabungkan rifapentin dan isoniazid; ANC: perawatan 

antenatal; ART: terapi antiretroviral; DTG: dolutegravir; HbsAg: antigen permukaan virus hepatitis B; 

HBV: virus hepatitis B; HCV: virus HCV; IMS: infeksi menular seksual; LPV/r: lopinavir + ritonavir; TB: 

tuberkulosis; TDF: tenofovir disoproksil fumarat. 

  



2.3.2 Tuberkulosis 

Sebuah pemodelan yang dilakukan baru-baru ini mengindikasikan bahwa jika pandemi COVID-19 

mengakibatkan penurunan penemuan kasus TB sebesar 25% selama 3 bulan – di mana kemungkinan ini 

mungkin terjadi berdasarkan tingkat gangguan layanan TB yang terjadi di berbagai negara – diperkirakan 

akan terjadi peningkatan kematian sebesar 13%, sehingga tingkat kematian TB kembali seperti 5 tahun 

yang lalu. 1,4 juta kematian tambahan dapat terjadi antara 2020 dan 2025 akibat pandemi COVID-19 

(74). 

Kemiripan karakteristik gejala klinis antara COVID-19 dan TB – seperti batuk, demam, dan kesulitan 

bernapas – berdampak pada skrining dan evaluasi kedua penyakit ini. Kedua penyakit ini menyerang 

terutama paru-paru dan kedua agen biologisnya umumnya ditransmisikan melalui kontak erat. Orang 

yang sakit TB dan COVID-19 secara bersamaan diperkirakan dapat mengalami hasil pengobatan yang 

lebih buruk, terutama jika pengobatan TB terhenti. Di wilayah dengan transmisi TB, tenaga kesehatan 

harus selalu mempertimbangkan apakah orang yang datang dengan keluhan batuk, demam, atau 

kesulitan bernapas perlu diperiksa COVID-19 dan TB. Bahkan pada seseorang yang telah diketahui  

terdiagnosis COVID-19 atau TB, kemungkinan koinfeksi harus selalu dipertimbangkan dan tes harus 

selalu dijalankan jika memang ada indikasi klinis. Pengobatan di rumah bagi semua pasien TB harus 

difasilitasi, termasuk pemberian pengobatan TB resistan obat all oral, untuk TB MDR maupun TB XDR.  

Penggunaan teknologi kesehatan digital perlu diintensifkan untuk mendukung pasien TB dan program TB 

untuk memastikan meningkatnya komunikasi, konseling, perawatan, dan penyampaian informasi.. 

Perencanaan dan pemantauan yang sesuai sangat penting dilakukan untuk mencegah terganggunya 

pengadaan serta  penyediaan obat-obatan dan alat diagnostik TB. Saat banyak negara bersiap untuk 

membagikan penggunaan alat diagnostik molekuler yang ada untuk tes COVID-19, layanan diagnostik 

molekuler TB saat ini harus dipertahankan, dan peralatan diagnostik sebaiknya tidak dipindahkan dari 

laboratorium TB saat ini untuk merespons kebutuhan pemeriksaan COVID-19. 

Kegiatan program Modifikasi untuk keamanan pemberian layanan Transisi menuju 
pemulihan kegiatan* 

Pencegahan Manfaatkan mekanisme penelusuran kontak TB 
yang ada untuk menjalankan penelusuran kontak 
COVID-19. 

Sediakan stok obat yang memadai untuk Terapi 
Pencegahan TB (TPT) untuk meminimalisir 
kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. 

Pantau jumlah pasien 

yang dirujuk dan jumlah 

yang memulai TPT, yield 

kegiatan kontak 

investigasi TB yang 

dilakukan. 

Tindak lanjuti semua 
hasil investigasi kontak 
dan TPT yang tertunda 

Diagnosis Pertahankan layanan diagnostik molekuler TB dan 
jangan pindahkan peralatan dari laboratorium TB 
untuk merespons kebutuhan pemeriksaan COVID-
19. 

Pantau jumlah 
permintaan pemeriksaan 
TB atau jumlah pasien 
terkonfirmasi TB 
(notifikasi TB) untuk 
menilai gangguan 



Di wilayah-wilayah dengan transmisi TB, selalu 
lakukan pemeriksaan COVID-19 dan TB jika terdapat 
indikasi klinis. 

• Kewaspadaan khusus diperlukan untuk 
pengumpulan dan transportasi specimen dahak 
dan cairan bilas bronkoalveolar serta saat 
sampel diterima dan dibuka di laboratorium. 

• Lakukan pengumpulan dahak di tempat 
berventilasi baik yang terbuka, yang jauh dari 
orang lain dan jika memungkinkan di luar 
ruangan 

• Sarankan untuk pengambilan dahak di rumah 
dengan memberikan instruksi yang spesifik dan 
detil seperti yang dijelaskan di butir sebelumnya. 

terhadap program TB 
selama masa pandemi 

Pertahankan 
kewaspadaan keamanan 
biologis menyeluruh; 
mulai kembali 
pengumpulan dahak di 
fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

Pengobatan dan 
perawatan 

Berikan stok obat anti-TB (OAT) yang cukup untuk 
pasien untuk dibawa pulang untuk memastikan 
ketersediaannya sampai selesai pengobatan dalam 
rangka mengurangi kunjungan ke fasilitas pelayanan 
kesehatan 

Tetapkan pengaturan alternatif untuk mengurangi 
kunjungan pemantauan tindak lanjut/follow up TB di 
fasilitas pelayanan kesehatan. 

Gunakan teknologi komunikasi inovatif untuk tetap 
memberikan dukungan pengobatan. 

Lakukan pemantauan 
terhadap pemanfaatan 
teknologi digital dalam 
mendorong kepatuhan 
pengobatan. 

Tindak lanjuti jika ada 

pengobatan atau 

perawatan TB yang 

tertunda (misalnya, 

melakukan kunjungan 

terhadap pasien MDR-TB 

yang belum memulai 

pengobatan) 

Mulai kembali survei 
epidemiologis yang 
sempat tertunda.. 

*Lihat juga Bab 1.11 dan Lampiran. 

TB: tuberkulosis. 

  



2.3.3 Imunisasi 

Gangguan pada layanan imunisasi, untuk jangka waktu yang pendek sekalipun, mengakibatkan 

peningkatan jumlah orang yang rentan dan risiko wabah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 

(PD3I) seperti campak, polio, difteri, pertusis, penyakit meningokokus, tipes, kolera, influenza, dan 

demam kuning. Hal ini berakibat pada kenaikan jumlah kesakitan dan kematian. WHO telah 

menerbitkan panduan tentang layanan imunisasi selama pandemi COVID-19 (75) dan bersama UNICEF 

telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan (57), yang dapat menjadi prinsip-prinsip 

dan pertimbangan-pertimbangan pemandu. Karena tingginya jumlah kesakitan dan kematian terkait 

wabah PD3I, WHO merekomendasikan agar negara-negara terus memberikan layanan imunisasi rutin 

jika memungkinkan. Banyak negara telah menunda sementara kampanye imunisasi massal untuk 

pencegahan atau penanggulangan wabah. Bagi negara yang terdampak wabah PD3I dan pandemi 

COVID-19 sekaligus, proses menentukan rangkaian tindakan yang tepat dapat menjadi rumit. Penilaian 

risiko harus dilakukan dan mencakup pengkajian terperinci bukti epidemiologis serta pertimbangan 

konsekuensi kesehatan masyarakat dalam jangka pendek dan menengah dari implementasi langsung 

atau penundaan kampanye imunisasi massal, yang diperhitungkan terhadap kemungkinan perburukan 

transmisi COVID-19 akibat kampanye tersebut. Panduan keberlanjutan program polio memberikan 

panduan spesifik (76). 

Adaptasi program yang dianjurkan mencakup peningkatanmikroplaning, pelatihan, dan peningkatan 

kapasitas. Persediaan stok vaksin perlu dipantau dengan teliti, dan perkiraan vaksin serta suplai terkait 

yang dibutuhkan untuk imunisasi susulan (catch-up) guna mengejar ketertinggalan dan kegiatan 

imunisasi lain perlu diperkirakan. Negara-negara sangat didorong untuk mempertahankan surveilans 

PD3I mereka dan kegiatan mereka dalam memantau kejadian ikutan pascaimunisasi (KIPI), dan juga 

memantau dengan teliti setiap gangguan pada kegiatan imunisasi guna menggalakkan upaya-upaya 

untuk melacak serta memberi imunisasi kepada orang yang belum diimunisasi sesegera mungkin. 

Setiap negara sebaiknya mengkaji ulang sesering mungkin keputusan-keputusan untuk mengadaptasi 

layanan imunisasi dan memulai kembali layanan secara penuh sesegera mungkin setelah sudah aman 

sambil memantau persediaan vaksin, suplai terkait, dan kebutuhan-kebutuhan untuk mengejar 

ketertinggalan (catch-up). Setiap kebijakan yang dapat membatasi upaya untuk mengejar ketertinggalan 

(seperti pembatasan usia atau kelompok sasaran), dan kapan imunisasi dilaksanakan, perlu dikaji dan 

dipertimbangkan untuk direvisi. Jadwal imunisasi susulan untuk mengejar ketertinggalan perlu 

dihubungkan dengan jadwal imunisasi nasional, mencakup arahan yang jelas mengenai interval 

minimum antardosis, dan disebarluaskan (77). Rencana pelibatan masyarakat perlu disusun untuk 

memastikan bahwa kekhawatiran tenaga kesehatan dan masyarakat dijawab dan bahwa masyarakat 

didorong untuk meminta layanan imunisasi serta yakin akan keamanannya. Setiap kunjungan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan sebaiknya mencakup pengkajian akan status imunisasi, serta rujukan untuk vaksin 

yang dibutuhkan. 

 

Kegiatan program Modifikasi untuk keamanan pemberian layanan Transisi menuju 
pemulihan kegiatan* 



Imunisasi rutin: 

• layanan di 
fasilitas 

• layanan 
penjangkauan 

• klinik keliling 

Pertahankan imunisasi rutin tetapi modifikasi sesi 
imunisasi guna menghapuskan risiko penyebaran 
infeksi sebagai berikut. 

• Latih staf tentang PPI dan protokol 
pelaksanaan. 

• Beri fasilitas peralatan PPI yang memadai, serta 
pengelolaan limbah. 

• Rencanakan beberapa sesi imunisasi kecil 
setiap hari dengan jam yang berbeda-beda 
untuk membatasi kontak. 

• Batasi lama kunjungan di fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

• Modifikasi lokasi sesi imunisasi untuk 
memastikan terpisahnya layanan imunisasi dari 
area pengobatan, dan sampaikan informasi 
tentang strategi ini kepada masyarakat secara 
proaktif sambil mengingatkan manfaat 
imunisasi. 

• Adakan proses skrining sebelum orang dapat 
memasuki area imunisasi. 

• Untuk layanan penjangkauan dan keliling, 
libatkan masyarakat secara proaktif untuk 
mengidentifikasi tempat-tempat terbuka di 
mana penjagaan jarak fisik dapat dilakukan. 

Adaptasi-adaptasi spesifik untuk dosis kelahiran 
(birth dose) (78), imunisasi berbasis sekolah, dan 
imunisasi untuk orang dewasa, lansia, orang 
berisiko tinggi, dan tenaga kesehatan dapat dilihat 
di tanya jawab WHO dan UNICEF (57). 

Mulai kembali layanan 
komprehensif segera 
setelah rantai pasokan 
dipastikan berjalan, 
tenaga kesehatan sudah 
dilatih PPI, dan prosedur 
operasional sudah 
direvisi untuk 
mengakomodasi 
penjagaan jarak fisik. 

Kegiatan untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-up) 
tidak perlu menunggu 
pelonggaran 
pembatasan, melainkan 
harus berlanjut 
meskipun kegiatan-
kegiatan imunisasi 
lainnya sedang 
dihentikan. 

Beberapa negara 
mungkin perlu memulai 
kembali layanan 
imunisasi berdasarkan 
situasi COVID-19 di 
tingkat kabupaten/kota. 

Pertimbangkan 
intensifikasi layanan 
imunisasi rutin untuk 
memastikan untuk 
mengejar ketertinggalan 
(catch-up) bagi anak dan 
dewasa segera dilakukan 
(79). 

Kampanye 
imunisasi massal 

• Pencegahan 

• Penanggulangan 
wabah 

Jalankan proses pengambilan keputusan yang 
sistematis dalam menilai risiko dan manfaat 
pelaksanaan kampanye imunisasi massal (baik 
pencegahan maupun penanggulangan wabah) di 
mana badan pengawas setempat, seperti kelompok 
penasihat teknis imunisasi nasional, dilibatkan 
secara aktif. 

Modifikasi dapat mencakup langkah-langkah 
penjagaan jarak fisik, langkah-langkah untuk 
menghindari kontaminasi alat tetes oral, dan 
adaptasi sesuai konteks untuk memungkinkan 

Gunakan dashboard dan 
informasi terbaru 
regional dan dari mitra 
untuk menilai kebutuhan 
akan strategi-strategi 
untuk mengejar 
ketertinggalan (catch-
up). 

Pantau peningkatan PD3I 
untuk mengidentifikasi 
kebutuhan akan 



pengasuh memberikan vaksin kepada anak dengan 
diawasi oleh petugas vaksinator. 

kampanye dan pastikan 
kesiapannya: 

• gunakan 
perencanaan mikro 
untuk mencakup 
semua kohort yang 
terlewat; 

• pastikan persediaan 
vaksin dan suplai 
terkait cukup; 

• pastikan tenaga 
kesehatan dilatih 
dalam langkah-
langkah baru PPI 
dan penjagaan jarak 
fisik. 

Pertimbangkan 
kampanye imunisasi 
massal yang 
menggabungkan 
beberapa antigen atau 
pemberian intervensi-
intervensi kesehatan 
lain. 

Surveilans PD3I 
(seperti polio, 
campak, dan PD3I 
prioritas lainnya) 

Pertahankan surveilans PD3I minimum dan 
kegiatan penilaian risiko yang direkomendasikan 
(80). 

Guna meminimalisasi risiko pajanan COVID-19 pada 
staf dan masyarakat, pertimbangkan (a) penundaan 
pelatihan dan pertemuan secara langsung atau 
pelaksanaan secara jarak jauh jika memungkinkan 
dan (b) menganjurkan agar surveilans polio 
berbasis masyarakat tidak dilakukan. 

Tetapkan protokol pelaksanaan surveilans bersama 
PD3I dan COVID-19 dan tingkatkan sistem data dan 
laboratorium sesuai kebutuhan untuk mendukung 
tambahan cakupan kegiatan ini. 

Pertahankan deteksi dan pelaporan kasus serta 
pengambilan spesimen. Lakukan modifikasi jika 
terjadi gangguan transportasi untuk memastikan 
spesimen disimpan dengan kondisi yang tepat 
untuk dikirimkan ke laboratorium. 

Prioritaskan pemrosesan sampel sesuai 
epidemiologi dan perubahan risiko PD3I. 

Kembalikan kegiatan 
surveilans PD3I secara 
penuh saat sudah 
memungkinkan. 

Sesuaikan kegiatan 
dengan perubahan 
epidemiologi PD3I. 



Petakan ketersediaan suplai laboratorium dan 
lakukan prioritisasi ulang serta distribusi ulang 
untuk memenuhi perubahan kebutuhan. 

• Identifikasi wilayah-wilayah berisiko tinggi 
dengan kebutuhan yang mendesak akan 
reagen dan tes. 

• Persiapkan jaringan laboratorium untuk 
kemungkinan lonjakan kasus akibat 
menurunnya kegiatan imunisasi 

Sertifikasi eradikasi 
atau eliminasi PD3I 

Di kawasan-kawasan bebas polio dan di Kawasan 
Mediterania Timur WHO, pertemuan tatap muka 
komite sertifikasi nasional dan komisi sertifikasi 
daerah perlu dihentikan sementara kecuali jika 
dapat dijalankan secara virtual. 

Di Kawasan Afrika WHO, kegiatan sertifikasi yang 
dapat dilakukan tanpa melakukan perjalanan perlu 
dilanjutkan. Persiapan sertifikasi pada tahun 2020 
harus terus berlanjut. 

Untuk strategi-strategi eliminasi PD3I (seperti 
campak-rubella, tetanus ibu dan bayi baru lahir), 
keberlanjutan atau penundaan kegiatan verifikasi 
bergantung pada konteks setempat, kapasitas 
negara dalam menanggulangi COVID-19 dan 
kemampuan untuk mematuhi kebutuhan 
penjagaan jarak fisik. 

Kegiatan sertifikasi 
penuh dapat dimulai 
kembali secara bertahap, 
sesuai rencana nasional, 
regional, dan global. 
Masukkan 
pembelajaran-
pembelajaran yang telah 
dipetik melalui teknik-
teknik kolaborasi jarak 
jauh untuk 
meningkatkan efektivitas 
biaya kegiatan sertifikasi. 

Penanggulangan 
poliovirus 

Suplai untuk imunisasi terhadap penyakit polio tipe 
1 dan 3 harus dilakukan stok opname dan 
dilaporkan melalui koordinator otoritas-otoritas 
penanggulangan nasional atau komite sertifikasi 
nasional hingga daerah, jika memungkinkan. 

Otoritas penanggulangan nasional harus terus 
berdialog dengan serta mengawasi fasilitas-fasilitas 
poliovirus esensial untuk melanjutkan proses 
sertifikasi penanggulangan. 

Otoritas penanggulangan nasional, Containment 
Working Group of the Global Commission for the 
Certification of the Eradication of Poliomyelitis 
serta Containment Advisory Group harus terus 
berkomunikasi. 

 

Koordinasi suplai 
vaksin global 

Perbarui daftar inventaris fungsional peralatan 
rantai dingin. 

Perbarui daftar inventaris vaksin dan suplai terkait 
dan perkirakan kebutuhan vaksin ke depannya. 

Pantau kapasitas 
produksi vaksin global 
dan kapasitas 
pengiriman 
internasional. 



Pasok ulang vaksin dan suplai terkait dengan 
mempertimbangkan gangguan pengiriman 
internasional selama pandemi COVID-19. 

Terus lacak tanggal kedaluwarsa untuk memitigasi 
risiko kekosongan serta sisa vaksin (closed-vial 
wastage). 

Saat sudah aman dan memungkinkan, 
pertimbangkan mengintegrasikan produk 
kesehatan esensial lain yang sensitif temperatur 
(seperti alat diagnostik dan obat COVID-19, 
oksitosin, insulin, dan alat diagnostik HIV) ke dalam 
peralatan rantai dingin imunisasi yang ada untuk 
mengelola kebutuhan lonjakan penyimpanan (81). 

Pertimbangkan menerima pengiriman vaksin yang 
masa simpannya sudah berkurang (msialnya, yang 
masa simpannya 12 bulan setelah dikirim) jika 
pengiriman sebelumnya tertunda dan terdapat 
risiko kekosongan yang dapat segera terjadi. 

Implementasikan 
rencana mitigasi risiko. 

Rencanakan pelaksanaan 
kembali kegiatan-
kegiatan secara bertahap 
seiring kembalinya 
kapasitas pasokan. 

*Lihat juga Bab 1.11 dan Lampiran. 

PPI: pencegahan dan pengendalian infeksi; PD3I penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. 

  



2.3.4 Penyakit tropis terabaikan 

Beberapa penyakit tropis terabaikan (neglected tropical diseases/NTD) rawan menjadi wabah, dan NTD-

NTD lain bersifat fatal atau mengakibatkan disabilitas yang berat jika tidak segera didiagnosis dan 

diobati. Penundaan yang berkepanjangan dalam memberikan intervensi NTD dapat menyebabkan 

peningkatan transmisi infeksi atau pelonjakan kembali kasus, terutama di wilayah-wilayah dengan 

tingkat transmisi yang tinggi. Layanan dan intervensi NTD terdampak oleh COVID-19. Untuk NTD yang 

memerlukan tatalaksana pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, terdapat laporan-laporan anekdotal 

yang mengindikasikan terjadinya penurunan jumlah pasien yang menerima pemeriksaan klinis, 

pengobatan, dan tindak lanjut, sehingga jalur perawatan terganggu. Selain itu, untuk beberapa NTD, 

transfer sampel untuk konfirmasi diagnosis atau identifikasi spesies telah terdampak akibat kurangnya 

transportasi antara laboratorium atau penutupan perbatasan, dan telah terjadi penundaan analisis 

sampel akibat prioritisasi alat diagnostik COVID-19 dan ketidakhadiran staf. Penilaian awal juga 

mengindikasikan gangguan tertentu pada pembuatan dan rantai pasokan obat-obatan dan alat 

diagnostik NTD akibat penghentian sementara atau pengurangan produksi, ekspor, dan impor suplai 

medis yang tidak terkait dengan pandemi COVID-19. 

WHO menganjurkan agar intervensi NTD berbasis masyarakat ditunda, termasuk pengobatan massal, 

survei berbasis masyarakat, dan penemuan kasus aktif (8, 82). WHO merekomendasikan agar program-

program mempertahankan layanan diagnostik dan tatalaksana kasus-kasus paling kritis seperti Buruli 

ulcer, Chagas, dengue, tripanosomiasis manusia Afrika, kusta, rabies, keracunan gigitan ular, leismaniasis 

viseral, neurosistiserkosis, dan komplikasi-komplikasi NTD parah lainnya. Sistem dan basis data untuk 

pemantauan program (seperti daftar pasien, daftar laboratorium, kartu pemantauan hasil pengobatan) 

perlu dipertahankan untuk melanjutkan pengambilan data aktivitas yang dijalankan. Penting juga 

menerbitkan secara tepat waktu laporan-laporan tahunan tentang kemajuan dan permohonan 

pengadaan atau donasi obat-obatan dan alat-alat diagnostik. Klaster kasus penyakit-penyakit yang 

rawan wabah (seperti dengue, leismaniasis viseral dan kulit) harus dipantau, dan jika teridentifikasi 

wabah, langkah-langkah preventif harus diimplementasikan untuk mengurangi transmisi. 

Rencana implementasi nasional perlu direvisi sesuai kebutuhan sambil tetap berupaya memenuhi target 

eliminasi yang sudah ditentukan. Kegiatan yang tertunda dapat diusulkan untuk dijadwalkan ulang 

berdasarkan pemahaman dan proyeksi situasi COVID-19 dan kebijakan nasional COVID-19. Program 

perlu memastikan bahwa ada sumber daya untuk mendukung kegiatan untuk jadwal baru yang tentatif 

tersebut dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk mempertahankan langkah-langkah perlindungan 

yang ada. Prioritaskan penyelesaian sesegera mungkin setiap penilaian dampak yang direncanakan. 

Kegiatan program Modifikasi agar layanan diberikan dengan aman Transisi ke kembalinya 
kegiatan* 

Buruli ulcer: 
diagnosis, 
diagnosis 
konfirmasi dengan 
PCR, dan 
pengobatan 
antibiotik 

Beri pengobatan dugaan (presumptive) jika 
konfirmasi PCR tidak tersedia. 

Beri pasien persediaan obat-obatan yang cukup 
untuk keseluruhan periode pengobatan. 

Kembalikan kapasitas 
PCR untuk 
Mycobacterium ulcerans. 

Pertimbangkan untuk 
melaksanakan penemuan 
kasus aktif untuk 
mengejar ketertinggalan 
(catch-up) jika kehadiran 



fasilitas pelayanan 
kesehatan menurun 
selama pandemi ini. 

Buruli ulcer: 
intervensi bedah 
dan rehabilitasi 

Hentikan sementara intervensi bedah dan 
rehabilitasi yang tidak mendesak jika risiko 
deformitas akibat penundaan pengobatan bersifat 
minimal. 

Kembali ke protokol 
normal saat layanan 
bedah dan rehabilitasi 
menjadi tersedia. 

Chagas: 
Skrining bayi baru 
lahir dan anak-
anak lain dari ibu 
yang terinfeksi 
untuk didiagnosis 
dini dan diobati 

Lanjutkan skrining bayi baru lahir dan anak-anak dari 
ibu yang terinfeksi jika memungkinkan, tetapi jika 
tidak memungkinkan, rujuk ke fasilitas lain atau 
lakukan modifikasi sesuai dengan layanan kesehatan 
ibu dan anak. 

 

Dengue: diagnosis 
dengan RDT 
berkualitas baik 
dan konfirmasi 
PCR 

Pertahankan diganosis pembeda kasus suspek 
dengue dari COVID-19. 

Di wilayah-wilayah endemik dengue di mana terjadi 
transmisi, alat diagnostik untuk dengue (RDT 
berkualitas tinggi dan PCR) harus tersedia. 

Tenaga kesehatan harus memantau tanda-tanda 
bahaya dan tanda-tanda dengue parah, dan 
mempersiapkan peningkatan jumlah kasus dengue 
parah, dengan memastikan akses pada perawatan 
untuk mencegah kematian yang dapat terhindarkan. 

 

Ekinokokosis: 
tatalaksana kasus 

Layanan skrining dapat ditunda. 

Tatalaksana kasus dapat ditunda berdasarkan jenis 
ekinokokosis (penundaan ekinokokosis sistik secara 
umum tidak seberisiko dibandingkan ekinokokosis 
alveolar), tahap, penemuan kista, sumber daya, dan 
pelatihan. 

Mulai kembali saat 
kapasitas skrining dan 
tatalaksana kasus yang 
tepat sudah pulih. 

Lismaniasis kulit: 
diagnosis dini dan 
pengobatan 

Jika memungkinkan, prioritaskan pengobatan untuk 
kasus-kasus parah, seperti bentuk difusi, tersebar, 
dan mukokutan, atau kasus yang pasiennya 
terancam mengalami kecacatan dan komplikasi yang 
mengancam nyawa. 

Jalankan kembali saat 
kapasitas untuk 
mengobati leismaniasis 
kulit sudah pulih. 

Kusta (penyakit 
Hansen): 
pengobatan 

Berikan obat yang cukup untuk 2-3 bulan, tidak 
hanya 1 bulan. 

Beri pasien informasi yang memadai untuk segera 
mengidentifikasi reaksi kusta dan informasi tentang 
bagaimana konsultasi dijalankan dengan tenaga 
kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan primer. 

Kurangi kontak pasien dengan cara mempromosikan 
perawatan mandiri dan menginstruksikan pasien 

 



dan keluarga tentang langkah-langkah dasar untuk 
menghindari dan menatalaksana gejala sisa (seperti 
ulkus).  

Limfedema pada 
filariasis: 
tatalaksana 

Pertahankan pelayanan akut berbasis fasilitas untuk 
perawatan luka dan episode akut adenolimfangitis. 
Untuk membatasi kontak fasilitas, instruksikan 
anggota keluarga atau pengasuh mengenai 
tatalaksana limfedema jika memungkinkan. Tunda 
penjangkauan masyarakat dan pencarian kasus 
hingga sampai dilakukan transisi ke kegiatan 
program rutin. 

Mulai kembali saat 
kapasitas untuk memberi 
tatalaksana rutin 
limfedema atau 
pengobatan darurat 
sudah pulih. 

Bedah untuk 
hidrosel pada 
filariasis 

Jika layanan bedah terbatas, bedah hidrosel dapat 
ditunda. Kegiatan bedah massal perlu ditunda. 

Mulai kembali saat 
kapasitas untuk 
memberikan tatalaksana 
rutin hidrosel sudah 
pulih. 

Promosikan 
pengembalian layanan; 
kapasitas layanan 
mungkin perlu 
ditingkatkan sementara 
untuk mengelola 
permintaan yang belum 
terpenuhi. 

Skabies: segera 
tatalaksana kasus 
dengan krim 
permetrin topikal 
atau ivermectin 
tetes 

Pantau kenaikan jumlah kasus, terutama di area-
area berisiko tinggi, agar deteksi awal dan 
pengendalian kemungkinan wabah dapat dilakukan. 

 

Trakoma: 
tatalaksana 
trikiasis pada 
pasien yang 
datang ke fasilitas 
pelayanan 
kesehatan 

Jika layanan bedah terbatas, prioritaskan bedah 
koreksi kasus trikiasis yang banyak bulu matanya 
menyentuh kornea atau di mana trikiasis berdampak 
pada satu-satunya mata yang dapat melihat dengan 
baik. Untuk pasien-pasien lain, pertimbangkan 
menginstruksikan anggota keluarga untuk 
menjalankan epilasi dengan hati-hati dengan pinset 
berkualitas tinggi. 

Mulai kembali saat 
layanan bedah oftalmik 
sudah kembali, dan 
promosikan secara aktif 
pengembalian layanan 
bagi kelompok-kelompok 
yang terdampak. 

Kapasitas layanan 
mungkin perlu 
ditingkatkan sementara 
untuk mengelola 
permintaan yang belum 
terpenuhi. 



Yaws: pengobatan Inisiasi pengobatan dugaan (presumptive) jika 
konfirmasi laboratorium tidak tersedia. 

 

*Lihat juga Bab 1.11 dan Lampiran. 

RDT: tes diagnosis cepat; PCR: reaksi berantai polimerase. 

  



2.3.5 Malaria 

Malaria merupakan penyakit demam yang cepat berubah menjadi berat dan mengancam nyawa, yang 

gejala-gejalanya hampir serupa dengan COVID-19. Sebuah analisis pemodelan terkini (83) 

memperkirakan bahwa bila terjadi gangguan dalam pendistribusian kelambu berinsektisida (insecticide-

treated nets/ITN) dan penurunan yang tinggi dalam akses pengobatan malaria di Afrika sub-Sahara 

dapat mengakibatkan tambahan 46 juta episode infeksi malaria dan melipatgandakan jumlah kematian 

dibandingkan tahun 2018 (diperkirakan 769.000 kematian pada tahun 2020) (84). 

Angka-angka ini menyoroti pentingnya melanjutkan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan malaria 

dalam konteks pandemi ini. WHO dan mitra-mitranya telah menyusun panduan tentang cara 

menjalankan layanan pencegahan dan pengobatan malaria secara aman (8, 85). Melakukan modifikasi 

sederhana terhadap proses pemberian layanan saat ini akan memungkinkan pencegahan malaria 

diberikan dengan risiko minimal pada tenaga kesehatan dan masyarakat, termasuk pengendalian vektor, 

kemoprevensi malaria musiman (SMC), dan pengobatan pencegahan intermiten pada ibu hamil (IPTp) 

dan pada bayi (IPTi). 

Diagnosis dini dan pengobatan sangat penting untuk mencegah kasus malaria ringan agar tidak 

berkembang menjadi malaria berat atau kematian. Pesan-pesan kesehatan masyarakat perlu diadaptasi 

untuk memastikan bahwa orang tidak menunda pencarian pertolongan untuk penyakit demam. 

Untuk meminimalisasi transmisi COVID-19, APD lengkap direkomendasikan untuk tenaga kesehatan 

yang melakukan tes diagnostik cepat malaria (RDT) pada orang dengan COVID-19 terkonfirmasi atau 

suspek. Kekurangan APD atau RDT seharusnya tidak menjadi alasan menunda pengobatan. Dalam situasi 

dan di wilayah dengan transmisi malaria, orang yang mengalami demam harus diberi pengobatan 

presumtif (presumptive) malaria. Negara-negara yang menggunakan pengobatan presumtif malaria 

perlu merencanakan peningakatan kebutuhan suplai. 

Negara-negara yang hampir mencapai eliminasi dan yang berupaya mencegah penularan lokal malaria 

kembali harus, jika memungkinkan, mempertahankan kegiatan surveilans malaria intensif selain 

kegiatan-kegiatan utama pengendalian vektor dan tatalaksana kasus, dengan menggunakan praktik-

praktik terbaik untuk melindungi tenaga kesehatan dan masyarakat. Terhentinya kegiatan-kegiatan ini 

memberikan risiko wabah dan/atau munculnya kembali malaria di negara-negara. 

Seiring berkembangnya situasi selama pandemi COVID-19, program nasional dapat dihadapkan pada 

beragam alasan untuk menerapkan langkah-langkah khusus untuk menekan kasus malaria secara cepat 

pada kelompok-kelompok masyarakat. Setiap langkah khusus perlu mempertimbangkan kemungkinan 

modifikasi pada semua intervensi untuk mencapai dua tujuan utama: 

i. menurunkan beban kesehatan akibat penyakit malaria untuk memfasilitasi penanggulangan 

pandemi COVID-19 yang muncul (terutama, dengan cara mengurangi jumlah orang yang 

mengalami demam dan memerlukan tatalaksana dari tenaga kesehatan); dan 

ii. mengurangi beban malaria di masyarakat (infeksi, penyakit, penyakit berat, dan kematian) di 

negara-negara yang endemik malaria di mana COVID-19 muncul. 

Terdapat kesempatan untuk memperluas manfaat kemoprevensi malaria musiman (SMC) dengan cara 

memperluas wilayah jangkauan, memperluas rentang kelompok usia sasaran, dan peningkatan jumlah 

kegiatan, jika diperlukan, untuk mencakup musim transmisi penuh. 



Pengobatan massal merupakan strategi pencegahan lain yang direkomendasikan oleh WHO untuk 

mengurangi malaria dengan cepat selama epidemi dan dalam kedaruratan-kedaruratan yang kompleks. 

Pengobatan massal berskala besar dengan cakupan yang tinggi, yang disertai dengan strategi 

pengendalian vektor yang diperluas dan tepat waktu, perlu menjadi pertimbangan sebagai langkah 

khusus selama pandemi COVID-19. 

 

Kegiatan program Modifikasi agar layanan diberikan dengan aman Transisi menuju 
pemulihan kegiatan* 

Kampanye ITN 
dan 
penyemprotan 
dinding dalam 
ruangan (IRS) 

Sesuaikan perencanaan dan anggaran menjadi 
strategi pendistribusian ITN ke rumah dalam satu 
fase, di mana ITN diletakkan di pintu. 

Tangguhkan prosedur data dan akuntabilitas 
pertanggungjawaban yang meningkatkan kontak 
dengan orang lain. 

Dalam memastikan APD yang diperlukan (termasuk 
masker N95 atau yang setara) untuk melindungi 
petugas yang melakukan IRS dari pajanan 
insektisida, mungkin diperlukan pengaturan khusus 
logitsik dalam konteks pandemi ini. 

Mulai kembali prosedur 
data dan akuntabilitas 

Kemoprevensi 
dengan IPTp dan 
IPTi 

Modifikasi layanan ANC berbasis fasilitas dan sesi 
imunisasi untuk mengurangi kontak antarorang: 
tablet sulfadoksin + pirimetamin dapat diberikan 
tanpa terjadi sentuhan dan mempertahankan jarak 1 
m (Panduan saat ini belum merekomendasikan 
pemberian di masyarakat). 

 

Kemoprevensi 
malaria musiman 
(SMC) 

Modifikasi pemberian SMC agar menggunakan 
pendekatan pemberian dari rumah-ke-rumah dalam 
satu tahap. Bantu pengasuh untuk memberikan 
obat, yang dapat diawasi sambil menjaga jarak fisik 
(86). 

Perluas SMC, di mana memungkinkan, dengan cara 
memperluas wilayah cakupan  dan meningkatkan 
kegiatan pemberian dosis. Dengan 
mempertimbangkan situasi-situasi khusus, dampak 
lebih lanjut pada transmisi dapat dicapai dengan 
cara memperluas rentang kelompok usia yang dapat 
menerima layanan. 

 

Pengobatan 
massal (MDA) 

Sebagai langkah khusus untuk mengendalikan 
malaria, pengobatan massal (MDA) mungkin 
diperlukan untuk meminimalisasi penyakit dan 
kematian malaria selama pandemi COVID-19, dan 
penggunaan pengobatan massal perlu 

Pengobatan massal 
sebaiknya hanya 
dijalankan dalam 
keadaan khusus dan 
selama waktu tertentu. 



dipertimbangkan sebelum layanan kesehatan mulai 
kewalahan. 

Pengobatan massal (MDA) sebaiknya hanya 
dilakukan dengan pertimbangan secara hati-hati 
dalam konteks dan risiko transmisi COVID-19 (87). 

Idealnya pengobatan massal (MDA) menggunakan 
obat-obatan antimalaria dengan masa kerja panjang 
(long-acting). 

Diagnosis Di daerah dengan penularan malaria, tes diagnostik 
malaria akan diindikasikan pada sebagian orang yang 
dievaluasi COVID-19. Untuk memastikan keamanan: 

• lakukan tes untuk orang yang suspek atau 
terkonfirmasi COVID-19 di area khusus yang 
terpisah dari pasien lain. Tes dapat dilakukan di 
awal jalur pasien sehingga hasilnya tersedia pada 
saat tenaga kesehatan mengevaluasi pasien; 

• untuk orang yang suspek COVID-19, gunakan 
APD lengkap untuk melakukan tes COVID-19 dan 
malaria. Jika APD lengkap tidak tersedia, lakukan 
pengobatan presumtif dengan obat antimalaria 
yang direkomendasikan dan melakukan tes 
konfirmasi malaria saat sudah memungkinkan; 

• untuk setiap kasus, ikuti protokol setempat 
untuk mengisolasi orang dengan suspek atau 
konfirmasi COVID-19. 

Modifikasi pengobatan presumtif untuk demam 
dengan terapi kombinasi artemisinin (artemisinin-
based combination therapy/ACT) karena terjadi 
kekosongan RDT akibat gangguan rantai pasokan 
logistik dan jika kapasitas melakukan RDT tidak 
cukup. 

Sebagai langkah sementara, kelompok yang perlu 
menerima pengobatan presumtif dapat ditentukan. 
Kelompok-kelompok ini mencakup orang dengan 
risiko tinggi penyakit malaria berat dan kematian 
(termasuk anak di bawah usia lima tahun dan ibu 
hamil). 

Keputusan harus dibuat untuk menggunakan RDT 
dan ACT yang tersedia untuk melakukan tatalaksana 
yang aman pada kasus suspek malaria dan 
nonmalaria lain. 

Tes prapengobatan 
parasitologis perlu 
dimulai kembali segera 
setelah RDT dan APD 
yang sesuai tersedia. 

Pengobatan presumtif 
perlu diminimalkan 
karena pendekatan ini 
akan dengan cepat 
menghabiskan 
persediaan ACT. Jika 
persediaan ACT habis, 
pengobatan untuk 
malaria tidak dapat 
dilakukan dan bisa 
menyebabkan 
peningkatan penyakit 
dengan tingkat 
keparahan tinggi dan 
angka kematian yang 
signifikan. 



Dalam situasi tersebut, yang menjadi prioritas 
adalah untuk mendapatkan RDT dan APD yang 
relevan. 

Lihat panduan terbaru WHO tentang pencegahan 
dan pengendalian infeksi (6). 

Memastikan akses 
cepat pada 
perawatan dan 
pengobatan 

Modifikasi pesan kesehatan masyarakat untuk 
memastikan bahwa masyarakat tidak menunda 
mencari pertolongan untuk penyakit yang mungkin 
adalah malaria. 

Pertimbangkan meningkatkan dukungan untuk 
pengobatan demam dan malaria berbasis komunitas 
untuk mengurangi beban malaria di fasilitas 
pelayanan kesehatan dan tingkatkan akses pada 
perawatan di masyarakat pedesaan dan daerah 
terisolasi. 

Jika konfirmasi untuk diagnosis parasitologis tidak 
memungkinkan, mulai pengobatan presumtif untuk 
malaria berdasarkan gejala-gejala malaria. 

Tekankan pentingnya 
segera mencari diagnosis 
dan perawatan untuk 
demam di wilayah-
wilayah yang berisiko 
malaria. 

Di mana sesuai, 
pertahankan adaptasi 
yang berhasil 
memperluas kegiatan 
pengobatan dan 
diagnosis malaria 
berbasis masyarakat. 

Surveilans Prioritaskan pengumpulan data dasar minimum 
(seperti jumlah orang yang dites; jumlah positif, 
berdasarkan spesies parasit dan tingkat keparahan; 
usia; dan status COVID-19, jika ada) melalui sistem 
pengelolaan informasi kesehatan untuk memastikan 
bahwa perencanaan operasional malaria yang kritis 
tetap dipertahankan (seperti perkiraan komoditas). 

Jika memungkinkan dan terindikasi, lakukan tes 
untuk malaria dan COVID-19 secara bersamaan. 

Kembali kumpulkan data 
lengkap yang 
memfasilitasi 
perencanaan nasional 
dan daerah. 

Investigasi kasus 
dan fokus dan 
kegiatan 
penanggulangan 

Sederhanakan proses notifikasi dan investigasi untuk 
membatasi pajanan risiko penularan COVID-19 
kepada petugas surveilans dan lakukan investigasi 
melalui telepon jika memungkinkan. 

Investigasi fokus juga dapat disederhanakan 
sehingga hanya mencakup verifikasi cakupan 
pengendalian vektor, dan kekurangan dibahas 
melalui telepon jika memungkinkan. 

Jika APD tidak cukup untuk menjalankan survei 
kontak, pengobatan presumtif pada kasus demam 
dapat dilakukan. 

Kembali ke proses 
notifikasi dan investigasi 
setelah transmisi COVID-
19 sudah terhenti. 

*Lihat juga Bab 1.11 dan Lampiran. 

ACT: terapi kombinasi artemisinin; ANC: perawatan antenatal; APD: alat pelindung diri; ITN: kelambu 

berinsektisida. 
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Lampiran 

Indikator sampel untuk memantau layanan kesehatan esensial 

Karena sistem kesehatan semakin terbeban akibat jumlah pasien yang memerlukan perawatan untuk 

COVID-19, contoh-contoh di bawah ini diharapkan menjadi contoh yang spesifik, relevan, terikat waktu, 

dan mengacu pada serangkaian indikator inti yang dapat mewakili dalam pemantauan dampak pandemi 

pada layanan kesehatan esensial. Indikator-indikator ini perlu diprioritaskan berdasarkan konteks setiap 

negara, termasuk pemilihan layanan yang akan dipertahankan atau dimodifikasi dan konteks transmisi 

COVID-19. Contoh-contoh ini tidak diharapkan untuk mencakup semua indikator, melainkan diharapkan 

untuk digunakan dalam memantau gangguan-gangguan pada layanan kesehatan esensial atau menjadi 

pemicu implementasi modifikasi kegiatan-kegiatan program dalam berbagai tahap pandemi ini. Kriteria 

untuk memlih indikator prioritas mencakup (a) ketersediaan data dan kemudahan pengambilan serta 

pelaporan data di tingkat masyarakat dan fasilitas, (b) cakupannya di antara layanan esensial, dan (c) 

kaitan langsungnya pada gangguan kesehatan jika layanan terlewatkan atau tidak diberikan. Kriteria-

kriteria ini sebaiknya ditarik dari indikator-indikator yang ada yang sudah diukur. Indikator sebaiknya 

dipantau dan dilaporkan selama waktu tertentu (mingguan, bulanan) dan didisagregasi jika 

memungkinkan (misalnya berdasarkan usia dan jenis kelamin). Metadata lengkap indikator, termasuk 

disagregasi yang dianjurkan, dan panduan analitis sedang dikembangkan dan bertujuan untuk 

mendukung pemantauan layanan kesehatan esensial. 

  



Daftar indikator sampel untuk pemantauan layanan kesehatan esensial selama pandemi 

COVID-19 

• Jumlah total kehadiran rawat jalan atau kunjungan pelayanan kesehatan primer 

• Jumlah total pemulangan dari dan kematian di rumah sakit (baik yang terkait maupun tidak terkait 

dengan COVID-19) 

• Jumlah tenaga kesehatan yang tersedia, yang didisagregasi berdasarkan kelompok pekerjaan (sesuai 

International Standard Classification of Occupations, atau klasifikasi ISCO-8) 

• Jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19, yang didisagregasi berdasarkan kelompok 

pekerjaan, termasuk tenaga kesehatan atau perawat di panti wredha dan fasilitas-fasilitas 

perawatan jangka panjang 

• Persentase unit gawat darurat rumah sakit yang memiliki alat triase tervalidasi 

• Rasio kematian berbasis rumah sakit cedera akut dengan kematian keseluruhan akibat cedera akut 

• Jumlah pasien rawat inap baru untuk kedaruratan kardiovaskular dan serebrovaskular akut 

• Persentase pasien COVID-19 dengan PTM penyerta 

• Jumlah pasien baru dan pemulangan (serta kematian) rumah sakit akibat hipoglikemia dan 

hiperglikemia 

• Obat-obatan atau suplai esensial yang persediannya kurang dari 2 bulan tanpa kepastian akan 

dipasok ulang secara tepat waktu atau dengan atau tanpa kepastian akan pasokan ulang 

• Jumlah ibu dan anak perempuan yang menerima kontrasepsi (a) oral dan (b) suntikan 

• Jumlah perempuan yang datang ke fasilitas dengan komplikasi terkait aborsi 

• Jumlah perempuan hamil dengan minimal satu kunjungan ANC 

• Jumlah kontak ANC di mana ibu hamil diberi suplemen yang mengandung zat besi atau diberi resep 

suplemen yang mengandung zat besi 

• Jumlah kelahiran di fasilitas 

• Jumlah kelahiran dengan bedan sesar 

• Insidensi berat badan yang kurang saat lahir (<2500 g) pada bayi baru lahir 

• Jumlah bayi yang lahir tepat waktu yang disusui dalam waktu 1 jam setelah kelahiran 

• Jumlah ibu yang menerima PNC dalam waktu 2 hari setelah persalinan 

• Jumlah bayi baru lahir yang menerima PNC dalam waktu 2 hari setelah persalinan 

• Jumlah bayi baru lahir dengan berat ≤2000 g yang menerima perawatan kanguru 

• Jumlah bayi baru lahir yang masuk unit perawatan intensif neonatal 

• Jumlah anak yang datang ke fasilitas dengan tanda infeksi saluran pernapasan akut 

• Jumlah anak berusia di bawah 1 tahun yang menerima dosis ketiga vaksin difteri-tetanus-pertusis 

(DPT3) atau dosis pertama vaksin campak 

• Tingkat cakupan imunisasi setiap vaksin dalam jadwal nasional yang didisagregasi berdasarkan 

vaksin  

• Jumlah anak berusia 0-59 bulan yang masuk ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk diobati kurang 

gizi (wasting) parah dan edema bilateral pitting 

• Jumlah anak berusia 0-59 bulan yang diskrining kurang gizi parah dan edema bilateral pitting 

• Jumlah anak berusia 0-59 bulan yang dipulangkan/pulih/diobati dari kurang gizi parah dan edema 

bilateral pitting 

• Jumlah anak berusia 0-59 bulan yang yang menerima dosis vitamin A sesuai usia setiap semester 



• Persentase kasus malaria yang diobati dengan terapi kombinasi artemisinin 

• Jumlah kasus TB baru dan relaps yang dinotifikasikan 

• Persentase orang dewasa dengan HIV yang saat ini menerima terapi antiretroviral yang terdampak 

oleh gangguan pengobatan 

• Persentase orang dengan hepatitis B dan yang diobati jangka panjangyang terdampak oleh 

gangguan pengobatan 

• Jumlah perempuan yang diskrining kanker serviks 

• Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (fisik, seksual, lain-lain), yang dibagi berdasarkan jenis 

pelaku kekerasan, yang tercatat di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan 

• Jumlah orang dengan kondisi kesehatan jiwa parah (misalnya, depresi sedang hingga parah, psikosis, 

gangguan afektif bipolar, gangguan penyalahgunaan zat) yang menggunakan layanan konsultasi 

• Angka bunuh diri 

• Jumlah diagnosis kanker baru 

• Jumlah pasien COVID-19 dan pasien tanpa COVID-19 yang memerlukan perawatan paliatif 

• Jumlah lansia yang datang ke fasilitas dengan tanda infeksi saluran pernapasan akut 

• Jumlah kematian orang dewasa berusia 60 tahun ke atas akibat kondisi yang tidak terkait COVID-19 


