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PRAKATA

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. yang 

telah memberikan semua rahmat dan karunia-Nya sehingga kami 

dapat menyusun buku ini. Pada kesempatan ini kami mengucapkan 

rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah 

membantu hingga selesainya buku ini. Semoga amal baik yang telah 

diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda. Amin. 

Dampak wabah virus Corona (Covid-19) tidak hanya merugikan 

sisi kesehatan. Virus yang bermula dari Kota Wuhan, Tiongkok, ini 

bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh 

dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat, 

menyusul penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah Corona 

sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha.

Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya 

untuk menekan dampak virus Corona terhadap industri. 

Berdasarkan pertumbuhan year-on-year, sumber pertumbuhan 

ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 terbesar pada sektor 

informasi dan komunikasi sebesar 0,53 persen. Hal ini wajar 

mengingat dengan adanya anjuran untuk tidak keluar rumah maka 

banyak orang mengakses pekerjaan, hiburan dan pendidikan melalui 

teknologi informasi. Seiring hal tersebut, volume penjualan listrik 

PLN ke rumah tangga meningkat. Berdasarkan rilis dari Badan 

Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke 

Indonesia pada Triwulan I-2020 juga turun drastis hanya sejumlah 

2,61 juta kunjungan, berkurang 34,9 persen bila dibanding tahun 

lalu. Hal ini sejalan dengan adanya larangan penerbangan antar 

negara yang mulai diberlakukan pada pertengahan Februari lalu. 

Jumlah penumpang angkutan rel dan udara juga tumbuh negatif 

seiring dengan diberlakukannya PSBB. Lalu kapan wabah Covid-19 

ini berakhir dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian 

Indonesia? Berdasarkan analisa data yang dikeluarkan oleh The 

Singapore University of Technology and Design dengan menggunakan 
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metode estimasi pandemi, Susceptible Infected Recovered (SIR) 

dengan DDE (Data Driven Estimation), maka diperkirakan puncak 

pandemi di Indonesia telah terjadi pada 19 April 2020 yang lalu dan 

secara berangsur akan berakhir secara total pada akhir Juli 2020. Data 

ini dikeluarkan per 5 Mei 2020 yang diambil berdasarkan data dari 

berbagai negara untuk memprediksi berakhirnya pandemi di dunia. 

Berdasarkan data tersebut, diperkirakan akhir Mei 2020 kebijakan 

PSBB dapat segera berakhir. Dengan demikian, awal Juli seluruh 

aktivitas dapat berjalan dengan normal.

Semoga buku ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi ilmiah 

dan bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Gorontalo,  Juni 2020  

Penulis
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BAB I

KETUBAN PECAH DINI

Dr. Marni Br. Karo, S.Tr. Keb. SKM., M.Kes.
STIKes Medistra Indonesia

marnikaro.stikesmi@gmail.com

Abstrak

Ketuban pecah dini merupakan masalah yang masih kontroversial dalam 
kesehatan. Menurut WHO (2014), kejadian ketuban pecah dini (KPD) atau 
insiden PROM (prelobour rupture of membrane) berkisar antara 5-10% dari 
semua kelahiran. Faktor penyebab ketuban pecah dini belum diketahui atau 
tidak dapat ditemukan secara pasti. Namun, kemungkinan yang menjadi 
faktor predisposisi antara lain adalah paritas, kelainan selaput ketuban, usia 
ibu, infeksi yang menjalar dari vagina (keputihan), serviks yang pendek, 
infeksi, serviks inkompeten, trauma, gemeli, hidramnion, kelainan letak, 
alkohol, dan merokok. KPD pada kehamilan dapat meningkatkan morbiditas 
dan mortalitas perinatal disebabkan oleh prematuritas. Penanganan dapat 
dilakukan secara konservatif dan aktif.

Kata kunci: ketuban pecah dini, kehamilan, persalinan

A. Pendahuluan 

Ketuban Pecah Dini (KPD) merupakan salah satu penyulit dalam 

kehamilan dan persalinan yang berperan dalam meningkatkan 

kesakitan dan kematian meternal-perinatal baik di dalam negeri 

ataupun luar negeri yang disebabkan oleh adanya infeksi (keputihan) 

yang mengakibatkan ketuban pecah dini, karena agen penyebab 

infeksi tersebut melepaskan mediator inlamasi yang menyebabkan 
kontraksi uterus. Hal ini dapat menyebabkan perubahan dan 

pembukaan serviks, serta pecahnya selaput ketuban (Sualman, 2016). 

Di mana selaput ketuban yang menjadi penghalang masuknya kuman 

penyebab infeksi sudah tidak ada sehingga dapat membahayakan 

bagi ibu dan janinnya. 

KPD merupakan suatu kejadian obstetrik yang banyak ditemukan, 

dengan insiden sekitar 10,7% dari seluruh persalinan, di mana 94% 

diantaranya terjadi pada kehamilan cukup bulan. Ini terjadi pada 
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sekitar 6-20% kehamilan. Apabila terjadi sebelum kehamilan aterm 

maka lebih banyak masalah daripada terjadi pada kehamilan aterm 

(Prawirohardjo, 2014). Menurut Human Development Report (2014) 

angka kejadian ketuban pecah dini di dunia mencapai 12,3% dari total 

angka persalinan, semuanya tersebar terutama di negara berkembang 

di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, 

dan Laos. Sedangkan pada tahun 2014, menurut WHO angka kejadian 

Ketuban Pecah Dini adalah sebesar 50-60% dari total persalinan di 

dunia (WHO, 2017). Menurut WHO (2014), kejadian ketuban pecah 

dini (KPD) atau insiden PROM (prelobour rupture of membrane) 

berkisar antara 5-10% dari semua kelahiran. KPD preterm terjadi 1% 

dari semua kehamilan dan 70% kasus KPD terjadi pada kehamilan 

aterm. Pada 30% kasus KPD merupakan penyebab kelahiran prematur 

(N.Rohmawati dan  A.I. Fibrina (2018).

Di Indonesia setiap tahunnya diperkirakan terjadi 20-30% wanita 

yang mengalami Ketuban Pecah Dini (KPD). Kejadian Ketuban Pecah 

Dini (KPD) berkisar antara 8-10% dari semua persalinan. Menurut data 

rekam medis Rumah Sakit Islam Asshobirin Tangerang pada tahun 

2012 jumlah persalinan adalah 379  orang. Jumlah persalinan dengan 

KPD sebanyak 11,08 %. Dan pada tahun 2013 jumlah persalinan 

sebanyak 364 orang. Jumlah persalinan dengan KPD sebanyak 13,74% 

(Rumah Sakit Islam Asshobirin Tangerang).(Castro, 2014) 

Ketuban Pecah Dini (KPD) adalah keadaan pecahnya selaput 

ketuban sebelum persalinan (Saifuddin, et.al, 2014). Hal ini dapat terjadi 

pada akhir kehamilan maupun jauh sebelum waktunya melahirkan, 

Ketuban pecah dini juga diartikan sebagai pecahnya ketuban sebelum 

terdapat tanda persalinan dan setelah satu ditunggu satu jam belum 

memulainya tanda persalinan (Linehan et al. 2016).  Ketuban pecah 

premature yaitu pecahnya membran chorioamniotic sebelum onset 

persalinan atau disebut juga Premature Rupture of Membrane atau 

Prelabour Rupture Of Membarane (PROM). Ketuban pecah premature 

pada preterm yaitu pecahnya membran chorioamniotic sebelum onset 

persalinan pada usia kehamilan kurang dari 37 minggu atau disebut 

juga Preterm Prematur Rupture of Membrane atau Preterm Prelabour 

Rupture Of Membrane (PPROM) (Marmi, 2015).
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Insiden KPD berkisar antara 8-10% dari semua kehamilan. Pada 

kehamilan aterm insidensinya bervariasi antara 6-19%, sedangkan 

pada kehamilan preterm insidensinya 2% dari semua kehamilan. 

Hampir semua KPD pada kehamilan preterm akan lahir sebelum aterm 

atau persalinan akan terjadi dalam 1 minggu setelah selaput ketuban 

pecah. 70% kasus ketuban pecah dini terjadi pada kehamilan cukup 

bulan, sekitar 85% morbiditas dan mortalitas perinatal disebabkan 

oleh prematuritas, ketuban pecah dini berhubungan dengan penyebab 

kejadian penyebab prematuritas dengan insidensi 30-40% (Handayani, 

et.al, 2017)

KPD merupakan masalah yang masih kontroversial dalam 

kesehatan. Penanganan yang optimal dan yang baku belum ada 

bahkan selalu berubah. Faktor penyebab ketuban pecah dini belum 

diketahui atau tidak dapat ditemukan secara pasti (Safari, 2017). 

Namun, kemungkinan yang menjadi faktor predisposisi antara 

lain adalah paritas, kelainan selaput ketuban, usia ibu, infeksi yang 

menjalar dari vagina (keputihan), serviks yang pendek, infeksi, serviks 

inkompeten, trauma, gemeli, hidramnion, kelainan letak, alkohol, dan 

merokok (Maharrani T, 2017) 2017).

B. Kajian Pustaka dan Pembahasan  

Ketuban pecah dini adalah keadaan pecahnya selaput ketuban 

sebelum persalinan. Bila ketuban pecah dini terjadi sebelum usia 37 

minggu disebut ketuban pecah dini prematur. Dalam keadaan normal 

8-10% perempuan hamil aterm akan mengalami ketuban pecah dini 

(A.Maryunani, 2016). Hal ini dapat terjadi pada kehamilan aterm yaitu, 

pada usia kehamilan lebih dari 37 minggu maupun pada kehamilan 

preterm yaitu sebelum usia kehamilan 37 minggu (Middleton P.et 

al, 2017).

Mekanisme Ketuban Pecah Dini (KPD)

Ketuban pecah dini dalam persalinan secara umum disebabkan 

oleh kontraksi uterus dan peregangan berulang. Selaput ketuban 

pecah karena pada daerah tertentu terjadi perubahan biokimia yang 

menyebabkan selaput ketuban inferir rapuh, bukan karena seluruh 
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selaput ketuban rapuh (Purwahati, 2016). Menurut S. Prawiroharjo 

(2014) terdapat keseimbangan antara sintesis dan degrasi ekstra seluler 

matriks. Perubahan struktur dan katabolisme kolagen menyebabkan 

aktivitas kolagen berubah dan menyebabkan selaput ketuban pecah. 

Hasil dari beberapa penelitian mengatakan bahwa terdapat faktor-

faktor yang menyebabkan ketuban pecah dini. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Iswanti, 2017) dengan judul “Faktor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian ketuban pecah dini pada ibu bersalin” 

hasil penelitian yang didapatkan adalah frekuensi ketuban pecah dini 

kejadian KPD sebesar 15,4%. Ada hubungan antara infeksi vagina 

terhadap KPD nilai p value 0,008 (p<0,05), kehamilan kembar 10,3%, 

CPD 16,7%,  kelainan letak 24,4%. Hasil penelitian selanjutnya oleh 

Alim (2016) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya KPD pada ibu hamil trimester III di RS Ban Lawang yang 

paling banyak faktor infeksi 18.96%, faktor trauma 18.22%, faktor 

riwayat KPD yang lalu 15.99%, faktor sosial ekonomi 15.24%, faktor 

usia 12.27%, faktor paritas 9.67%, dan yang terakhir faktor gemeli dan 

malpresentasi 4.83% ( Alim, Z. and Saitri, Y., 2016) . Berdasarkan hasil 
penelitian Ridwan (2014) bahwa  dari 122 responden yang mengalami 

kelainan letak janin dengan KPD sebesar 41,0% (Ridwan dan Herlina, 

2014).

Etiologi

Etiologi ketuban pecah dini belum diketahui. Faktor predisposisi 

ketuban pecah dini ialah infeksi genitalia, serviks inkompeten, gemeli, 

hidramnion, kehamialan preaterm, dosproporsi sefalopelvik (Lorthe et 

al. 2018). Selaput ketuban sangat kuat pada kehamilan muda. Namun 

pada trimester ketiga selaput ketuban mudah pecah. Melemahnya 

kekuatan selaput ketuban ada hubungannya dengan pembesaran 

uterus, kontraksi rahim dan gerakan janin. Menurut Sarwono 

Prawiroharjo (2014) faktor penyebab KPD adalah berkurangnya 

asam askorbik sebagai komponen kolagen, kekurangan tembaga 

dan asam askorbik yang berakibat pertumbuhan struktur abnormal 

karena antara lain merokok dan infeksi yang menjalar dari vagina 

(Keputihan). Berdasarkan hasil penelitian Rohmawati dan Fibrina 

(2018)  bahwa faktor risiko ketuban pecah dini adalah malposisi 
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atau malpresentasi janin, umur ibu, paritas ibu, riwayat KPD, status 

pekerjaan ibu, status anemia, paparan asap dan perilaku merokok 

ibu, sedangkan yang bukan merupakan faktor risiko ketuban pecah 

dini yaitu kehamilan kembar (ganda), riwayat keturunan dan riwayat 

keguguran berulang. Menurut Soewarto S (2009) pecahnya selaput 

ketuban diduga berkaitan dengan perubahan proses biokimiawi 

yang terjadi dalam matriks kolagen ekstrasel amnion dan korion serta 

apoptosis membran janin (Budi, R. and Ayu, N. S., 2017). Penelitian 

yang dilakuakan oleh Eka Purwani (2014) tentang factor-faktor yang 

berhubungan dengan kejadian KPD di RSUD Unggaran Kabupaten 

Semarang tahun 2014 menyatakan ada hubungan antara umur ibu 

dan paritas dengan kejadian KPD (p=0,032<0,05) dan tidak ada 

hubungan antara kelainan letak janin dengan KPD (p=0,897>0,05). 

((N.Rohmawati dan  A.I. Fibrina, 2018)

Komplikasi Ketuban Pecah Dini

Komplikasi ketuban pecah dini menurut S. Prawiroharjo (2014), 

yaitu infeksi, partus preterm, prolaps tali pusat, distosia (partus 

kering). Komplikasi yang timbul akibat ketuban pecah dini bergantung 

pada usia kehamilan. Dapat terjadi infeksi maternal ataupun neonatal, 

persalinan prematur, hipoksia karena kompresi tali pusat, deformitas 

janin, meningkatnya insiden seksio sesarea atau gagalnya persalinan 

normal. (S.Arulkumaran, 2016). Menurut Liu DTY (2008) kejadian 

KPD dapat menimbulkan masalah bagi ibu maupun janin, misalnya 

pada ibu dapat menyebabkan infeksi puerperalis/masa nifas, dry 

labour/partus lama, pendarahan post partum, peningkatan morbiditas 

dan mortalitas maternal, bahkan kematian. Risiko kecacatan dan 

kematian janin juga tinggi pada kejadian KPD preterm. Hipoplasia 

paru merupakan komplikasi fatal yang terjadi pada KPD preterm. 

Kejadiannya mencapai hampir 100% bila KPD preterm ini terjadi 

pada usia kehamilan >23 minggu. (JGA Lowing, R Lengkong, M 

Mewengkang, 2015)

Diagnosis

Ketuban Pecah Dini dapat didiagnosis dengan menentukan 

pecahnya selaput ketuban dan adanya cairan ketuban di vagina, jika 
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tidak ada dapat dicoba dengan menggerakan sedikit bagian terbawah 

janin atau meminta pasien batuk atau mengedan; penentuan cairan 

ketuban dapat dilakukan dengan tes lakmus (nitrazin test) merah 

menjadi biru; tentukan usia kehamilan, bila perlu dengan pemeriksaan 

USG dapat membantu dalam menentukan usia kehamilan, letak janin, 

berat janin, letak plasenta, gradasi plasenta serta jumlah air ketuban; 

Tentukan ada tidaknya infeksi seperti tanda-tanda infeksi adalah bila 

suhu ibu lebih dari 380C, Serta air ketuban keruh dan berbau, Leukosit 

darah >15.000; Janin yang mengalami takikardi, mungkin mengalami 

infeksi intrauterin seperti nilai bunyi janin dengan stetoskop laenec 

atau dengan fetal phone/dopler atau CTG, dan bila ada infeksi 

inrtruterine atau peningkatan suhu, bunyi jantung janin akan 

meningkat (takikardi); Tentukan tanda-tanda perslinan dan scoring 

pervik; Tentukan adanya kontraksi yang teratur; Pemeriksaan dalam 

dilakukan bila akan dilakukan penaganan aktif (terminasi kehamilan) 

(A.Maryunani 2016).

Penatalaksanaan Umum Ketuban Pecah Dini

Secara umum penatalaksanaan KPD adalah pastikan diagnosis; 

tentukan umur kehamilan; evaluasi ada tidaknya infeksi maternal 

ataupun infeksi janin; apakah dalam keadaan inpartu, terdapat 

kegawatan janin; riwayat keluarnya air ketuban berupa cairan jernih 

dengan spekulo dilihat adanya cairan ketuban keluar dari kavum 

uteri. Pemeriksaan pH vagina perempuan hamil sekitar 4,5 bila 

ada cairan ketuban pH nya sekitar 7,1-7,3. Antiseptik yang alkalin 

akan menaikkan pH vagina; dan dengan pemeriksaan ultrasound 

adanya ketuban pecah dini dapat dikonirmasikan dengan adanya 
oligohidramnion (S.Prawirohardjo,2014). 

Menurut Soewarto S (2009) dan Garite TJ (2004) pengelolaan KPD 

pada kehamilan <34 mingu sangat kompleks dan bertujuan untuk 

menghilangkan kemungkinan terjadinya prematuritas dan respiratory 

Distress Syndrome (RDS). Semua ibu hamil dengan KPD sebaiknya 

dievaluasi untuk kemungkinan terjadinya infeksi dan koriamnionitis. 

Selain itu dapat juga terjadi risiko prolaps tali pusat pada KPD. (JGA 

Lowing, R Lengkong, M Mewengkang, 2015). 
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Penanganan ibu dengan ketuban pecah dini dapat dilakukan 

secara konservatif dan aktif. Penanganan konservatif dirawat di 

rumah sakit. Masalah berat pada KPD adalah kehamilan di bawah 

26 minggu karena mempertahankannya memerlukan waktu lama. 

Bila berat janin sudah mencapai 200 gram dapat dipertimbangkan 

untuk diinduksi. Pemberian kortikostteroid dengan pertimbangan 

menambah reseptor pematangan paru dan menambah pematangan 

paru janin. Pemberian batametason 12 mg dengan interval 24 jam, 12 

mg tambahan maksimum dosis 24 mg, dan masa kerjanya 2-3 hari, 

pemberian betakortison dapat diulang apabila setelah satu minggu 

janin belum lahir. Pemberian tokolitik untuk mengurangi kontraksi 

uterus dapat diberikan apabila sudah dapat dipastikan tidak terjadi 

infeksi korioamnitis. Untuk menghindari sepsis dapat diberikan 

antibiotic sebagai proilaksis. (S.Prawirohardjo,2014). Menurut Anik 
Maryunani (2016), jika usia  kehamilan <32-34 minggu, dirawat selama 

air ketuban  masih keluar, atau sampai air ketuban tidak lagi keluar.; 

ika usia kehamilan 32-37 minggu, belum inpartu, tidak ada infeksi, 

tes basa negatif, beri deksamesaton, observasi tanda-tanda infeksi dan 

kesejahteraan janin; terminasi pada kehamilan 37 minggu; jika usia 

kehamilan 32-37 minggu, sudah inpartu, tidak ada infeksi, berikan 

tokolitik (salbutaml), deksametason, dan induksi sesudah 24 jam. Jika 

usia kehamilan 32-37 minggu, ada infeksi, beri antibiotik, dan lakukan 

induksi, nilai tanda-tanda infeksi (suhu, leukosit, tanda-tanda infeksi 

intrauterine); pada usia kehamilan 32-37 minggu, berikan steroid 

untuk memacu kematangan paru janin, dan bisa memungkinkan 

periksa kadar lesitin dan spingomielin tiap minggu; dosis betametason 

12 mg sehari dosis tunggal selama 2 hari, deksametason IM 5 mg 

setiap 6 jam sebanyak 4 kali. Sedangkan penanganan secara aktif pada  

kehamilan >37 minggu induksi dengan oksitosin; bila gagal seksio 

sesarea; dapat pula diberikan misoprostol 25µg intravagina tiap 6 jam 

maksimal 4 kali; bila ada tanda-tanda infeksi berikan antibiotik dan 

persalinan dengan seksio sesarea. (A.Maryunani 2016).

KPD berpengaruh terhadap kehamilan dan persalinan. Jarak 

antara pecahnya ketuban dan permulaan persalinan disebut periode 

laten. Bila periode laten terlalu panjang dan ketuban sudah pecah, 

maka terjadi infeksi yang dapat meningkatkan angka kematian ibu 
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dan anak. Kejadian KPD dapat menimbulkan beberapa masalah bagi 

ibu maupun janin, misalnya pada ibu dapat menyebabkan infeksi 

puerperalis/masa nifas, dry labour/partus lama, pendarahan post 

partum, peningkatan morbiditas dan mortalitas maternal, bahkan 

kematian. Risiko kecacatan dan kematian janin juga tinggi pada 

kejadian KPD preterm. Penanganan KPD sangat penting dengan 

menentukan diagnosis dan dapat dilakukan secara konservatif dan 

secara aktif di Rumah sakit atau klinik 
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PERAN IBU DALAM MENDAMPINGI 
KELUARGA SELAMA MASA PANDEMI 

COVID-19
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Universitas Trisakti

arianirachman@trisakti.ac.id

Abstrak

Pada masa pandemi covid-19 ini, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah 
penyebaran virus corona semakin meluas. Salah satu cara yang dianggap 
efektif adalah dengan melakukan social distancing yaitu menjaga jarak 
aman antar individu dalam bersosialisasi. Semua aktivitas yang selama ini 
dilakukan di luar rumah kemudian harus dialihkan di rumah masing-masing. 
Pada akhirnya, rumah adalah tempat yang paling aman untuk melakukan 
semua aktivitas dan seorang ibu memiliki peran penting dalam menciptakan 
suasana rumah yang aman dan nyaman. Ibu juga berperan dalam memastikan 
terpenuhinya kebutuhan isik dan psikis (mental) seluruh anggota keluarga 
yang tinggal di rumah. Artikel ini membahas tentang pentingnya peran 
seorang ibu dalam mendampingi keluarganya dari berbagai masalah yang 
timbul selama terjadinya pandemi covid-19. Data-data dalam artikel ini 
diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku referensi, jurnal ilmiah, 
serta informasi dari internet. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan 
disusun menjadi sebuah artikel ilmiah dengan metode kualitatif yang bersifat 
deskriptif.

Kata kunci: peran ibu, kebutuhan isik dan psikis, pandemic covid-19

A. Pendahuluan

Pandemi covid-19 sudah menyebar secara global sejak pertama 

kali diumumkan di China pada tanggal 31 Desember 2019. Di Indonesia 

sendiri, pemerintah secara resmi mengkonirmasi kasus covid-19 pada 
tanggal 2 Maret 2020 yang lalu. Hingga kini, kasus covid-19 terus 

bertambah meski berbagai upaya telah dilakukan. Dari sekian banyak 

upaya untuk menghindari perkembangan covid-19, salah satunya yang 

dianggap cukup efektif adalah dengan menerapkan physical distancing 

atau social distancing yaitu menjaga jarak aman antar individu dalam 
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interaksi sosial. Penerapan social distancing ini kemudian meningkat 

menjadi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diberlakukan 

di beberapa kota besar. Dampak dari diberlakukannya peraturan ini 

menyebabkan seluruh kegiatan belajar mengajar dan hampir semua 

aktivitas yang biasanya dilaksanakan di luar rumah harus dikerjakan 

di rumah masing-masing atau dikenal dengan study from home untuk 

pelajar dan mahasiswa serta work from home untuk para pekerja.  

Kondisi yang telah disebutkan di atas menyebabkan rumah 

menjadi tempat yang dianggap paling aman dari penyebaran covid-19. 

Berkumpulnya semua anggota keluarga di rumah merupakan suatu 

hal positif dalam membangun emotional bonding yang selama ini 

sering terabaikan akibat kesibukan masing-masing, dan seorang ibu 

memiliki peran penting dalam menjaga dan memastikan bahwa segala 

sesuatunya dalam keadaan baik. Dalam menghadapi situasi saat ini, 

dibutuhkan sosok seorang ibu yang tangguh dalam menghadapi 

perubahan-perubahan perilaku dalam kebiasaan keluarga melalui 

pendidikan (edukasi). Santoso dalam Werdiningsih dan Astarani 

(2012) menyatakan bahwa ibu adalah sosok yang sangat penting 

dalam rumah tangga. Ibu yang merawat anak-anaknya, menyediakan 

makanan untuk anggota keluarganya dan terkadang bekerja untuk 

menambah pendapatan keluarga. Untuk mengetahui seberapa 

pentingnya peran seorang ibu, maka artikel ini membahas bagaimana 

seorang ibu berperan dalam mendampingi keluarganya dari berbagai 

masalah yang timbul selama terjadinya pandemi covid-19 ditinjau 

dari 2 aspek yaitu peran ibu dalam pemenuhan kebutuhan isik dan 
kebutuhan psikis (mental). Data-data dalam artikel ini diperoleh dari 

sumber-sumber informasi seperti; buku-buku referensi, publikasi hasil 

penelitian dalam bentuk jurnal, serta informasi dari internet.

B. Peran Ibu dalam Pemenuhan Kebutuhan Fisik

1. Kebutuhan Pendampingan Secara Fisik

Pada masa pemberlakuan social distancing dan PSBB, rumah 

sebagai tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga diharapkan 

menjadi tempat yang aman dan nyaman selama menjalani masa 

karantina untuk mencegah penyebaran covid-19. Ibu memiliki peran 
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penting dalam menciptakan suasana rumah yang kondusif sehingga 

seluruh anggota keluarga dapat menjalankan aktivitas di rumah 

dengan nyaman. Kedekatan secara isik antara ibu dengan putra-
putrinya menjadi sisi positif dengan diberlakukannya peraturan stay 

at home, terutama bagi para ibu yang yang selama ini berkarir di luar 

rumah. Meskipun tetap menjalankan WfH (Work from Home), namun 

pengaturan waktu untuk bekerja dan untuk keluarga menjadi lebih 

leksibel. 

2. Kebutuhan Pendampingan Selama Proses Pembelajaran Jarak 

Jauh.

Terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020, hampir seluruh sekolah di 

Indonesia memberlakukan metode pembelajaran secara daring. Tam 

dan El Azar (2020) menyatakan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan 

tiga perubahan mendasar di dalam pendidikan global. Pertama, 

mengubah cara jutaan orang dididik. Kedua, solusi baru untuk 

pendidikan yang dapat membawa inovasi yang sangat dibutuhkan. 

Ketiga, adanya kesenjangan digital menyebabkan pergeseran baru 

dalam pendekatan pendidikan dan dapat memperluas kesenjangan. 

Apa yang disampaikan Tam dan El Azar (2020) ini menunjukkan 

betapa covid-19 telah membuat percepatan transformasi di dunia 

pendidikan. Anggi Afriansyah seorang peneliti Sosiologi Pendidikan 

dalam situs Pusat Penelitian Kependudukan LIPI menyebutkan bahwa 

akibat covid-19, transformasi tersebut mau tidak mau harus dilakukan. 

Dalam waktu yang sangat singkat misalnya, seluruh dunia mengubah 

pola pembelajaran konvensional berbasis tatap muka di sekolah 

menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sangat mengandalkan 

teknologi. Dunia pendidikan kemudian, ‘terpaksa’ putar haluan untuk 
mengubah cara belajar berbasis perjumpaan tatap muka di sekolah 

menjadi pembelajaran daring di rumah masing-masing karena metode 

inilah yang paling aman untuk memutus penyebaran wabah akibat 

virus corona. Perubahan metode belajar yang sangat berbeda dari 

kebiasaan sebelumnya ini tentu memerlukan proses bagi anak-anak 

untuk beradaptasi dengan perangkat dan teknologi. Dalam proses 

ini, peran ibu kembali menjadi sangat penting dalam mendampingi 

putra-putrinya melaksanakan study from home atau school from home.
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Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dalam pelaksanaannya ternyata 

tidak semudah yang kita bayangkan. Keterbatasan interaksi antara 

murid dengan guru pada media virtual menuntut peran orang tua 

khususnya ibu untuk membimbing putra-putrinya dalam memahami 

materi yang diberikan guru. Ditambah lagi dengan tugas-tugas yang 

diberikan oleh tiap guru. Jika tidak diberikan arahan yang tepat dari 

orang tua, maka proses belajar mengajar bukan lagi menjadi aktivitas 

yang menyenangkan seperti pada saat dilaksanakan secara tatap 

muka, namun malah menjadi beban psikologis yang menyebabkan 

anak-anak menjadi tertekan. Dalam hal ini kesabaran seorang ibu 

diperlukan dalam mendampingi putra-putrinya selama belajar di 

rumah. 

Gambar 1. Seorang ibu sedang mendampingi putrinya mengerjakan 
tugas-tugas sekolah

Sumber: https://surabaya.liputan6.com/read/4225825/trik-usir-rasa-bosan-di-
rumah-saat-pandemi-corona-covid-19, diunduh pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 

10.55

3. Kebutuhan Makanan dan Pola Hidup sehat

Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi adalah salah satu 

upaya untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak terinveksi virus 

corona. Masa karantina ini bisa menjadi saat yang tepat untuk 

mengubah mengubah pola makan dan hidup menjadi lebih sehat 

dengan cara membuat sendiri makanan yang akan dikonsumsi. 

Selain lebih sehat dan terjamin kebersihannya, proses memasak 
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juga dapat melibatkan seluruh anggota keluarga sehingga terjadi 

interaksi yang menyenangkan. Peran ibu tentu saja sangat dibutuhkan 

dalam mengatur menu makanan dan pada saat memasaknya. Selain 

mengubah pola makan, aktivitas isik tetap diperlukan untuk 
menyeimbangkan kondisi kesehatan tubuh selama karantina. Ada 

banyak olahraga sederhana yang dapat dilakukan di rumah. Kegiatan 

lain yang dapat dilakukan adalah berjemur di bawah sinar matahari 

pagi untuk mendapatkan vitamin D. Selain untuk mengoptimalkan 

pertumbuhan tulang, vitamim D juga penting untuk meningkatkan 

sistem kekebalan tubuh manusia sehingga dengan terpenuhinya 

kebutuhan akan vitamin D, sel-sel kekebalan tubuh akan lebih aktif 

dalam melawan benda asing yang masuk ke tubuh, termasuk virus 

corona. Hal-hal tersebut akan menyempurnakan perubahan pola 

hidup sehat hingga ke depannya dan biasanya ibu berperan untuk 

mengingatkan anggota keluarganya untuk menerapkan pola hidup 

sehat itu.

Gambar 2. Aktivitas memasak yang melibatkan anak-anak
Sumber: http://www.growingtreebdg.com/tag/kelas-memasak-anak-bandung/, 

diunduh pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 11.20

C. Peran Ibu dalam Pemenuhan Kebutuhan Psikis (Mental)

Seorang ibu juga berperan dalam memberikan edukasi kepada 

putra-putri dan anggota keluarga lainnya akan pentingnya menjaga 

kebersihan. Hal tersebut dapat dimulai dengan mengajarkan putra-

putrinya untuk selalu mencuci tangan dengan benar, mengganti 
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pakaian dan mandi usai bepergian, menggunakan masker saat 

keluar rumah, membersihkan tangan dengan hand sanitizer setelah 

menyentuh benda-benda di luar rumah, bersin dengan cara yang 

benar, dan sebagainya. Dengan memberikan pemahaman semacam 

itu, anggota keluarga akan merasa lebih yakin pada diri mereka 

masing-masing bahwa dengan menjaga kebersihan, setidaknya akan 

memperkecil peluang untuk tertular virus corona. 

Setiap hari, beragam media sosial selalu memberikan informasi 

terkini berkaitan dengan kasus covid-19, mulai dari data pasien 

yang dirawat, pasien yang meninggal, dan pasien yang sembuh. 

Ditambah lagi dengan berita-berita yang kadang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal semacam ini dapat 

menyebabkan timbulnya kecemasan bagi orang-orang yang kurang 

siap secara mental. Yusuf (2009) mengemukakan anxiety (cemas) 

merupakan ketidakberdayaan neurotik, rasa tidak aman, tidak 

matang, dan kekurangmampuan dalam menghadapi tuntutan 

realitas (lingkungan), kesulitan dan tekanan kehidupan sehari-hari. 

Senada dengan hal itu, Sarlito Wirawan Sarwono (2012) menjelaskan, 

kecemasan merupakan takut yang tidak jelas objeknya dan tidak jelas 

pula alasannya. Deinisi yang paling menekankan mengenai kecemasan 
dipaparkan juga oleh Nevid, dkk (2005) “kecemasan adalah suatu 

keadaan emosional yang mempunyai ciri keterangsangan isiologis, 
perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan aprehensif 

bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi”. Dari berbagai pengertian 

kecemasan (anxiety) yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kecemasan adalah kondisi emosi dibarengi dengan timbulnya 

rasa tidak nyaman pada diri seseorang, dan merupakan pengalaman 

yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta 

tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas. Pada 

masa pandemi covid-19 seperti saat ini, timbulnya rasa cemas yang 

berlebihan bisa saja terjadi pada setiap anggota keluarga, dan menjadi 

tugas seorang ibu juga untuk memberikan rasa tenang secara psikis.

Gangguan psikologis akibat pandemi covid-19 bisa juga 

terjadi pada orang dewasa. Sebagai contoh, seorang ayah yang 

bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tiba-
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tiba terkena dampak badai PHK akibat kebijakan perusahaan untuk 

mengurangi jumlah karyawan pada masa pandemi ini. Kondisi yang 

di luar dugaan ini tentu saja sangat memukul bagi sang ayah. Hasan 

dalam Garaga (2017) mengatakan bahwa pemutusan hubungan 

kerja (PHK) berdampak besar bagi kehidupan karyawan beserta 

keluarganya. Adapun dampak PHK yaitu:

1. Dampak terhadap anggota keluarga yang di-PHK. Apabila yang 

mengalami PHK adalah kepala keluarga pasti akan merasa stres, 

sedih hingga menjadi kurang percaya diri.

2. Pergeseran peran dan tanggung jawab keluarga. Seseorang yang 

mengalami PHK mungkin merindukan suasana dan aktivitas 

pekerjaan. Berdiam diri terlalu lama di rumah akan menimbulkan 

kejenuhan. 

3. Tekanan keuangan. Hal ini membuat masa pengganguran semakin 

sulit sehingga menimbulkan kecemasan dan dapat mengakibatkan 

konlik dalam hubungan keluarga.

Dukungan dari keluarga terutama istri, dalam menghadapi 

kondisi semacam ini tentu akan sangat membantu kestabilan mental 

suaminya. Pasangan (istri) paling tidak dapat memberi keyakinan 

bahwa kondisi tersebut hanya bersifat sementara dan membangkitkan 

rasa optimis bahwa setelah pandemi berakhir, semua akan terkendali 

dan mereka bisa bangkit kembali.

D. Kebutuhan Sosial

Kebutuhan sosial adalah salah satu kebutuhan mendasar bagi 

manusia. Teori tentang lima kebutuhan manusia yang dikemukakan 

oleh Abraham Maslow menyebutkan bahwa salah satu kebutuhan 

tersebut adalah social needs (kebutuhan-kebutuhan sosial). Kebutuhan 

ini cenderung bersifat psikologis dan sering kali berkaitan dengan 

kebutuhan lainnya, seperti: diakui sebagai anggota, diajak 

berpartisipasi, berkunjung ke tetangga, dan sebagainya. Menurut 

Uchyana (2003), salah satu kebutuhan manusia adalah social integrative 

needs (kebutuhan sosial secara integratif) yaitu kebutuhan yang 

berkaitan dengan peneguhan kontak dengan keluarga, teman, dan 

dunia. Hal-hal tersebut didasarkan pada hasrat untuk berailiasi. Dalam 
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menjalani social distancing selama pandemi covid-19 ini, kebutuhan 

untuk bersosialisasi dengan dunia luar menjadi sangat terbatas. 

Interaksi sosial secara isik hanya terjadi dengan anggota keluarga 
yang tinggal dalam satu rumah saja. Komunikasi dengan teman-

teman, sahabat, kolega, dan keluarga hanya dapat dilakukan secara 

virtual. Momen ini juga menjadi saat yang tepat untuk mengajarkan 

kepada anak-anak tentang sikap berempati kepada sesama misalkan 

dengan membuat masker untuk dibagikan kepada masyarakat atau 

memberikan donasi untuk kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri) bagi 

tenaga medis.

E. Kebutuhan Spiritual

Terjadinya wabah covid-19 ini sudah seharusnya menjadi suatu 

pembelajaran bagi manusia, bahwa apa pun yang Allah kehendaki bisa 

saja terjadi. Wabah ini seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita 

semua untuk memperbaiki diri. Selain dampak negatif, dengan adanya 

wabah ini kita justru dapat memetik banyak hikmah, diantaranya 

adalah mempererat hubungan keluarga, beralih pada pola hidup 

yang lebih sehat, mengembalikan keseimbangan alam semesta yang 

selama ini rusak akibat ulah manusia, lebih mendekatkan diri pada 

Sang Pencipta, dan sebagainya. Bagi umat muslim, pandemi covid-19 

yang masih berlangsung saat memasuki bulan Ramadhan justru harus 

dimaknai sebagai sebuah kesempatan yang diberikan Allah untuk 

menjalankan ibadah puasa dalam ketenangan. Meskipun tidak ada 

lagi shalat tarawih yang membuat masjid dan musholla dipenuhi 

oleh jamaah, tak ada lagi riuh rendah jalan raya menjelang saat 

berbuka, namun ibadah puasa tetap harus dijalankan dengan penuh 

keikhlasan. Ibadah kali ini menjadi istimewa karena kita benar-benar 

melaksanakannya dengan ketaqwaan penuh kepada Allah. Peran ibu 

dalam pemenuhan kebutuhan spiritual adalah menjadi reminder, selalu 

mengingatkan kepada keluarga, terutama putra-putrinya untuk lebih 

mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagai Sang Pencipta, hanya Tuhan 

yang berkuasa untuk memberi wabah ini sekaligus menghapusnya 

kapan pun Ia berkehendak.
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Seorang ibu diharapkan berkontribusi pada ketahanan keluarga 

selama masa pandemi covid-19. Seorang ibu, baik sebagai perempuan 

pekerja atau ibu rumah tangga, pada umumnya dipersepsikan dan 

diharapkan mampu menjalankan berbagai peran dalam kondisi 

saat ini; menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, menjadi “guru” 

mendampingi putra-putrinya selama school from home, memastikan 

suplai kebutuhan pangan keluarga mencukupi, menyelesaikan 

pekerjaan kantor yang harus diselesaikan di rumah, dan sebagainya. 

Tanpa mengecilkan peran seorang ayah dalam keluarga, peran ibu 

menjadi lebih dominan dalam kelangsungan sebuah keluarga pada 

masa-masa sulit ini. Sementara itu, bagi seorang ibu, tidak ada kata 

lelah dan menyerah meskipun dapat dipastikan beban psikologis dan 

isik pasti bertambah. Diciptakan dengan keadaan isik yang tidak 
sekuat laki-laki, kekuatan seorang wanita ternyata menjadi luar biasa 

saat orang-orang di sekeliling membutuhkannya. Hikmah lain di 

balik wabah ini adalah kembalinya itrah seorang ibu untuk berada 
di tengah-tengah keluarga dan mengurus segala sesuatunya agar 

berjalan dengan baik dalam melewati wabah ini. 
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BAB III

PERAN PANGAN DAN GIZI DALAM 
SITUASI COVID-19

Novian Swasono Hadi, SST, M.P.H.
Poltekkes Gorontalo

novianswasonohadi@gmail.com

A. Pendahuluan

Virus corona adalah virus yang sejenis dengan beberapa virus 

lu biasa yang pernah menjadi pandemic di dunia, ada juga yang 
menyebutkan mirip dengan penyakit lu yang ditularkan dari hewan 
ke manusia. Virus corona dinamakan demikian karena penampilannya 

ketika dilihat dengan mikroskop eletron mirip matahari. Virus ini 

awalnya disebut novel corona virus, dan sekarang sudah resmi dinamai 

SARS-CoV-2, Virus SARS-CoV-2 yang saat ini sedang mewabah awal 

mulanya terdeteksi dan telah menginfeksi beberapa orang di Negara 

Cina, Provinsi Hubei, Kota Wuhan pada bulan Desember tahun 2019 

(Holland, Zaloga, & Friderici, 2020). Ada pula yang mengatakan 

bahwa novel coronavirus adalah virus yang berhubungan erat 

dengan pneumonia, virus ini kini telah ditetapkan menjadi krisis 

kesehatan masyarakat global oleh World Health Organization (WHO) 

atau organisasi yang menangani tentang kesehatan di seluruh dunia. 

Data klinis menunjukkan bahwa COVID-19 memiliki pengaruh yang 

tinggi untuk kasus dengan perawatan intensif (ICU) dan mortalitas 

atau angka kematian yang tinggi (Zheng et al., 2020).

Sebagai jenis virus yang baru, pandemic ini telah membuat 

panik seluruh dunia karena hingga saat ini belum ada pengobatan 

dan vaksin resmi untuk covid-19 ini. Anti-mikroba sementara diuji 

coba kemudian akan direncanakan penggunaannya jikalau para 

ilmuan sudah berhasil meneliti (Rahman & Bahar, 2020). Empat 

kasus pertama sindrom pernafasan akut yang penyebabnya tidak 

diketahui dilaporkan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada 29 

Desember 2019 yang diantaranya terdapat orang-orang yang memiliki 
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hubungan erat dengan pasar makanan laut lokal di Kota Wuhan 

tersebut. Penelitian lanjutan masih dilaksanakan guna memahami 

lebih banyak tentang kasus virus corona tersebut (Adhikari et al., 

2020). Hingga tanggal 1 Mei 2020 virus covid-19 telah terdeteksi secara 

global pada 214 negara/kawasan dengan kasus terkonirmasi positif 
3.145.407 orang dengan total kematian 221.823 orang atau sekitar 7% 

dari total kasus yang terkonirmasi. Di negara Indonesia awalnya 
virus covid-19 terdeteksi pada tanggal 3 Maret 2020 yang menjangkiti 

2 orang dan sampai tanggal 1 Mei 2020 kasus terkonirmasi yaitu 
sebanyak 10.551 kasus positif dan 800 orang meninggal dunia. 

Hingga saat ini di negara Indonesia kasus covid-19 sudah tersebar 

ke 34 Provinsi. Provinsi dengan kasus terbanyak berada pada ibu 

kota Negara Indonesia yaitu DKI Jakarta yaitu 4.175 kasus atau 39,6% 

dan provinsi dengan penderita paling sedikit berasal dari Provinsi 

Nusa Tenggara Timur sebanyak 3 kasus atau 0,02% (Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, 2020).

B. Pencegahan Penularan Virus Corona

Covid-19 merupakan penyakit menular pernafasan sehingga 

diketahui setiap wilayah atau negara memberlakukan peraturannya 

berupa isolasi pasien positif, identiikasi orang yang memiliki 
kontak erat dengan pasien, disinfeksi lingkungan, dan penggunaan 

alat pelindung diri. Sedangkan untuk masyarakat umum yang 

tidak terinfeksi virus yaitu melakukan pencegahan dengan cara 

menggunakan masker wajah, menutup mulut dengan tisu ketika 

bersin atau batuk kemudian dibuang dengan aman, cuci tangan 

dengan sabun atau dengan disinfeksi mengandung alkohol minimal 

60% (ketika tidak tersedia sabun atau air), menghindari kontak dengan 

orang yang telah terinfeksi, menjaga jarak dengan orang lain, serta 

tidak menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut sebelum cuci tangan 

(Adhikari et al., 2020).

Sebaiknya seseorang mencegah penyebaran virus ini karena sampai 

saat ini belum ada vaksin untuk mengobati virus corona, sedangkan 

virus corona adalah virus yang mudah menular antarperorangan. 

Maka dari itu, hindari memiliki jarak dengan seseorang dengan 
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jarak kurang dari 6 kaki, tinggal di rumah sebisa mungkin, hindari 

kontak dengan orang yang memiliki gejala batuk dan bersin bahkan 

beberapa penelitian terbaru menyebutkan bahwa virus ini dapat 

menyebar dari orang yang tidak memiliki gejala. Masker kain tidak 

pernah disarankan untuk anak yang berusia kurang dari 2 tahun, dan 

jangan menggunakan alat pengaman diri yang diperuntukkan untuk 

tenaga medis. Bersihkan dengan disinfektan setiap barang yang sering 

disentuh setiap hari termasuk meja, gagang pintu, sakelar lampu, 

wastafel, smartphone, dan keran air sedangkan untuk permukaan 

benda yang kotor bisa dibersihkan menggunakan deterjen atau sabun 

kemudian terakhir dengan air bersih (Center for Disease Control, 

2020).

Untuk pasien yang sudah sembuh dan diperbolehkan pulang 

sebisa mungkin agar memonitoring kesehatannya secara kontinyu 

selama 14 hari, termasuk menjaga kebersihan tangan, menghindari 

kegiatan di luar ruangan dan makan sendirian tidak gabung dengan 

anggota keluarga yang lain. Disinfeksi terminal harus dilakukan 

setelah pasien dirawat di rumah sakit termasuk lantai dan dinding 

kamar, meja, permukaan furnitur termasuk meja dan kursi, pegangan 

pintu, dan peralatan makan pasien (Komisi Kesehaan Nasional RRC, 

2020).

C. Pencegahan Virus Corona dari Segi Pangan dan Gizi

Pencegahan virus corona dari segi pangan dan gizi telah 

direkomendasi yaitu perharinya mengkonsumsi gizi seimbang dengan 

energi 30-35 kkal/BB, karbohidrat sebanyak 50-60% dari total energi, 

protein 15-25% dari total energi, dan lemak 25-30% dari total energi, 

vitamin A sebanyak 600 IU, Vitamin C 200 mg, vitamin E 10 mg, 

natrium 2000-2500 mg, kalsium 500 mg, dan zinc 20-40 mg (Handayani, 

2020). WHO juga telah memberi nasehat gizi selama pandemic 

covid-19 yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang segar dan 

tidak diawetkan, meminum air yang cukup setiap hari, menghindari 

konsumsi gula dan garam secara berlebihan, hindari makan di luar 

untuk menghindari kerumunan, melakukan konseling gizi dan 

menghindari konsumsi lemak secara berlebihan. Untuk keamanan 
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pangan, WHO menyarankan cuci bersih tangan dan bahan makanan 

yang akan diolah, pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan 

talenan untuk bahan makanan mentah dengan makanan matang, 

masak dengan benar dan matang terutama bahan makanan protein 

hewani, simpan makanan matang pada suhu yang tepat dan aman 

serta menggunakan air dan bahan baku yang aman (World Health 

Organization, 2020). Mengkonsumsi lemak berlebihan adalah hal yang 

tidak baik telah didukung oleh penelitian yang dilakukan Hadi dkk 

yang menyatakan bahwa perubahan gaya hidup dengan konsumsi 

makanan berlemak tinggi adalah salah satu faktor risiko penyakit 

kardiovaskular seperti penyakit jantung koroner dan aterosklerosis 

(Hadi, Lestari, Farmawati, Ghozali, & Lestari, 2019)

Cara melakukan pembersihan alat makan adalah setelah 

membersihkan sisa makanan, peralatan makan harus direbus 

dan disterilkan selama 30 menit, atau direndam dalam 500 mg/L 

disinfektan yang mengandung klorin dengan klorin efektif selama 30 

menit, kemudian dibilas dengan air. Pasien juga direkomendasikan 

meminum air hangat daripada minuman dingin untuk memastikan 

fungsi limpa dan perut normal (Komisi Kesehaan Nasional RRC, 2020).

D. Peran Gizi Mikro dalam Melawan Virus Corona

Zat gizi mikro adalah vitamin dan mineral. Walaupun vitamin 

diperlukan tubuh dalam jumlah kecil namun mempunyai peranan 

yang penting. Vitamin adalah zat esensial yang diperlukan untuk 

membantu kelancaran penyerapan zat gizi dan proses metabolisme 

tubuh. Begitu pula dengan mineral, dalam jumlah kecil beberapa 

mineral dibutuhkan tubuh untuk menjaga agar organ tubuh berfungsi 

secara normal. Beberapa mineral juga berfungsi sebagai ko-enzim dan 

antioksidan. Peran vitamin dan mineral sebagai antioksidan inilah 

yang membuat vitamin dan mineral mampu memperkuat sistem 

daya tahan tubuh manusia (sistem imun) (Siswanto, Budisetyawati, 

& Ernawati, 2014).

Vitamin sendiri dibedakan menjadi vitamin larut lemak dan 

vitamin larut air. Vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, vitamin 

D, vitamin E, dan vitamin K; sedangkan vitamin larut air terdiri dari 
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vitamin B dan vitamin C. Untuk itu pembahasan mengenai vitamin 

akan disusun berdasarkan sifat kelarutannya tersebut. Mineral 

merupakan zat gizi mikro (micronutrient) dalam tubuh yang bersama-

sama dengan vitamin berfungsi dalam proses metabolisme unsur gizi 

makro (karbohidrat, protein dan lemak). Mineral bersifat esensial 

karena merupakan unsur anorganik yang memiliki fungsi isiologis 
yang tidak dapat dikonversikan dari zat gizi lain sehingga harus selalu 

tersedia dalam makanan yang dikonsumsi. Berdasarkan kebutuhan 

dan ketersediaannya dalam tubuh, mineral dikelompokkan menjadi 

mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro diperlukan tubuh 

≥ 100 mg/hr dan menyusun ≥ 0.05% BB tubuh total atau menyusun ≥ 
6 g pada tubuh dengan BB 60 kg. Adapun mineral mikro diperlukan 

tubuh < 100 mg/hari dan menyusun tubuh < 0.05% berat badan total 

(Furkon, 2014).

Vitamin C dikenal sebagai antioksidan yang membantu menetralisir 

radikal bebas. Vitamin C sebagai antioksidan karena kemampuannya 

dalam mereduksi beberapa reaksi kimia, salah satunya vitamin C 

mampu mereduksi spesies oksigen reaktif (SOR). Vitamin C juga 

mempunyai peran sebagai donor elektron. Kemampuan vitamin C 

sebagai donor elektron membuat vitamin C menjadi sangat efektif 

sebagai antioksidan karena vitamin C dapat dengan cepat memutus 

rantai reaksi SOR (Spesies Oksigen Reaktif) dan SNR (Spesies Nitrogen 

Reaktif).(Siswanto et al., 2014)

Vitamin C adalah makanan penting yang tergolong antioksidan 

dan secara signiikan menurunkan efek samping spesies reaktif 
seperti reaktif oksigen yang dapat menyebabkan kerusakan dengan 

reaksi oksidatif pada makromolekul seperti lipid, DNA, dan protein, 

yang banyak terlibat dalam penyakit kronis termasuk penyakit 

neurodegenerative, termasuk stres telah terbukti menyebabkan 

penurunan tingkat GSH dan vitamin C, yang dapat melindungi dari 

kerusakan oksidatif (Lung & Destiani, 2018).

Peran vitamin C di dalam sistem imun terkait erat dengan 

peran vitamin C sebagai antioksidan. Oleh karena vitamin C mudah 

mendonorkan elektronnya ke radikal bebas maka sel-sel termasuk 

sel imun terlindung dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal 
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bebas. Vitamin C meningkatkan fungsi imun dengan menstimulasi 

produksi interferon (protein yang melindungi sel dari serangan virus). 

Interferon adalah salah satu sitokin yang dihasilkan karena adanya 

komunikasi sel yang baik dan untuk menjaga komunikasi tersebut 

tetap baik maka diperlukan sel imun yang sehat dengan membran 

sel yang utuh (Siswanto et al., 2014).

Vitamin C memiliki peran penting bagi kulit yaitu berperan sebagai 

antioksidan, menetralisir radikal bebas dengan cara mendonorkan 

elektron pada radikal bebas tersebut. Vitamin C berperan aktif pada 

sintesis kolagen, bekerja sebagai kofaktor pada proses hidroksilasi 

mengaktifkan prolil hidroksilase untuk mengubah prokolagen 

menjadi kolagen dan lisil hidroksilase untuk pengikatan silang untuk 

mendapatkan triple helix yang sehat. Vitamin C berperan dalam 

mencegah dan mengobati hiperpigmentasi, dengan cara menghambat 

kerja enzim tirosinase sehingga mengurangi produksi melanin. Dalam 

masalah kanker vitamin C dapat mencegah konversi nitrit dan amin 

sekunder menjadi nitrosamin yang bersifat karsinogenik (Pakaya, 

2014).

Pada kebanyakan mamalia, vitamin C dapat dibentuk oleh 

tubuhnya sendiri akan tetapi tidak pada primata termasuk pada 

manusia dan sebagian kecil hewan lainnya. Oleh sebab itu, untuk 

mencukupi kebutuhan vitamin ini manusia perlu mengkonsumsi 

vitamin C baik dari makanan, minuman maupun suplemen. Sumber 

vitamin C berasal dari pangan terutama sayur dan buah utamanya 

yang rasanya asam seperti jeruk, nenas atau tomat. Pada sayuran, 

kandungan vitamin C banyak terkandung pada sayuran daun-daunan 

dan jenis kol (Pakaya, 2014). Namun pada Tabel Komposisi Pangan 

Indonesia menjelaskan bahwa buah papaya memiliki kandungan 

vitamin C paling tinggi yaitu 78 mg pada setiap 100 gram buah 

papaya, dijelaskan pula bahwa pada rempah cabai rawit memiliki 

kandungan vitamin C yang cukup tinggi yaitu 70 mg disetiap 

100 gramnya (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019). 

Kekurangan vitamin C dapat menimbulkan tanda-tanda klinis seperti 

perdarahan dan bengkak di gusi, rasa nyeri pada persendian akibat 

konsentrasi vitamin C di plasma darah dan leukosit yang sangat 
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rendah. Kekurangan Vitamin C akut menyebabkan scorbut dan 

seseorang dengan kondisi kekurangan vitamin C dapat menurunkan 

kekebalan selulernya (Siswanto et al., 2014).

Vitamin E atau α-tokoferol merupakan vitamin larut lemak. 
Vitamin ini banyak terdapat dalam membran eritrosit dan lipoprotein 

plasma. Tokoferol terutama α-tokoferol telah diketahui sebagai 
antioksidan yang mampu mempertahankan integritas membran sel 

(Siswanto et al., 2014). Vitamin E bersifat cukup tahan panas, tetapi 

tidak tahan terhadap alkali, sinar matahari, dan oksigen. Karena 

sifatnya yang larut lemak, vitamin E dalam tubuh sebagian besar 

disimpan dalam jaringan lemak dan selainnya disimpan dalam hati 

(Furkon, 2014). Vitamin E adalah salah satu antioksidan yang kuat 

untuk menghentikan reaksi berantai ini, karena vitamin E banyak 

terdapat di membran sel maka vitamin E mampu melindungi radikal 

bebas yang akan merusak membran sel yang banyak mengandung 

asam lemak tidak jenuh (Siswanto et al., 2014). 

Fungsi utama vitamin E adalah sebagai antioksidan dengan 

memberikan atom hidrogen kepada radikal bebas. Radikal bebas 

adalah molekul yang sangat reaktif dan bersifat merusak serta 

memiliki atom tidak berpasangan. Dengan menerima atom hidrogen 

dari vitamin E maka radikal bebas tersebut menjadi tidak reaktif lagi. 

Dalam kondisi tidak ada antioksidan, radikal bebas dapat menyerang 

molekul fungsional dalam tubuh sehingga menyebabkan gangguan 

dalam menjalankan fungsinya. Di samping itu, vitamin E diduga 

memiliki fungsi lain tetapi masih perlu pembuktian lebih lanjut, 

seperti: berperan dalam sintesis DNA, mencegah keguguran dan 

sterilisasi, serta mencegah gangguan menstruasi (Furkon, 2014). 

Tekanan darah pada kelompok tikus yang diberi kecambah kacang 

hijau lebih rendah dibandingkan pada kelompok yang diberi diet 

lemak tinggi, tetapi tidak berbeda jika dibandingkan dengan kelompok 

yang diberi suplemen vitamin E (Hadi, Farmawati, & Ghozali, 2016).

Penyakit akibat kekurangan vitamin E jarang terjadi karena 

vitamin E terdapat pada banyak jenis makanan. Gangguan akibat 

deisiensi vitamin E lebih karena adanya gangguan penyerapan 
dan pengangkutan lemak sebagai media pembawa vitamin larut 
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lemak. Toksisitas vitamin E akibat konsumsi berlebihan tidak terlalu 

berat seperti halnya akibat yang ditimbulkan oleh vitamin A dan 

vitamin D, yaitu adanya gangguan dalam saluran cerna. Keracunan 

ini dapat terjadi jika konsumsi lebih dari 600 mg sehari atau sekitar 

60-75 kali angka kecukupan yang dianjurkan. Selain itu, konsumsi 

vitamin E dosis tinggi dapat meningkatkan efek antikoagulan yang 

dapat mencegah penggumpalan darah. Vitamin E mudah ditemukan 

pada banyak jenis makanan, terutama minyak tumbuh-tumbuhan, 

serta buah-buahan dan sayuran (Furkon, 2014). Mengkonsumsi 

vitamin E berpotensi sebagai pemecah rantai antioksidan dalam 

membran yang dapat mencegah kerusakan sel dengan menghambat 

lipid peroksidasi dan pembentukan radikal bebas, bahkan dalam 

penelitiannya menyebutkan bahwa kadar LDL dari kelompok yang 

diberi tauge tidak memiliki perbedaan yang signiikan dibanding 
dengan kelompok yang diberikan Vitamin E, hal ini berarti tauge 

merupakan sumber vitamin E yang bisa dikonsumsi (Hadi et al., 2019).

Vitamin A adalah vitamin yang larut lemak dan juga terdiri dari 

kelompok senyawa organik tak jenuh. Senyawa ini termasuk vitamin 

A yang ada dalam bentuk retinol (alkohol), retina (aldehida), asam 

retinoat (bentuk teroksidasi dari retinol) dan beberapa karotenoid 

pro-vitamin A (terutama β-karoten) (Noh, Gunasegawan, & Mustar, 
2019). Bentuk aktif vitamin A hanya terdapat dalam pangan hewani. 

Pangan nabati mengandung karotenoid yang merupakan precursor 

(provitamin) vitamin A, dalam proses memasak biasa vitamin A tidak 

banyak yang hilang. Tapi pada suhu tinggi untuk menggoreng dapat 

merusak vitamin A (Azrimaidaliza, 2007)

Deisiensi vitamin A adalah salah satu masalah gizi utama yang 
dihadapi oleh penduduk di dunia, yang bisa menyebabkan resisten 

terhadap infeksi dan sebaliknya penyakit infeksi berpengaruh 

terhadap terjadinya xerophthalmia. Lebih dari 100 penelitian klinis 

tentang vitamin A yang dilakukan pada manusia. Beberapa studi 

memiliki kesimpulan yaitu Vitamin A berperan terhadap fungsi 

kekebalan tubuh (imunitas) manusia. Terjadinya deisiensi vitamin 
A menyebabkan mekanisme protektif spesiik dan non spesiik rusak, 
yaitu respon humoral terhadap bakteri, imunitas mukosal, aktivitas 
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sel NK dan phagositosis. Selanjutnya deisiensi vitamin ini berakibat 
pada meningkatnya risiko penyakit infeksi, seperti campak, diare, 

ISPA dan malaria. Dengan suplementasi vitamin A dapat menurunkan 

morbiditas dan mortalitas karena penyakit campak dan diare, begitu 

juga menurunnya morbiditas malaria Plasmodium falciparum dan 

morbiditas serta mortalitas ibu saat hamil (Azrimaidaliza, 2007) 

Peran biologis penting senyawa vitamin A meliputi pertumbuhan sel 

normal, diferensiasi sel, penglihatan, dan imunologi. Status vitamin A 

dipantau untuk mencegah terjadinya deisiensi subklinis dan toksisitas 
(Noh et al., 2019)

Pangan hewani yang menjadi sumber vitamin A pada umumnya 

juga merupakan sumber lemak, seperti hati, minyak hati ikan, susu 

dan produk susu, mentega, dan telur. Adapun pangan nabati yang 

menjadi sumber vitamin A umumnya adalah sumber β-karoten 
sebagai pro-vitamin A, yaitu sayuran dan buah berwarna kuning 

dan oranye seperti wortel, tomat, semangka, ubi jalar, serta sayuran 

daun berwarna hijau tua seperti bayam dan daun singkong (Furkon, 

2014). Pada penelitian Widyatmoko dengan menggunakan analisis 

secara spektrofotometri menyatakan bahwa bengkuang merupakan 

salah satu buah yang memiliki kandungan vitamin A yang tinggi 

yaitu (179,21 ± 8,19 ppm) (Widyatmoko, Hastutik, Sudarmanto, & 

Lukitaningsih, 2016).

Zinc (Zn) merupakan mikromineral terbanyak kedua di dalam 

tubuh manusia dan terlibat dalam berbagai proses penting dalam 

tubuh di antaranya replikasi sel, pertumbuhan, dan imunitas tubuh 

(Nurmadilla & Marisa, 2015). Zinc memegang peranan penting 

dalam banyak fungsi tubuh, sebagai bagian dari enzim atau sebagai 

kofaktor pada kegiatan lebih dari 300 enzim. Zinc juga berperan dalam 

proliferasi sel terutama sel mukosa. Zinc juga mempunyai peran yang 

penting dalam sintesa asam nukleat. Asam nukleat adalah senyawa 

yang esensial di dalam sel, sehingga keberadaan zinc mempunyai 

peranan penting di dalam fungsi imunitas seluler. Peran tersebut telah 

dibuktikan bahwa kekurangan zinc menurunkan aktivitas sel natural 

killer (Siswanto et al., 2014).
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Deisiensi Zn dapat disebabkan kurangnya konsumsi bahan 
makanan sumber, sindrom malabsorpsi, penyakit ginjal kronik, dan 

alcoholic liver disease. Di negara berkembang, faktor ekonomi menjadi 

salah satu alasan kurangnya konsumsi bahan makanan sumber Zn. 

Manifestasi klinis deisiensi Zn moderat dapat berupa gangguan 
pertumbuhan, kulit kasar, penurunan nafsu makan, lambatnya 

penyembuhan luka, dan gangguan neuro-sensoris (Nurmadilla & 

Marisa, 2015)

Peran lain dari zinc adalah untuk sintesa protein. Protein 

merupakan komponen terbesar dalam pembentukan antibodi, 

maka dari itu keberadaan zinc sangat terkait dengan sistem imun 

humoral. Zinc juga mempunyai peranan pada produksi sitokin, hal 

ini terlihat adanya peningkatan produksi IL-2, setelah suplementasi 

zinc pada orang yang kekurangan zinc. Penurunan zinc juga terlihat 

mempengaruhi kemampuan sel NK untuk membunuh antigen. Hal 

ini memiliki kaitan ketika virus menyerang dan antibody tidak berada 

dalam kondisi baik akan mudah untuk menyerang komponen dalam 

tubuh, untuk itu zinc harus selalu dikonsumsi agar tubuh selalu bisa 

selalu berada pada kondisi yang optimal (Siswanto et al., 2014)

Zinc banyak ditemukan pada makanan sumber protein karena 

zinc berikatan dengan asam amino, peptida, dan asam nukleat. Sumber 

utama yaitu daging, kerang, unggas, hati. Pada pangan nabati zinc 

banyak terdapat pada kacang-kacangan dan produk biji-bijian kulit 

penuh (Furkon, 2014). Selain itu terdapat zinc yang tinggi pada kuning 

telur ayam ras yaitu terkandung 2,5 mg zinc pada setiap 100gram 

kuning telur ayam ras (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2019).

Asam folat (vitamin B9) adalah asam pteroylglutamic, bagian 

pteridine yang terhubung melalui asam p-aminobenzoat ke L-glutamat. 

Vitamin ini banyak ditemukan pada tanaman dan pada sel darah 

manusia sebagai poliglutamat, biasanya mengandung tiga sampai 

tujuh residu asam glutamate yang dihubungkan oleh gammapeptida 

obligasi. Usus halus manusia mengandung enzim folat konjugase 

yang diperlukan untuk hidrolisis dan penyerapan poliglutamat. 
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Penyerapan bersifat aktif dalam duodenum dan jejunum (Akbar & 

Sulistyono, 2018).

Penelitian lanjutan telah menyatakan mengkonirmasi ada 
karakter ikatan hidrogen dari interaksi asam folat dan furin. Hasil 

itu menunjukkan bahwa ada interaksi antara asam folinat dan 

furin yang tinggi. Dengan cara ini, asam folat dapat memblokir 

akses COVID-19 Furin dan mencegah masuknya sel dan akibatnya 

pergantian virus. Singkatnya, hasilnya menunjukkan bahwa asam 

folat dapat digunakan untuk menghambat enzim furin. Karena asam 

folat dan furin akan mempengaruhi struktur protein dan akibatnya 

mengganggu kemampuan proteolitiknya. Dengan demikian, asam 

folat, sebagai obat yang aman, bisa bermanfaat dalam pencegahan 

atau manajemen penyakit pernapasan terkait COVID-19 pada tahap 

awal penyakit (Sheybani et al., 2020).

Folat memiliki peranan yang esensial dalam memfasilitasi transfer 

unit satu-karbon dalam reaksi yang diperlukan dalam sintesis purin 

dan pirimidin yang merupakan prekursor asam nukleat, untuk 

metabolisme methionin, serine, glisin dan histidin serta pembentukan 

agen metilasi yang diperlukan untuk metabolisme normal dan regulasi 

gen (Akbar & Sulistyono, 2018). Hal ini juga telah diungkapkan 

Fatmah dalam jurnalnya yaitu Vitamin yang berperan penting dalam 

memelihara sistem imun tubuh orang tua salah satunya adalah asam 

folat hal ini telah dilakukan studi di Canada pada sekelompok hewan 

tikus melalui pemberian asam folate dapat meningkatkan distribusi 

sel T dan respons mitogen (pembelahan sel untuk meningkatkan 

respons imun). Studi terbaru menunjukkan intake asam folat yang 

tinggi mungkin meningkatkan memori populasi lansia (Akbar & 

Sulistyono, 2018)

Virus bertahan tergantung pada kelangsungan hidup sel inang 

selama replikasinya. Metabolisme seluler perlu ditingkatkan untuk 

mendukung faktor-faktor yang diperlukan untuk replikasi dan sintesis 

protein. Proses-proses ini juga membutuhkan zat besi dan oleh karena 

itu, besi dapat meningkatkan pengobatan antivirus. Dalam penelitian 

tersebut disebutkan bahwa virus tampaknya berkembang lebih baik 

jika kelebihan zat besi oleh karena itu, zat besi tampaknya menjadi 
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potensial untuk infeksi virus disaat virus yang resistan terhadap multi-

obat. Namun, studi lebih lanjut diperlukan untuk memeriksa yang 

tepat interaksi antara homeostasis besi dan virus protein dalam rangka 

meningkatkan aktual dan mengembangkan yang baru strategi terapi 

(Schmidt, 2020)hepatitis B virus (HBV.

Kekurangan besi akan berdampak pada reaksi imunitas berupa 

aktivitas neutroil yang menurun, dan sebagai konsekuensinya 
kemampuan untuk membunuh bakteri intraseluler secara nyata 

menjadi terganggu. Sel NK sensitif terhadap ketidakseimbangan besi 

dan memerlukan jumlah besi yang cukup untuk berdiferensiasi dan 

berproliferasi, jika tubuh kekurangan besi kemampuan sel NK untuk 

membunuh bakteri menjadi rendah (Siswanto et al., 2014).

Zat besi non-hem sangat mudah dipengaruhi oleh enhancher dan 

inhibitor zat-zat tertentu yang dapat meningkatkan dan menghambat 

penyerapannya. Yang merupakan enhancher yaitu vitamin C, asam 

sitrat, asam laktat, asam tartarat, serta asam amino sistein pada daging, 

unggas, dan ikan. Adapun yang termasuk zat-zat inhibitor yaitu kafein 

pada kopi, polifenol (contoh tanin pada teh), asam oksalat (contoh 

pada bayam, buncis, cokelat), itat (pada biji-bijian, jagung), kalsium, 
dan seng (Furkon, 2014).
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BAB IV

INSPEKSI VISUAL ASAM ASETAT (IVA)

Yunita Marliana, S.SiT., M.Keb.
Poltekkes Kemenkes Mataram

yunitamarliana@gmail.com

A. Pengertian

Beberapa deinisi IVA menurut beberapa teori:1,2,3,4

1. Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) adalah dengan mengolesi 

serviks atau leher rahim dengan asam asetat, kemudian diamati 

apakah ada kelainan seperti area berwarna putih.

2. Pemeriksaan leher rahim (serviks) dengan cara melihat langsung 

(dengan mata telanjang) di mana tes dilakukan dengan 

mengoleskan asam asetat 3-5% kemudian dilihat dengan mata 

telanjang apakah ada perubahan pada leher rahim tersebut. 

3. Sebuah pemeriksaan skrinning pada kanker serviks dengan 

menggunakan asam asetat 3-5% pada inspekulo dan dapat dilihat 

dengan pengamatan secara langsung.

4. Pemeriksaan inspeksi visual dengan mata telanjang (tanpa 

pembesaran) seluruh permukaan leher rahim dengan bantuan 

asam asetat/cuka yang diencerkan. 

Sehingga dapat disimpulkan pemeriksaan metode inspeksi 

visual merupakan pemeriksaan skrinning pada leher rahim dengan 

mengoleskan asam asetat dan diamati secara langsung (mata telanjang).

Tidak dapat dipungkiri cara terbaik untuk mencegah kanker leher 

rahim saat ini adalah dengan screening gynaecological yang dideteksi 

sebelum berkembang menjadi kasus karsinoma invasive dengan cara 

skrining menggunakan salah satu metode yaitu (Metode inspeksi 

visual) IVA. 

Metode inspeksi visual dengan asam asetat (IVA) sudah dikenalkan 

sejak 1925 oleh Hans Hinselman dari Jerman, dan mulai diterapkan 

sekitar tahun 2005.6 Skrining dengan metode IVA dilakukan dengan 
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cara sangat sederhana, murah, nyaman, praktis, dan mudah. Sederhana, 

yaitu dengan hanya mengoleskan asam asetat (cuka) 3-5% pada 

leher rahim lalu mengamati perubahannya, di mana lesi prakanker 

dapat terdeteksi bila terlihat bercak putih pada leher rahim. Murah 

biayanya, nyaman karena prosedurnya tidak rumit, tidak memerlukan 

persiapan, dan tidak menyakitkan. Praktis, artinya dapat dilakukan 

di mana saja, tidak memerlukan sarana khusus, cukup tempat tidur 

sederhana yang representatif, spekulum dan lampu. Mudah, karena 

dapat dilakukan oleh bidan dan perawat yang terlatih, juga memiliki 

keakuratan sangat tinggi dalam mendeteksi lesi atau luka pra kanker, 

yaitu mencapai 90 persen. Beberapa karakteristik metode ini sesuai 

dengan kondisi Indonesia yang memiliki keterbatasan ekonomi dan 

keterbatasan sarana serta prasarana kesehatan. Karenanya pengkajian 

penggunaan metode IVA sebagai cara skrining kanker leher rahim 

di daerah-daerah yang memiliki sumber daya terbatas ini dilakukan 

sebagai salah satu masukan dalam pembuatan kebijakan kesehatan 

nasional di Indonesia.7

Laporan hasil konsultasi WHO menyebutkan bahwa IVA dapat 

mendeteksi lesi tingkat pra kanker (high-grade precanceraus lesions) 

dengan sensitivitas sekitar 66-96% dan spesiitas 64-98%. Sedangkan 
nilai prediksi positif (positive predective value) dan nilai prediksi negatif 

(negative predective value) masing-masing antara 10-20% dan 92-97%. 

Inspeksi visual dengan asam asetat merupakan cara sederhana untuk 

mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin. Inspeksi visual 

dengan asam asetat merupakan pemeriksaan leher rahim (serviks) 

dengan cara melihat langsung (dengan mata telanjang) leher rahim 

setelah memulas leher rahim dengan larutan asam asetat 3-5%.8

B. Tujuan Pemeriksaan IVA

Untuk melihat dan mengetahui adanya sel yang mengalami 

dysplasia sebagai salah satu metode skrining kanker mulut rahim.9

Faktor Risiko

Faktor risiko kanker leher rahim antara lain:1,2,10,11,12 

1. Melakukan hubungan aktiikas seksual pada usia muda atau 
sebelum usia 18 tahun
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2. Kawin usia muda (di bawah 20 tahun)

3. Berganti-ganti pasangan seksual

4. Berhubungan seksual dengan pria yang sering berganti-ganti 

pasangan  

5. Ibu atau saudara perempuan memiliki riwayat kanker leher rahim 

6. Riwayat pernah mengalami infeksi kelamin 

7. Anak lebih dari tiga/banyak melahirkan anak

8. Kebiasaan merokok aktif/pasif

9. Hasil pemeriksaan pap smear atau IVA sebelumnya abnormal

10. Infeksi virus Herpes dan Human Papilloma Virus/HPV tipe 16, 

18,45, 56

11. Wanita yang mengalami masalah penurunan kekebalan tubuh 

(imunosupresi) dan HIV/AIDS atau penggunaan kortikostroid 

dalam jangka waktu yang lama. 

C. Indikasi Pemeriksaan IVA

Menjalani tes kanker atau pra kanker dianjurkan bagi semua 

wanita yang pernah melakukan hubungan seksual secara aktif, 

terutama yang berusia 30-50 tahun.12

D. Kelebihan Metode Skrining IVA Test

Beberapa kelebihan dari metode IVA yaitu:2,3,4,15,16,17

1. Mudah, praktis dan sangat mampu laksana

2. Butuh bahan dan alat yang sederhana, tidak memerlukan alat 

tes laboratorium yang canggih (reagen, preparat, mikroskop, dll)

3. Biaya sangat murah (gratis bila dipuskesmas)

4. Sensivitas lebih tinggi dari pap smear (75%) dan spesiikasitas/
kepastian (85%) 

5. Dapat dilakukan oleh bidan di setiap tempat pemeriksaan 

kesehatan ibu atau dilakukan oleh semua tenaga medis terlatih

6. Tidak memerlukan teknisi lab khusus untuk membaca hasil lab 

7. Metode skrining IVA sesuai untuk pusat pelayanan sederhana
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8. Kinerja tes sama dengan tes lain

9. Memberikan hasil segera sehingga dapat diambil keputusan 

mengenai penatalaksanaannya

10. Hasil langsung diketahui, tidak memerlukan waktu berminggu-

minggu

11. Dapat dilakukan saat menstruasi, nifas atau paska keguguran dan 

pada wanita yang dicurigai/diketahui memiliki infeksi menular 

seksual (IMS) atau HIV/AIDS. 

E. Syarat Melakukan Skrining IVA Test1,8 

1. Perempuan telah menikah atau pernah melakukan hubungan 

seksual

2. Tidak sedang hamil

3. Tidak melakukan hubungan seksual 24 jam sebelumnya

F. Peralatan dan Bahan Pemeriksaan IVA4,5,6,8,17

Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan IVA 

adalah:

1. Meja periksa gynekologi

2. Sumber cahaya/lampu yang memadai untuk menyinari leher 

rahim (lampu sorot)

3. Spekulum cocor bebek (graves bivalved) 

4. Sarung tangan (handscond)

5. Swab lidi kapas

6. Kom steril 2 buah berisi kapas savlon dan larutan air DTT 

7. Larutan asam asetat/cuka 3-5%:

• Bila sediaan cuka 25% kemudian diencerkan menjadi 5% 

dengan perbandingan 1: 4 (1 bagian asam cuka dicampur 

4 bagian air). Contohnya 10 ml asam cuka 25% dicampur 

dengan 40 ml air akan menghasilkan 50 ml asam asetat 5% 

atau 20 ml asam cuka 25% dicampur dengan 80 ml air akan 

menghasilkan 100 asam asetat 5%.
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• Bila sediaan cuka 25% kemudian diencerkan menjadi 3% 

dengan perbandingan 1: 7 (1 bagian asam cuka dicampur 

7 bagian air). Contohnya 10 ml asam cuka 25% dicampur 

dengan 70 ml air akan menghasilkan 80 ml asam astat 3%.

• Campur asam asetat dengan baik dan jangan disimpan untuk 

beberapa hari. 

8. Sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan

9. Formulir/banko pemeriksaan IVA

10. Larutan clorin 0,5% untuk dekontaminasi alat

G. Cara Pemeriksaan IVA4,5,6

1. Sebelum melakukan pemeriksaan, periksa dan pastikan status 

pasien

2. Jelaskan mengenai prosedur yang akan dilakukan, jaga privasi 

dan kenyamanan klien selama pemeriksaan.

3. Bila pasien setuju minta untuk mengisi formulir persetujuan 

tindakan (informed consent) 

4. Minta klien untuk menanggalkan pakaian bagian bawah dan 

celana dalamnya dan menggunakan kain yang disediakan

5. Bantu klien naik keatas meja gynekologi, baringkan dengan posisi 

litotomy di mana lutut ditekuk dengan paha membuka dan kaki 

menapak di atas tempat tidur

6. Tutup pinggang hingga lutut klien dengan kain

7. Nyalakan lampu sorot 

8. Pemeriksa mencuci tangan dan gunakan sarung tangan steril

9. Bersihkan genetalia eksternal menggunakan kapas savlon dengan 

air DTT

10. Masukkan speculum cocor bebek kedalam vagina dengan posisi 

tertutup, lalu dibuka hingga jelas terlihat leher rahim

11. Bila terdapat cairan atau secret divagina dan leher rahim, bersihkan 

menggunakan kapas

12. Periksa serviks sesuai langkah-langkah berikut:
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a. Terdapat kecurigaan kanker atau tidak. Jika YA klien dirujuk 

pemeriksaan IVA tidak dilanjutkan. Jika pemeriksa adalah 

dokter obgyn lakukan biopsy

b. Jika tidak dicurigai kanker, identiikasi sambungan skuamo 
kolumnar (SSK). Jika SSK tidak tampak maka lakukan 

pemeriksaan mata telanjang tanpa asam asetat, lalu berikan 

kesimpulan sementara, misalnya hasil negatif namun SSK tidak 

nampak, klien disarankan untuk melakukan pemeriksaan 

selanjutnya lebih cepat atau pap smear maksimal 6 bulan lagi.

c. Jika SSK tampak, lakukan IVA dengan mengoleskan kapas lidi 

yang sudah dicelupkan kedalam asam asetat 3-5% keseluruh 

permukaan serviks.

d. Tunggu hasil IVA selama 1 menit, perhatikan apakah ada 

bercak putih (aceto white epithelium) atau tidak

e. Jika tidak (IVA negatif), jelaskan pada klien kapan harus 

kembali untuk mengulangi pemeriksaan IVA

f. Jika ada (IVA positif), tentukan metode tata laksana yang 

akan dilakukan    

13. Keluarkan speculum dan rendam dalam larutan klorin 0,5% 

selama 10 menit untuk dekontaminasi

14. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan

15. Jelaskan hasil pemeriksaan kepada klien, kapan harus melakukan 

pemeriksaan lagi, serta rencana tata laksana jika diperlukan.

H. Hasil IVA Test

Ada beberapa kategori yang dapat digunakan, salah satu kategori 

yang digunakan adalah:4,5,8

1. IVA negative

Akan menunjukkan leher rahim normal (serviks normal)

2. IVA radang

Pada pemeriksaan didapatkan adanya peradangan pada serviks 

(servicitis) atau adanya temuan jinak  misalnya polip pada serviks. 

Pada IVA radang diobati terlebih dahulu hingga normal kemudian 

diulangi melakukan tes IVA. 
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3. IVA postitif

Di mana hasil pemeriksaan ditemukan adanya kelainan yaitu 

adanya lesi, plak putih atau bercak berwarna putih pada serviks 

(aceto white epithelium), biasanya dekat SSK, di mana inilah yang 

menunjukkan adanya gejala lesi pra kanker

4. IVA kanker serviks

Massa mirip kembang kola tau bisul, di mana kelainan 

menunjukkan adanya kelainan sel akibat adanya kanker serviks. 

Tahap ini sangat sulit menurunkan temuan stadium kanker 

serviks. Namun bemanfaat bagi penurunan kematiann akibat 

kanker serviks bila ditemukan masih pada stadium invasive dini.

Sumber: JHPIGO By Paul Blumenthal
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I. Penatalaksanaan IVA Positif

Bila ditemukan IVA positif yang menandakan terdapat lesi 

prakanker, ada beberapa pilihan pengobatan antara lain:1,3,5

1. Krioterapi

Adalah perusakan sel-sel prakanker dengan cara dibekukan 

dengan dry ice (dengan membentuk bola es pada permukaan 

leher rahim). Tindakan ini dilakukan difasilitas kesehatan dasar 

seperti puskesmas dilakukan oleh dokter umum, dokter spesialis 

obygn atau konsultan onkologi. Krioterapi digunakan untuk 

destruksi lapisan epitel serviks dengan metode pembekuan 

atau freezing hingga sekurang-kurangnya -20°C selama 6 menit 

(teknik freeze-thaw- freeze) dengan menggunakan gas N2O atau 

CO2. Kerusakan bioseluler terjadi dengan mekanisme: 1) sel-sel 

mengalami dehidrasi dan mengkerut; 2) konsentrasi elektrolit 

dalam sel terganggu; 3) syok terminal dan denaturasi kompleks 

lipid protein; 4) status umum system mikrovaskular. 

2. Elektrokauter

Adalah perusakan sel-sel prakanker dengan cara dibakar 

menggunakan alat kauter, dilakukan oleh dokter spesialis obgyn 

dengan anestesi atau konsultan onkologi. Metode ini menggunakan 

alat elektrokauter atau radiofrekuensi dengan melakukan eksisi 

Loop Diathermy terhadap jaringan lesi prakanker pada zona 

transformasi. Jaringan specimen dikirim ke laboratorium patologi 

anatomi untuk konirmasi diagnostic secara histopatologik untuk 
menentukan tindakan cukup atau perlu terapi lanjutan.  

3. LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) atau (LLETZ) (Large 

Loop Excision of the Transformation Zone)

Adalah pengambilan jaringan yang mengandung sel prakanker 

dengan menggunakan alat LEEP. Dalam metode ini, jaringan 

diangkat dengan loop kawat tipis yang dipanaskan dengan arus 

listrik yang bertindak sebagai pisau bedah, sebelumnya dilakukan 

bius lokal sehingga prosedur ini dapat dilakukan.

4. Konisasi atau cone biopsy

Adalah pengangkatan jaringan yang mengandung sel prakanker 
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dengan jalan operasi. Jika pertumbuhan kanker di leher rahim 

berukuran kecil, maka perawatan konisasi atau cone biopsy 

dilakukan dengan cara anestesi atau pembiusan sebelum 

pembedahan, kemudian akan menghilangkan area berbentuk 

kerucut (cone) di serviks, termasuk jaringan kanker dan beberapa 

jaringan sehat di sekitarnya dengan menggunakan pisau bedah 

atau laser. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menemukan 

atau mengobati kanker serviks tahap awal (0 atau I)

5. Histerektomi

Pengangkatan seluruh rahim termasuk (uterus) dan leher rahim 

(serviks). Pengangkatan sel kanker dapat dilakukan melalui 

sayatan di perut (abdominal hysterectomy), atau dengan laparoskopi 

(laparoscopic hysterectomy). Selain dua metode tersebut, kanker juga 

bisa diangkat melalui vagina (vaginal hysterectomy).

J. Skrining dan Interval Skrining8,12

1. WHO mengindikasikan skrining dilakukan pada kelompok 

berikut:

a. Setiap perempuan yang berusia antara 25-35 tahun, yang 

belum pernah menjalani tes Pap sebelumnya, atau pernah 

mengalami tes Pap 3 tahun sebelumnya atau lebih.

b. Perempuan yang ditemukan lesi abnormal pada pemeriksaan 

tes Pap sebelumnya

c. Perempuan yang mengalami perdarahan abnormal 

pervaginam, perdarahan pasca sanggama atau perdarahan 

pasca menopause atau mengalami tanda dan gejala abnormal 

lainnya

d. Perempuan yang ditemukan ketidak normalan pada leher 

rahimnya 

2. Interval skrining

American Cancer Society (ACS) merekomendasikan idealnya 

skrining dimulai 3 tahun setelah dimulainya hubungan seksual 

melalui vagina. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa risiko 

munculnya lesi prakanker baru terjadi setelah 3-5 tahun setelah 
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paparan HPV yang pertama. Interval ideal untuk dilakukan 

skrining adalah 3 tahun. Skrining 3 tahun sekali memberi 

hasil yang hampir sama dengan skrining tiap tahun.10 ACS 

merekomendasikan skrining tiap tahun dengan metode tes Pap 

konvensional atau 2 tahun sekali bila menggunakan pemeriksaan 

sitologi cairan (liquid-based cytology), setelah skrining yang 

pertama. Perempuan berusia 30 tahun, atau setelah 3 kali berturut-

turut skrining dengan hasil negatif, skrining cukup dilakukan 2-3 

tahun sekali. Bila dana  terbatas skrining dapat dilakukan tiap 10 

tahun atau sekali seumur hidup dengan tetap memberikan hasil 

yang signiikan.11

WHO merekomendasikan program skrining sebagai berikut:8

Program pemeriksaan atau skrining yang dianjurkan untuk 

kanker serviks menurut WHO adalah:

a. Bila skrining hanya mungkin dilakukan 1 kali seumur hidup 

maka sebaiknya dilakukan pada perempuan antara usia 35-

45 tahun.

b. Untuk perempuan usia 25-49 tahun, bila sumber daya 

memungkinkan, skrining hendaknya dilakukan 3 tahun 

sekali.

c. Untuk perempuan dengan usia di atas 50 tahun, cukup 

dilakukan 5 tahun sekali

d. Bila 2 kali berturut-turut hasil skrining sebelumnya negatif, 

perempuan usia di atas 65 tahun, tidak perlu menjalani 

skrining.

e. Tidak semua perempuan direkomendasikan melakukan 

skrining setahun sekali

f. Ideal atau optimal dilakukan setiap 3 tahun, pada wanita 

berusia 25-60 tahun.

K. Perbedaan Beberapa Metode Skrining

Perbedaan metode skrining kanker leher rahim dapat dilihat pada 

tabel 1  berikut:8
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Tabel 4.1 Perbedaan Metode Skrining Kanker Leher Rahim

Metode Prosedur Kelebihan Kekurangan Status

Sitologi 
kon-
vensional 
(Tes Pap)

Sampel diambil 
oleh tenaga 
kesehatan dan 
diperiksa oleh 
sititeknisi di 
laboratorium

• Metode telah lama 
dipakai 

• Diterima secara 
luas

• Pencatatan hasil 
pemeriksaan 
permanen

• Training dan 
mekanisme kontrol 
kualitas telah baku

• Investasi yang 
sederhana pada 
program yang 
telah ada dapat 
meningkatkan 
pelayanan

• Spesiisitas tinggi

• Hasil tes tidak 
didapat segera

• Diperlukan 
sistem yang 
efektif untuk 
follow up 
wanita yang 
diperiksa 
setelah ada hasil 
pemeriksaan 

• Diperlukan 
transport 
bahan sediaan 
dari tempat 
pemeriksaan ke 
laboratorium

• Sensitiitas 
sedang

Telah lama 
digunakan 
dibanyak 
negara sejak 
tahun 1950

Liquid Base 
Citology

Sampel diambil 
oleh tenaga 
kesehatan, 
dimasukkan 
dalam cairan 
iksasi dan 
dikirim 
untuk proses 
pemeriksaan di 
laboratorium

• Jarang diperlukan 
pengambilan 
sampel ulang bila 
bahan sediaan 
tidak adekuat

• Waktu untuk 
pembacaan hasil 
lebih singkat 
bila dilakukan 
oleh sitoteknisi 
berpengalaman

• Sampel juga dapat 
digunakan untuk 
tes molekuler 
(misalnya HPV tes)

• Hasil tes tidak 
didapat segera

• Fasilitas 
laboratorium 
lebih mahal dan 
canggih

Tes DNA 
HPV

Pengambilan 
sampel dapat 
dilakukan 
sendiri oleh 
wanita dan 
dibawa ke-
laboratorium   

• Pengambilan 
sampel lebih 
mudah 

• Proses pembacaan 
otomatis oleh alat 
khusus

• Dapat dikombinasi 
dengan Tes 
Pap untuk 
meningkatkan 
sensitivitas

• Spesiisitas tinggi 
terutama pada 
perempuan >35 
tahun 

• Hasil tes tidak 
didapat segera

• Biaya lebih 
mahal

• Fasilitas 
laboratorium 
lebih mahal dan 
canggih

• Perlu reagen 
khusus

• Spesiisitas 
rendah pada 
perempuan usia 
35 tahun  

Digunakan 
secara 
komersial di 
negara-negara 
maju sebagai 
tambahan 
pemeriksa-an 
sitologi
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Metode Prosedur Kelebihan Kekurangan Status

Metode 
visual (IVA 
dan VILI)

Pemulasan 
leher rahim 
dapat 
dilakukan 
oleh tenaga 
kesehatan yang 
terlatih (bidan, 
dokter dan 
perawat)

Mudah dan murah
• Hasil didapat 

dengan segera
• Sarana yang 

dibutuhkan 
sederhana

• Dapat dikombinasi 
dengan tatalaksana 
segera lainnya 
yang cukup dengan 
pendekatan sekali 
kunjungan (single 
visit approach)

• Spesiitas 
rendah, 
sehingga 
berisiko 
overtreatment

• Tidak ada 
dokumentasi 
hasil 
pemeriksaan

• Tidak cocok 
untuk 
skrining pada 
perempuan 
pasca 
menopause

• Belum ada 
standarisasi

• Seringkali perlu 
training ulang 
untuk tenaga 
kesehatan 

• Belum cukup 
data dan 
penelitian 
yang men-
dukung, 
terutama 
sehubung-
an dengan 
efeknya 
terhadap 
penurunan 
angka 
kejadian dan 
kematian 
kanker leher 
rahim

• Saat ini 
hanya 
direkomen-
dasikan 
pada daerah 
proyek

Sumber WHO, 2006

L. Temuan Beberapa Penelitian Tentang Metode IVA

Penelitian Universitas Zimbabwe dan JHPIEGO Cervical cancer 

project yang melibatkan 2.203 perempuan di Zimbabwe melaporkan 

bahwa skrining dengan metode IVA dapat mengidentiikasi sebagian 
besar lesi prakanker dan kanker. Sensitivitas IVA dibanding 

pemeriksaan sitologi (Tes Pap) berturut-turut adalah %76,7 dan %44,3. 

Meskipun begitu, dilaporkan juga bahwa metode IVA kurang spesiik, 
angkas pesiisitas IVA %64,1 dibanding sitologi %90,6. Penelitian 

lainnya mengambil sampel 1997 perempuan di daerah pedesaan 

Cina, dilakukan oleh Belinson JL dkk untuk menilai sensitivitas 

metode IVA pada lesi prakanker tahap NIS 2 atau yang lebih tinggi, 

dikonirmasi dengan kolposkopi dan biopsi leher rahim. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa angka sensitivitas IVA untuk NIS 2 

atau yang lebih tinggi %71, sementara angka spesiisitas 8.%74

Beberapa penelitian menunjukkan sensitivitas IVA lebih baik dari 

pada sitologi. Claey et al melaporkan penelitiannya di Nikaragua, 
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bahwa metode IVA dapat mendeteksi kasus LDT (Lesi Derajat Tinggi) 

dan kanker invasif 2 kali lebih banyak dari pada Tes Pap. Demikian 

juga laporan dari Basu et al. Beberapa penelitian terbaru tentang IVA 

menambah data tentang kemungkinan penggunaan IVA sebagai 

alternatif metode skrining secara luas di negara-negara berkembang.15 

Ghaemmaghami et al. (2004) melaporkan angka sensitivitas IVA 

dibandingkan dengan Tes Pap berturut-turut adalah 74.3% dan 

72%, sementara angka spesiisitas adalah 94% dan 90.2%. Penelitian 
dilakukan terhadap 1200 perempuan yang menjalani skrining dengan 

metode IVA dan Tes Pap dan dikonirmasi dengan kolposkopi dan 
biopsi. Hasil positif dari kedua pemeriksaan tersebut berjumlah 308 

orang, 191 orang diantaranya terdeteksi positif melalui metode IVA. 

Hasil konirmasi histology menunjukkan 175 sampel dinyatakan 
positif (dengan kriteria NIS I atau yang lebih berat), dari 175 sampel 

tersebut, 130 diantaranya terdeteksi melalui metode IVA.18

Sementara Doh et al. (2005) melaporkan hasil penelitian di 

Kamerun terhadap 4813 perempuan yang menjalani skrining dengan 

metode IVA dan Tes Pap. Hasil penelitian menunjukkan sensitivitas 

IVA dibanding Tes Pap 70.4% dan 47.7%, sedangkan spesiitas IVA 
dan Tes Pap berturut-turut 77.6% dan 94.2%, nilai prediksi negatif 

(NPV/Negative Predictive Value) untuk VIA dan Tes Pap berturut-turut 

adalah 91.3% dan 87.8%.18 

Suatu penelitian meta-analisis atas 11 penelitian potong lintang 

(cross-sectional studies) yang dilakukan di India dan beberapa negara 

di Afrika (2008) yang dilakukan Arbyn et al. membandingkan 

penggunaan metode IVA, VILI, IVA dengan pembesaran(VIAM/

Visual Inspection with Acetoacetat with a Magnifying device), tes Pap 

dan HC2 (Hybrid Capture-2 assay). Penelitian ini melibatkan lebih dari 

58.679 perempuan usia 25-64 tahun.13 Hasil penelitian meta-analisis 

ini untuk angka sensitivitas IVA,Vili, tes Pap danHC2 berturut-turut 

adalah sebagai berikut :
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Tabel 2. Sensitiitas, Spesiisitas Berbagai Metode Skrining terhadap 
CIN 2.1

Metode Sensitivitas (%) Spesiisitas (%)
IVA 79.2 84.7

VILI 91.2 84.5

Tes Pap 57 93

HC2 62 94

Sumber Arbyn, Marc et al, 2008

Tabel 3. Hasil Temuan Beberapa Penelitian Metode IVA

Penulis 
(tahun)

Negara
Jumlah 
respon 

den

Sensiti 
vitas (%)

Spesi 
isitas  

(%)

Tingkat 
petugas

Derajat 
lesi

Arbyn et al 
(2008)

India dan 
Afrika

58.000 79.2 84.7 Perawat, 
bidan, 

sitoteknisi

NIS 1 atau 
lebih berat

Doh et al 
(2005)

Kamerun 4.813 70.4 77.6 - -

Ghaemag 
hami (2001)

Iran 1.200 74.3 94 Residen 
obgyn

NIS 1 atau 
lebih berat

Bellinson et 
al (2001)

Cina 1.997 71 74 Ginekologi 
onkologi

NIS 2 atau 
lebih berat

Universi tas 
Zimbab we 
JHPIEGO 

(1999)

Zimbab-
we

2.203 77 64 Perawat, 
bidan

LISDT 
dan lebih 

berat

Denny et al 
(2000)

Afrika 
Selatan

2.944 67 83 Perawat LISDT 
dan lebih 

berat

Sankaran 
arayan et al 

(1998)

India 3.000 90 92 Sitoteknisi Dysplasia 
sedang, 

berat atau 
lebih berat

Sankaran 
arayan et al 

(1998)

India 1.351 96 68 Perawat Dysplasia 
sedang, 

berat atau 
lebih berat

Londhe et 
al (1997)

India 372 72 54 Tidak 
spesiik

LISDT 
dan lebih 

berat
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Megevand 
et al (1996)

Afrika 2.426 65 98 Perawat LISDT 
dan lebih 

berat

Cecchini et 
al (1993)

Italia 2.105 88 83 Bidan NIS 2 dan 
lebih berat

Slawson et 
al (1992)

USA 2.827 29 97 Klinikus NIS 2 dan 
lebih berat

Ottaviano 
M. La 
Torrep 
(1982)

Italia 2.400 Tidak 
diuraikan 

jelas

Kolposkopis, 
postgrand 

train

NIS 1-2 
dan berat

Ket:
LISDT: Lesi Intraepitel Skuamosa Derajat Tinggi

Sumber Nuranna, 2005

Tabel 4. Perbandingan Beberapa Hasil Penelitian Metode IVA di 
Indonesia

Peneliti
Jumlah 
subjek 

Hasil tes IVA 
positif (%) 

prevalensi lesi 
prakenker (%)

Sensi 
tivitas 

(%)

Spesi 
isitas  

(%)

Nilai 
prediksi 
positif 

(%)

Baku 
emas

Hanai dkk 
(2002)

1.000 1.2
1.3

(LDR+LDT)
0.5 (LDT)

90.9 99.8 83.3
16.7

Tes pap 
kolp-
biopsi

Nuranna L 
(2005)

1.260 1.98
0.92

(LISDR+DT)
0.2 (LISDR)

92.3 98.8 48 Tes pap

Octaviyanti D 
(2006)

1.250 10.4
5.4

(LDR+LDT)
0.2 (LDT)

- - 51.5 Kolpos-
kopi 
(biopsi)

Program 
female cancer 
(unpublished)

22.035 4.5%
(LDR+LDT)

98.19 59.89 59.9 Biopsi-
histopa 
tologi

Sumber Ocviyanti D, 2006
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Tabel 5. Perbandingan skrining Tes Pap dan metode IVA

Uraian/Metode 
Skrining

Tes Pap IVA

Petugas kesehatan Sampel takers (bidan, perawat, 
dokter umum, dokter spesialis)

Bidan, perawat, dokter 
umum, dokter spesialis

Sensitivitas 70%-80% 65%-96%

Spesiisitas 90%-95% 54%-98%

Sarana Spekulum, lampu sorot, kaca 
benda (slide),  laboratorium

Spekulum, lampu sorot, 
asam asetat

Biaya Rp. 15.000-75.000 Rp. 3.000

Dokumentasi Ada (dapat dinilai ulang) Tidak ada

Sumber Nuranna, 2005
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BAB V

KESELAMATAN TENAGA MEDIS 
TERHADAP KEPATUHAN MASYARAKAT 

SELAMA PSBB

Ns. Arabta M. Peraten Pelawi, M.Kep.
STIKes Medistra Indonesia
arabtapelawi65@gmail.com

Abstrak

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona 
virus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang 
sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan 
Desember 2019. Ada empat istilah untuk pasien Covid-19 yaitu Orang Tanpa 
Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pemantauan 
(PDP), dan Kasus Terkonirmasi. Tenaga Medis, terutama dokter dan perawat, 
menjadi garda terdepan dalam mengatasi Covid-19. Namun, keterbatasan 
APD bagi tenaga medis membuat mereka rentan terinfeksi virus corona. 
Menurut data Kementerian Kesehatan, pada 12 Mei 2020 ada sekitar 12.400 
kasus positif dengan 895 kematian (CFR 7,2%), termasuk 55 tenaga kesehatan. 
Hal ini berarti dalam setiap 100 kematian terdapat 6-7 petugas kesehatan 
(55/895) yang meninggal. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah 
seperti menerapkan kebijakan PSBB disejumlah wilayah. Namun, masih 
banyak masyarakat Indonesia yang tidak patuh dan tetap berkumpul di luar 
rumah. Hal ini menyebabkan adanya kampanye #IndonesiaTerserah sebagai 
bentuk kekecewaan tenaga medis kepada pemerintah dan masyarakat 
Indonesia.

Kata Kunci : Covid-19, Tenaga Medis, APD (Alat Pelindung Diri), PSBB

A. Pendahuluan 

Tenaga Medis, terutama dokter dan perawat, menjadi garda 

terdepan dalam mengatasi Covid-19. Sejak munculnya virus ini di 

Indonesia jumlah kasus selalu mengalami kenaikan setiap harinya. 

Kurangnya perlindungan terhadap tenaga medis rentan terinfeksi 

virus corona. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti 

menerapkan kebijakan PSBB disejumlah wilayah. Pada awalnya PSBB 

dilihat mampu untuk menurunkan rantai penyebaran Covid-19.
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Namun setelah tiga bulan berjalan masyarakat mulai tidak 

patuh terhadap kebijakan tersebut. Banyaknya masyarakat yang 

masih berkumpul dan membentuk kerumuman disejumlah tempat 

menimbulkan melonjaknya jumlah kasus yang semula mulai menurun 

serta keraguan terhadap keberhasilan PSBB. Tenaga medis yang 

menjadi korban Covid-19 tidak semuanya menangani langsung 

pasien yang terkonirmasi positif. Beberapa dokter diduga terinfeksi 
saat melayani pasien di praktik pribadi dengan pasien umum. Tidak 

adanya informasi status pasien dan keterbatasan alat pelindung diri 

(APD) diperkirakan menjadi faktor yang terkait sebagai penyebab. 

Saat ini hampir semua tenaga medis ataupun tenaga kesehatan di 

rumah sakit menerapkan protokol pasien sebagai orang tanpa gejala 

(OTG) untuk mencegah risiko tertular. Perlindungan keselamatan dan 

kesehatan kerja (K3) bagi petugas di lingkup rumah sakit ataupun 

fasilitas kesehatan saat ini menjadi salah satu masalah yang harus 

segera diselesaikan.

Keselamatan kerja dijamin oleh pemerintah yang dituangkan 

dalam UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kepastian 

perlindungan K3 juga termuat dalam UU Ketenagakerjaan No 13 

Tahun 2003. Pasal 86 UU Ketenagakerjaan berbunyi: ”Setiap pekerja/

buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 

keselamatan dan kesehatan kerja.” Kementerian Kesehatan juga telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 66 Tahun 2016 tentang 

K3 rumah sakit. Perangkat hukum yang menjamin keselamatan tenaga 

kesehatan ataupun tenaga medis sebenarnya telah sangat cukup. Sejak 

ditetapkan status darurat kesehatan masyarakat, fokus pemerintah 

adalah menurunkan tingginya angka penularan dan angka kesakitan/ 

kematian. Di tingkat rumah sakit, perlindungan tenaga kesehatan 

terhadap infeksi yang bersumber dari pasien juga merupakan prioritas.

Permenaker Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan 

Kerja menetapkan bahwa pihak pengurus, dalam hal ini manajemen 

rumah sakit, wajib melakukan pengawasan terhadap semua 

kebutuhan peralatan yang terkait dengan kesehatan kerja, termasuk 

APD. Dalam situasi tanggap darurat, pemerintah juga menjadi pihak 

yang wajib menjamin ketersediaan APD di rumah sakit. Pemerintah 
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sebagai pemegang otoritas tertinggi kesehatan diharapkan dapat 

memprioritaskan APD ke rumah sakit yang membutuhkan. Sangat 

disayangkan bahwa urgensi ketersediaan APD tenaga medis saat 

ini tidak seimbang dengan kenaikan jumlah kasus di masyarakat. 

Tenaga medis ataupun SDM lain di rumah sakit saat ini sangat minim 

perlindungan dari bahaya penularan virus.

B. Pemahaman Covid-19

Menurut WHO, coronavirus adalah suatu kelompok virus 

yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. 

Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran 

nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius 

seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan 

menyebabkan penyakit Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular 

yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Ini 

merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal 

sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. 

Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, 

dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan 

sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. 

Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul 

secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan 

gejala apa pun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar (sekitar 80%) 

orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. 

Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit 

parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia (lansia) dan 

orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya 

seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes, punya 

kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Mereka yang 

mengalami demam, batuk dan kesulitan bernapas sebaiknya mencari 

pertolongan medis.
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C. Klasiikasi Pasien Covid-19

Ada empat istilah untuk pasien Covid-19 yaitu Orang Tanpa 

Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam 

Pemantauan (PDP), dan Kasus Terkonirmasi. Orang Tanpa Gejala 
(OTG) merupakan seseorang yang tidak memiliki gejala dan memiliki 

risiko tertular dari orang terkonirmasi COVID-19. Orang yang 
memiliki riwayat kontak dekat dengan kasus konirmasi COVID-19 
dapat masuk dalam kriteria ini. Seseorang dapat dikatakan telah 

melakukan kontak erat apabila ia melakukan kontak isik, berada 
dalam ruangan, atau berkunjung, dalam 2 hari sebelum kasus timbul 

gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Dengan catatan, 

kunjungan atau kontak dekat tersebut dilakukan dalam radius 1 meter 

dengan pasien dalam pengawasan atau terkonirmasi. Sementara, 
pasien Orang Dalam Pemantauan (ODP) memiliki gejala yang lebih 

ringan pada umumnya, seperti batuk, sakit tenggorokan, dan demam. 

Akan tetapi, tidak ada kontak erat dengan penderita positif. Pasien 

dengan status ODP dapat dipulangkan untuk selanjutnya melakukan 

karantina sendiri selama kurang lebih 14 hari.

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) akan dikriteriakan sesuai 

dengan gejala yang nampak termasuk demam, batuk, sesak napas, 

hingga sakit tenggorokan. Di sisi lain, apabila hasil observasi yang 

dilakukan menemukan adanya saluran napas bawah yang terganggu 

serta terjadi kontak erat dengan penderita positif atau dari yang 

terjangkit, maka pasien dapat masuk dalam kriteria ini. Pasien 

dengan status PDP ini akan dirawat di rumah sakit untuk ditinjau dan 

dikontrol perkembangan kasusnya. Orang yang dinyatakan masuk 

kategori PDP akan menjalani proses observasi melalui proses cek 

laboratorium yang hasilnya akan dilaporkan kepada Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kemenkes RI. Kasus 

Terkonirmasi adalah pasien terinfeksi Covid-19 dengan hasil tes 
positif melalui pemeriksaan PCR.
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D. Penggunaan Alat Perlindungan Diri (APD) Dalam Menghadapi 

Wabah Covid-19

Menurut data Kementerian Kesehatan, pada 12 Mei 2020 ada 

sekitar 12.400 kasus positif dengan 895 kematian (CFR 7,2%), termasuk 

55 tenaga kesehatan. Hal ini berarti dalam setiap 100 kematian terdapat 

6-7 petugas kesehatan (55/895) yang meninggal. Sehingga penting 

bagi tenaga medis mengetahui dan mematuhi protokol keselamatan. 

Penggunaan APD memerlukan 4 unsur yang harus dipatuhi :

1. Tetapkan indikasi penggunaan dengan mempertimbangkan:  

 - Risiko terpapar 

 - Dinamika transmisi: 

a. Transmisi penularan Covid-19 ini adalah droplet dan 

kontak: gaun, sarung tangan, masker bedah, penutup 

kepala, goggles, sepatu pelindung.

b. Transmisi airborne bisa terjadi pada tindakan yang 

memicu terjadi nya aerosol : gaun, sarung tangan, masker, 

penutup kepala, goggles, sepatu pelindung dan face shield.

2. Cara memakai APD dengan benar.

3. Cara melepas APD dengan benar.

4. Cara mengumpulkan disposal setelah dipakai.

Ada beberapa rekomendasi jenis Alat Pelindung Diri (ADP) :

1. Masker bedah: loose – itting dan mampu memblokir percikan dan 

tetesan partikel besar sekali pakai untuk menciptakan penghalang 

isik antara mulut dan hidung pengguna dengan kontaminan 
potensial di lingkungan terdekat sehingga efektif untuk memblokir 

percikan (droplet) dan tetesan dalam partikel besar.  

2. Masker bedah: ganti masker setiap 4 jam atau ketika bocor atau 

terlalu lembab, jangan menggantung masker di leher.

3. Masker N95: harus disegel ketat di sekitar hidung dan mulut 

pelindung pernapasan yang dirancang dengan segel ketat di 

sekitar hidung dan mulut untuk menyaring hampir 95 % partikel 

yang lebih kecil < 0,3 mikron. Masker ini dapat menurunkan 

paparan terhadap kontaminasi melalui airborne.



58 Bookchapters

 

4. Pelindung wajah (face shield): bahan plastik jernih transparan.

5. Pelindung mata (goggles): harus menutupi erat area sekitar mata.

6. Apron: bahan plastik sekali pakai atau bahan plastik berkualitas 

tinggi yang dapat digunakan kembali (reuseable).

7. Jubah/gown : persyaratan > efektif barrier (mampu mencegah 

penetrasi cairan), fungsi atau mobilitas, nyaman, tidak mudah 

robek, pas pada badan tenaga kesehatan, biocompatibility, 

lammability, odor, dan quality maintenance).  

Menurut jenis penggunaannya: 

1. Gaun Sekali Pakai (reuseable): bahan synthetic ibers (misalnya 

polypropylene, polyester, polyethylene).   

2. Gaun dipakai berulang: bahan 100% katun atau 100% polyester, 

atau kombinasi antara katun dan polyester. Dapat dipakai 

berulang maksimal sebanyak 50 kali dengan catatan tidak 

mengalami kerusakan.

3. Sarung tangan: sarung tangan yang ideal harus tahan robek, 

tahan bocor, dan pas pada tangan. Bahan : lateks karet,  polyvinyl 

chloride (PVC), nitrile, polyurethane. Sarung tangan yang 

digunakan merupakan sarung tangan yang rutin digunakan 

dalam perawatan.

4. Penutup kepala: bahan tahan cairan, tidak mudah robek dan 

ukurannya pas di kepala.

5. Sepatu pelindung : harus menutup seluruh kaki bahkan bisa 

sampai betis apabila gaun yang digunakan tidak mampu menutup 

sampai ke bawah. Bahan : karet atau bahan tahan air atau bisa 

dilapisi dengan kain tahan air.

E. Kampanye #Indonesiaterserah sebagai Bentuk Kekecewaan dan 

Protes Tenaga Medis Kepada Pemerintah 

Topik itu muncul di antaranya setelah dibagikan oleh para tenaga 

medis yang seolah sudah “terserah” dengan segala sikap masyarakat 

yang cenderung dinilai abai dengan penyebaran wabah virus corona. 

Hal ini terlihat usai viral adanya kerumunan saat penutupan McD 

Sarinah dan adanya keramaian di terminal 2 Bandara Soekarno-
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Hatta pada Jumat, 15 Mei 2020 lalu. Beberapa menganggap unggahan 

topik tersebut sebagai bentuk kekecewaan para tenaga medis kepada 

Pemerintah yang tidak tegas serta masyarakat yang dianggap abai 

terhadap Covid-19. Menurut Sosiolog dari Universitas Sebelas Maret 

(UNS) Surakarta, Siti Zunariyah menilai kemungkinan topik tersebut 

muncul lantaran ekspresi kekecewaan para tenaga medis terkait 

dengan apa yang terjadi di tengah pandemi. Menurut dia, bentuk 

protes tersebut muncul karena kurangnya perhatian atau tidak adanya 

perhatian dari masyarakat terkait bahayanya Covid-19.

Guru Besar Psikologi Sosial UGM Prof Faturochman menjelaskan 

tulisan “Indonesia Terserah” yang ramai di media sosial tersebut, 

meskipun bernada menyerah, sebenarnya para tenaga medis tidak 

menyerah. Itu protes, jadi bukan menyerah; Faturochman mengatakan 

para tenaga medis tidak mungkin menyerah, karena mereka imbuhnya 

sudah disumpah. Saat ini, yang terjadi yakni kekhawatiran di dunia 

medis. Pasalnya dengan adanya pelonggaran Pembatasan Sosial 

Berskala Besar (PSBB) artinya peluang penyebaran virus corona 

dapat meningkat lagi. Pelonggaran itu kentara terlihat pada sektor 

transportasi, yakni dengan kemudahan sejumlah akses transportasi, 

mulai dari darat dengan operasional bus AKAP, kereta api hingga 

pesawat terbang. Faturochman melihat, para tenaga medis protes 

kepada dua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. 

PSBB adalah istilah dalam UU No 6/2018 tentang Ke-karantinaan 

Kesehatan. Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu 

wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi 

sedemikian rupa untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit 

kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi antar orang 

di suatu wilayah tertentu. Pembatasan, yang dibatasi adalah berbagai 

potensi terjadinya kerumunan dan kontak langsung antar-masyarakat 

berusaha dicegah serta diminimalkan. Bukan berarti dilarang keluar, 

tapi dibatasi serta diminimalkan. Lingkup (Pasal 4) : 

Ayat 1 Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi: 

 - Peliburan sekolah dan tempat kerja 

 - Pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau 

 - Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
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Ayat 2 Pembatasan kegiatan harus tetap mempertimbangkan 

kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.

Ayat 3 Pembatasan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan 

pemenuhan kebutuhan dasar.

Masyarakat Indonesia harus menyadari kunci keberhasilan dari 

pengendalian penyebaran Covid-19 ini adalah kedisiplinan kita 

semua. Kedisiplinan untuk cuci tangan, untuk menjaga jarak yang 

aman, untuk memakai masker, dan menghindari kerumunan atau 

konsentrasi massa, dan menjalankan protokol kesehatan serta PSBB. 

Penanganan pandemi bukan hanya menjadi beban bagi pemerintah 

ataupun tenaga medis saja melainkan tanggungjawab masyarakat 

pula.
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BAB VI

PERLINDUNGAN IBU HAMIL DAN 
MENYUSUI SELAMA PANDEMI COVID - 19

Herviza Wulandary Pane, S.ST. M.Kes.
STIKes As Syifa Kisaran

Hervizahamka@yahoo.com 

A. Pendahuluan

Virus corona baru atau yang memiliki nama resmi SARS-CoV-2. 

Telah menyebabkan penyakit Covid-19 yang kini statusnya pandemi 

global. Penyakit ini telah menyebar ke lebih dari 190 negara dan 

wilayah di seluruh dunia.  Menurut T.H. Chan School, March Lipsitch 

merupakan ahli epidemiolog kesehatan masyarakat dari Harvard, 

memperkirakan bahwa Covid-19 dapat menginfeksi 40-70 persen 

populasi di seluruh dunia (G. S. Putri, 2020).

Gejala yang harus diwaspadai menurut Pusat Pengendalian dan 

Pencegahan Penyakit (CDC) AS terkait Covid-19 adalah demam, 

batuk, dan sesak napas. Gejala tersebut biasanya muncul antara dua 

hari sampai dua minggu setelah terpapar virus. Menurut sebuah 

laporan dalam Journal of American Medical Association, sebanyak 

98 persen Covid-19 yang dirawat di rumah sakit mengalami demam, 

76-82 persen mengalami batuk kering dan 11-14 persen melaporkan 

lemah dan lelah (Putri, 2020).

Covid-19 menginfeksi tanpa pandang bulu. Siapa pun rentan 

terpapar virus. Termasuk ibu hamil, ibu baru selesai melahirkan 

maupun ibu menyusui.  Ibu hamil dan menyusui masuk dalam kategori 

rentan terhadap infeksi virus COVID-19.  Salah satu penyebabnya 

ialah memiliki imunitas yang rendah karena perubahan hormon 

selama hamil dan menyusui. Oleh sebabnya, para ibu hamil maupun 

menyusui perlu mengetahui bagaimana perlindungan yang tepat 

selama pandemi terjadi (Sulaiman dan Varwati, 2020). 
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WHO melaporkan bahwa penularan dari manusia ke manusia 

terbatas (pada kontak erat dan petugas kesehatan) telah dikonirmasi 
di China maupun negara lain. Berdasarkan kejadian MERS dan SARS 

sebelumnya, penularan manusia ke manusia terjadi melalui droplet, 

kontak dan benda yang terkontaminasi, maka penularan COVID-19 

diperkirakan sama. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran 

infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika 

batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak 

dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun 

yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan 

bersin (Dirjen P2P Kemenkes, 2020).

Menurut pedoman terbaru CDC, sampai saat ini masih belum 

diketahui apakah bayi baru lahir yang terinfeksi covid-19 memiliki 

risiko untuk mengalami komplikasi parah dan bayi baru lahir yang 

kontak dengan pasien yang memiliki gangguan pernapasan menjadi 

masalah bagi bayi yang baru lahir. Covid-19 merupakan infeksi yang 

biasanya menyebar melalui droplets seperti dari batuk atau bersin 

dari pasien terinfeksi (Pamungkas, 2020).

Sementara ini masih dilakukan berbagai penelitian terkait 

Covid-19. CDC menuliskan, ibu hamil memiliki perubahan pada 

tubuh yang dapat meningkatkan risiko beberapa infeksi penyakit 

termasuk Corona.  Menurut hasil penelitian dalam jurnal Frontiers in 

Pediatrics, ibu hamil terbukti dapat menularkan infeksi Covid-19 yang 

dimilikinya kepada bayi yang dilahirkan (Dewi, 2020).

B. Perlindungan Ibu Hamil dan Menyusui Terhadap Covid-19

Pandemi virus corona di Indonesia telah ditetapkan sebagai 

bencana darurat nasional karena penyebaran virus begitu cepat dan 

sulit dikendalikan. Per tanggal 17 Maret 2020, kasus pasien positif 

corona di Indonesia telah bertambah menjadi 134 orang. Imunitas 

tubuh yang rendah dapat membuat seseorang mudah terpapar virus 

ini terlebih bagi anak anak, ibu hamil dan lansia. Perhimpunan Obstetri 

dan Ginekologi Indonesia Jakarta Raya (POGI JAYA) menyerukan 

keamanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak anak dari 

penyebaran Covid – 19 di Indonesia (Kinanti, 2020).
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Dilansir dari The Guardian, sistem kekebalan tubuh wanita berubah 

saat kehamilan, yang dapat membuat mereka berisiko lebih tinggi 

mengalami komplikasi apabila terkena virus.  Dikutip dari laman Alo-

Dokter,  bahwasanya belum ada data yang jelas terkait penularan virus 

corona dari ibu ke janin selama kehamilan atau ketika melahirkan.  

Perlu diperhatikan, gejala virus corona yang menjangkiti ibu hamil 

bisa lebih parah dari lainnya. Untuk menurunkan risiko penularan 

COVID-19, ibu hamil juga dianjurkan untuk berupaya memperkuat 

daya tahan tubuh.  Ibu hamil harus melakukan tindakan pencegahan 

untuk menghindari terinfeksi COVID-19 (Yuda, 2020)

Perempuan hamil dan bayi baru lahir seharusnya dianggap 

sebagai yang berisiko terhadap paparan virus sehingga dibutuhkan 

strategi yang fokus pada pencegahan dan manajemen infeksi virus 

corona. 

Menurut (POGI, 2020), beberapa contoh kasus penanganan 

Coronavirus sebelumnya (SARS-CoV dan MERS-CoV) dan beberapa 

kasus Covid-19, bahwa ibu hamil memiliki risiko lebih tinggi untuk 

terjadinya penyakit berat, morbiditas dan mortalitas dibandingkan 

dengan populasi umum. Efek samping pada janin berupa persalinan 

preterm juga dilaporkan pada ibu hamil dengan infeksi COVID-19. 

Akan tetapi informasi ini sangat terbatas dan belum jelas apakah 

komplikasi mempunyai hubungan dengan infeksi pada ibu. Sampai 

saat ini tidak ada data mengarahkan untuk peningkatan risiko 

keguguran yang berhubungan dengan Covid-19. Laporan kasus 

dari studi sebelumnya dengan SARS dan MERS tidak menunjukkan 

hubungan yang meyakinkan antara infeksi dengan risiko keguguran 

atau kematian janin di trismester dua. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan bagi ibu hamil dan menyusui dalam masa pandemi 

covid-19 diantaranya.

1. Ibu hamil dan ibu menyusui perlu meningkatkan imunitas 

tubuh.

Sekjen POGI Jaya (Dr. Ulul Albab, SpOG) mengatakan, meski 

masih belum diumumkan adanya kasus ibu hamil dan ibu menyusui 

di Indonesia yang terpapar virus corona, namun dua kelompok ini 

tetap perlu waspada dengan cara meningkatkan imunitas tubuh.  “ibu 
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hamil dan ibu menyusui rentan dengan berbagai penyakit akibat 

perubahan hormonal, sehingga secara otomatis daya tahan tubuh 

mereka lebih rendah.

Gambar 1. Ibu hamil (dikutip dari : Cikimm.com).

2. Konsultasi ke dokter bila mengalami gejala infeksi virus.

Dr. Ulul menegaskan, ketika ibu hamil dan menyusui mengalami 

gejala lu atau yang sama seperti virus Covid-19, sebaiknya segera 
memeriksa diri ke dokter kandungan dan sekaligus meminta 

melakukan pengecekan virus. Jika gejala terinfeksi virus diketahui 

lebih awal, maka dokter akan merekomendasikan perawat dengan 

tepat bagi pasien untuk mencegah terjadinya paparan virus. Meminta 

agar pihak rumah sakit memperhatikan keselamatan para tenaga 

medis dengan menggunakan alat pengaman diri (APD).

Gambar 2. Konsultasi ke dokter (dikutip dari : ilovelife.co.id).

3. Mengatur jadwal persalinan bagi ibu hamil dengan dugaan 

infeksi virus.

Dalam penelitian yang dilakukan dan dipublikasikan oleh Royal 

College (Kebidanan dan Kesehatan Masyarakat Inggris) serta Health 
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Protection Scotland (Lembaga Perlindungan Kesehatan di Skotlandia), 

sampai saat ini masih belum ditemukan adanya virus yang menular 

ke bayi selama masa kehamilan. Namun, sebagai upaya pencegahan, 

ibu hamil memiliki dugaan atau telah dinyatakan terinfeksi virus 

corona sebaiknya segera menemui dokter kandungan untuk mengatur 

rencana kelahiran bayi. Selain itu, hingga kini belum ditemukan 

adanya bukti bahwa virus dapat terbawa dalam ASI, sehingga bayi 

tetap dapat merasakan manfaat menyusui melebihi potensi risiko 

penularan virus melalui ASI.

Gambar 3. Pengaturan jadwal persalinan (dikutip dari : imela.com).

4. Melakukan terapi suportif kehamilan bagi ibu yang diduga 

terinfeksi.

dr. Ulul menyarankan agar ibu hamil dengan dugaan atau 

terkonirmasi infeksi virus corona harus segera diobati dengan terapi 
suportif, tentunya dengan mempertimbangkan adaptasi isiologis 
kehamilan. Sedangkan, persalinan darurat dan keputusan darurat 

lainnya didasarkan pada beberapa faktor diantaranya, usia kehamilan, 

kondisi ibu, dan stabilitas janin. Konsultasi dengan spesialis kebidanan, 

neonatal, dan perawatan intensif (tergantung pada kondisi) sangatlah 

penting.

5. Rekomendasi keselamatan ibu hamil dan menyusui agar 

mengurangi risiko paparan virus corona.

Rekomendasi keselamatan bagi ibu hamil dan ibu menyusui agar 

tidak terpapar virus corona.



68 Bookchapters

 

a. Mengkonsumsi makanan bergizi dan sehat serta konsumsi 

vitamin bagi ibu hamil.

b. Hindari keluar rumah apabila tidak diperlukan. Bila harus 

keluar rumah, kenakan pakaian tertutup dan gunakan masker.  

Setelah kembali ke rumah, segera bersihkan badan dengan 

mandi, dan jangan mendekati anak terlebih dahulu.

c. Hindari berada di keramaian. Usahakan tetap menjaga jarak 

satu sama lain apabila berada di keramaian.

d. Apabila ibu menyusui mengalami gejala lu dan demam saat 
memberikan ASI, sebaiknya jangan memberikan ASI secara 

langsung, melainkan dipompa terlebih dahulu dan diberikan 

melalui peralatan lain (sendok, dok botol, dll).

e. Segera periksakan diri ke dokter jika merasa kurang sehat 

dan memiliki gejala mirip lu.
f. Konsultasikan dengan dokter kandungan mengenai tindakan 

pencegahan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan 

kondisi tubuh  saat hamil maupun menyusui (Kinanti, 2020).

C. Panduan Ibu Hamil Selama Pandemi Covid-19

Baru baru ini dikejutkan dengan berita adanya bayi berusia 6 

minggu yang meninggal dikarenakan radang paru paru dan dicurigai 

Covid-19. Selama ini perhatian masyarakat hanya tertuju pada pasien 

berusia lanjut dan/atau menyandang komorbid (penyakit penyerta). 

Kurang disadari bahwa selain penderita diabetes, hipertensi, asma, 

dan penyakit lainnya, ternyata ibu hamil juga merupakan kelompok 

rentan, berapa pun usia kehamilannya. Sehingga sudah saatnya 

dilakukan peningkatan kewaspadaan di antara para dokter dan bidan 

yang melakukan pemeriksaan kehamilan sampai dengan menolong 

persalinan.   

Menurut Akbar (2020) dalam (Kusumaningsih, 2020) bahwa ibu 

hamil mempunyai kerentanan yang lebih tinggi terhadap infeksi 

saluran pernapasan. Hal ini terbukti pada sejarah epidemi H1N1 

(Flu Burung – 2009) dan SARS (2003) yang juga disebabkan oleh virus 
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corona, di mana angka penggunaan ventilator dan angka kematian 

pada ibu hamil lebih tinggi dibandingkan dengan wanita tidak hamil.

Untuk kasus Covid-19, dilaporkan tentang 9 ibu hamil yang 

dirawat di RS Zhongnan di Wuhan sebagai berikut : semua pasien 

tersebut melahirkan secara operasi sesar dengan semua bayi 

dalam kondisi baik.  Para ibu tersebut semuanya tidak ada yang 

menunjukkan gejala pneumonia berat Covid-19 dan tidak ada yang 

sampai meninggal dunia. Yang menarik, tidak didapatkan virus pada 

cairan ketuban, darah tali pusat, swab tenggorokan bayi, maupun 

Air Susu Ibu (ASI).  Ini menunjukkan bahwa belum ada bukti bahwa 

Covid-19 dapat ditularkan dari ibu ke janin secara transmisi intra 

uterin. Namun demikian tak selayaknya kita gembira dulu karena 

sampel yang diteliti masih sangat sedikit (Kusumaningsih, 2020).

Apa yang Harus Diperhatikan oleh Ibu Hamil dan Ibu Nifas?

Menurut Relawan Bulan Sabit Merah Indonesia, Dokter Spesialis 

Kebidanan dan Kandungan Dr. Prita Kusumaningsih, Sp.OG, bahwa 

ibu hamil dan ibu nifas tetap harus melaksanakan trias pencegahan 

penularan Covid-19 yaitu memakai masker, cuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir, hindari menyentuh wajah (mata, hidung, 

mulut) dengan tangan yang belum dicuci, serta menerapkan physical 

distancing (menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain) 

(Kusumaningsih, 2020).  

Ibu hamil tetap dianjurkan kontrol kehamilan ke fasilitas 

kesehatan. Disarankan membuat janji terlebih dahulu agar tidak 

terjadi antrian yang lama atau bertemu dengan banyak orang. Saat 

ini di fasilitas kesehatan juga sudah diberlakukan physical distancing, 

misalnya memberi jarak pada kursi tunggu, memberi sekat antara 

pasien dan petugas pendaftaran/kasir, bahkan menjauhkan jarak 

antara kursi pasien dan kursi dokter. Pasien diharapkan tidak 

tersinggung apabila menemui dokter langganan yang selama ini 

murah senyum dan banyak mengobrol menjadi serupa astronot dan 

bicara seperlunya. Jadwal kontrol yang selama ini dikerjakan bisa 

saja mengalami penyesuaian.  Demi melindungi ibu hamil agar tetap 

bisa di rumahsaja, maka pada usia-usia “aman” tidak perlu kontrol 
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hamil.  Usia aman tersebut pada akhir trimester 1 sampai dengan 

pertengahan trimester 3, atau usia kehamilan 12 – 32 pekan.  Pada 

usia tersebut bisa saja jarak kontrol 1-2 bulan. Bisa juga menyesuaikan 

dengan standar Kemenkes (Permenkes 97/2014) yakni minimal 4x 

kontrol selama kehamilan yaitu 1x di trimester satu, 1x di trimester 

dua, dan 2 x di trimester tiga.    

Sebaliknya, ibu hamil dan nifas tetap harus bisa mengenali tanda-

tanda bahaya yang mungkin saja dia alami. Tanda-tanda bahaya 

tersebut bisa dibaca di buku KIA (buku pink) yang sudah dimiliki 

oleh setiap ibu hamil/nifas. POGI (Persatuan Obstetri Ginekologi 

Indonesia) juga sudah mengeluarkan panduan tanda bahaya di masa 

wabah ini, yaitu  mual/muntah yang berlebihan, perdarahan, nyeri 

perut/kontraksi hebat, pecah ketuban, tekanan darah tinggi, tidak 

merasakan gerakan janin, dan kejang (Kusumaningsih, 2020).

Apakah Boleh Bersalin di Masa Pandemi?

Persalinan adalah salah satu peristiwa yang tidak bisa ditunda. 

Bila masa itu datang, maka ibu hamil tetap harus datang ke rumah 

sakit atau klinik bersalin sesuai dengan petunjuk keamanan. 

Dalam masa pandemi, sama sekali tidak dapat dibenarkan apabila 

serombongan keluarga turut mengiringi sang ibu. Cukup satu dua 

orang pendamping menuju rumah sakit, dan hanya satu orang 

pendamping di dalam kamar bersalin.

Bayi yang lahir dari ibu positif Covid-19 tetap bisa mendapatkan 

ASI, namun ada referensi yang menganjurkan pengurangan kontak 

erat. Ini untuk meminimalkan penularan ke bayi seperti pada kasus 

yang disebutkan di awal tulisan. Demikian juga bayi yang baru lahir 

tersebut harus menjalani pemeriksaan swab tenggorok. Dokter dan 

bidan penolong persalinan diwajibkan menerapkan penggunaan APD 

level 3 karena jarak yang dekat dengan ibu, dan potensi droplet dari 

ibu pada saat mengejan.

Proses persalinan hendaknya tidak berlangsung terlalu lama, 

sehingga dipertimbangkan untuk segera mengakhiri baik dengan 

bantuan alat maupun dengan operasi sesar.
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Gambar 4. Ibu Hamil dan Menyusui Jaga Diri dari Corona 

(Republika.co.id)

D. Panduan Menyusui Selama Pandemi Covid - 19

Pandemi virus corona dapat menyerang siapa saja, termasuk 

ibu menyusui. Kondisi seperti ini tentu mengkhawatirkan karena 

ada kesehatan bayi yang perlu dijaga. Mengingat tubuh bayi yang 

masih terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya yang belum 

sempurna. Mungkin banyak pertanyaan yang muncul dalam benak 

seorang bunda. Apakah ASI dari ibu menyusui dapat menularkan 

Virus Corona dan bagaimana cara aman yang dapat agar si Kecil 

mendapat ASI yang cukup.  Menurut Popmama.com, ada beberapa 

tips menyusui yang aman selama masa pandemi Covid-19. Terlebih 
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jika telah memiliki gejala bahkan dinyatakan positip sebagai pasien 

virus corona.

1. Mama yang dinyatakan ODP masih boleh menyusui

Menurut Ketua Satgas ASI IDAI (Dr. Elizabeth Yohmi, Sp.A) pada 

live akun Instagram Selasa (28/4/2020) “ Yang memiliki gejala virus 

corona atau dinyatakan ODP demam atau ISPA tetap bisa menyusui 

bayinya secara langsung”, dengan catatan menggunakan masker 

untuk meminimalisir risiko menular bayi saat menyusui. Selain itu, 

mama yang ODP juga perlu menjaga kebersihan tangan dan payudara.

“Cuci tangan dengan mengikuti langkah yang dianjurkan WHO 

dan membersihkan payudara sebelum maupun sesudah proses 

menyusui”. 

Cara membersihkan payudara cukup dengan mandi menggunakan 

air bersih dan sabun, tidak perlu menggunakan cairan disinfektan 

karena payudara adalah area sensitif dan khawatir membahayakan 

kesehatan bayi.

2. Mama yang dinyatakan ODP bisa memberikan ASIP

Apabila Mama memiliki gejala virus corona dan telah menjalani 

rangkaian tes, tetapi hasil laboratorium belum dinyatakan positif atau 

negatif (PDP), tetap bisa memenuhi kebutuhan ASI bayi melalui Air 

Susu Ibu Perah (ASIP). “Jika proses memerah ASI dilakukan secara 

manual, Mama harus memastikan tangan dan botol yang digunakan 

benar benar steril.  

Menurut Dr. Elizabeth Yohmi, Sp.A, jika menggunakan alat 

pompa, keseluruhan alat perahnya perlu disterilkan. Baik sebelum 

dan sesudah pemakaian. Waktu yang baik dalam memerah ASI ini 

sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya proses memerah 

dilakukan 2-2,5 jam sekali. Apabila ASIP yang telah ditakar ternyata tak 

langsung habis diminum bayi, mama masih tetap bisa menyimpannya 

pada suhu ruang. ASIP ini dapat bertahan selama 2 jam dan bisa 

kembali diberikan pada bayi.

3. Mama yang positif Covid-19 sebaiknya pisah dengan bayi.
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Dikarenakan belum ada bukti bahwa ASI dari mama yang 

dinyatakan postip Covid-19 tidak boleh diberikan. Maka, mama tetap 

bisa memenuhi asupan nutrisi bayi dengan ASIP. Dengan catatan, 

Mama perlu menjaga jarak 2 meter dengan bayi atau lebih baik bayi 

dirawat terpisah dengan Mama yang positip Covid-19.

Bayi bisa dipisahkan jika mama positif dan sebaiknya dirawat 

oleh orang yang sehat, karena dikhawatirkan bayi tertular virus dari 

kontak erat,  kemudian bayi dari mama yang telah dinyatakan positif 

virus corona juga perlu menjalani tes kesehatan secara berkala untuk 

memastikan apakah bayi sehat atau telah tertular (Putri, 2020)

E. Makanan Antioksidan bagi Ibu Hamil dan Menyusui

Janin memiliki sifat leksibel di dalam periode perkembangannya 
yaitu janin akan menyesuaikan diri dengan apa yang dialami oleh 

ibunya termasuk asupan nutrisi selama kehamilan, apabila intake 

gizi kurang maka bayi akan mengurangi sel-sel perkembangan organ 

tubuhnya, dan akan bersifat permanen yang akan menimbulkan 

masalah jangka panjang. Kebutuhan gizi seorang ibu selama kehamilan 

diantaranya 

1. Karbohidrat, protein dan lemak, penambah sesuai dengan 

trisemester usia kehamilan sebagai sumber penghasilan kalori 

dan energi.

2. Asam folat (sumber biji-bijian, sayuran hijau, daging dan jeruk).

3. Kalsium (Susu, keju, sayuran hijau tua).

4. Zat besi sumber (ayam, hati, ikan, daun singkong dan kacang 

kacangan).

5. Vitamin D (susu, mentega dan kuning telur).

6. Yodium untuk mencegah kreatinisme (udang, kerang, ikan dan 

garam yodium)

7. Sumber zink (seafood, kepiting) protein  (Husnah, 2017).

Dampak malnutrisi akibat deisiensi gizi selama kehamilan tidak 
hanya pada masa bayi dan kanak-kanak akan tetapi berdampak 

sampai dewasa sebab anak yang malnutrisi cenderung menjadi ibu 



74 Bookchapters

 

yang malnutrisi dan akan melahirkan bayi BBLR, siklus ini akan terus 

terjadi selama perbaikan nutrisi dan kesehatan belum teratasi.

Gambar 5. Tumpeng Gizi Seimbang Panduan Kinsumsi Sehari-hari

Nutrisi Penting dalam Buah dan Sayuran Sehat

Antioksidan yang terdapat dalam buah dan sayuran bermanfaat 

melindungi sel tubuh si kecil dari ancaman radikal bebas dari 

lingkungan sekitar ibu yang berbahaya. Konsumsi buah dan sayuran 

dengan jumlah seimbang juga akan melindungi si kecil dari risiko 

menghidap elergi.

Beberapa contoh manfaat buah dan sayuran selama kehamilan 

antara lain.

1. Konsumsi sayuran yang berjenis daun-daunan dan juga konsumsi 

buah apel akan menghindarkan si kecil dari risiko terkena penyakit 

saluran pernapasan.

2. Vitamin E yang dapat ditemukan pada bayam, brokoli, dan daun 

labu dapat melindungi si kecil dari risiko terkena asma (mengatasi 

asma pada balita).

3. Buah dan sayuran berwarna hijau dan kuning yang mengandung 

banyak beta karoten seperti wortel, ubi, dan jeruk berfungsi 
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mengurangi risiko terkena penyakit eksim kulit (Nutriclub 

Nutricia, 2019)

Nutrisi lain  pada buah dan sayuran yang disarankan untuk Ibu 

konsumsi antara lain

1. Vitamin C: brokoli, citrus, tomat, cabai merah, cabai hijau, cabai 

kuning, anggur.

2. Potasium: alpukat, pisang, aprikot kering, sayur daun daunan 

hijau, air kelapa.

3. Asama Folat: brokoli, bayam dan asparagus

4. Kalsium: sayur daun-daunan hijau, brokoli, selada air, kubis, 

kacang hijau.

5. Fiber: kacang polong, ubi, lobak dan tumbuhan kacang polong 

(Nutriclub Nutricia, 2019)

Takaran Konsumsi yang Tepat untuk Buah dan Sayuran Selama 

Kehamilan

Takaran tepat yang disarankan untuk mengonsumsi buah dan 

sayuran selama kehamilan adalah sebanyak lima porsi atau sekitar 

400 gram buah dan sayuran per harinya. Dengan takaran konsumsi 

tersebut, ibu telah mengurangi banyak risiko masalah kesehatan 

sepeti serangan jantung, stroke, diabetes, dan obesitas. Selain itu, ibu 

juga membantu memaksimalkan potensi tumbuh kembang si kecil di 

dalam kandungan. Terutama pada trisemester pertama kehamilan, 

ibu disarankan untuk mengonsumsi asam folat sebanyak 400 mg per 

hari (Nutriclub Nutricia, 2019).

F. Penutup

Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan 

penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya 

menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai fu 

biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di 

antara orang- orang melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin. 
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Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan 

stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari, atau dalam 

aerosol selama tiga jam . Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi 

hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses 

mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah. Dengan penyebaran 

virus Covid-19 terhadap ibu hamil dan menyusui, yang dianggap 

rentan terhadap serangan virus Covid-19, agar mengupayakan ibu 

hamil dan menyusui menjaga kebersihan dan selalu menggunakan 

masker sebagai alat pelindung.
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BAB VII

PANDUAN BAGI IBU HAMIL, IBU NIFAS, 
BAYI BARU LAHIR DAN BALITA SELAMA 

SOCIAL DISTANCING PADA MASA 
PANDEMI Covid-19

Usti Fina Hasanah Hasibuan, S.ST. M.Kes.
STIKes As Syifa Kisaran 

herina90@gmail.com 

A. Pendahuluan

Hampir 180.000 orang di seluruh dunia telah terinfeksi dan lebih 

dari 7.000 orang telah meninggal, pada 16 Maret 2020. Sementara 

sebagian besar kasus dan kematian telah berkurang di Cina, virus 

ini menguasai banyak negara lain, termasuk Italia, Spanyol, Prancis, 

Kanada dan negara lainnya (D’amore, 2020). 

Pada tanggal 11 Maret, World Health Organization (WHO) secara 

resmi menetapkan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19/SARS-CoV-2) 

sebagai pandemi. Artinya WHO telah meyakini bahwa Covid-19 

merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke beberapa 

wilayah, negara hingga benua, dan umumnya menjangkit banyak 

orang di lingkup penyebarannya (Samosir, 2020). 

Penyebaran virus yang tak pernah disangka (atau tak pernah 

diantisipasi) akan sampai di Indonesia hingga kini masih berlanjut. 

Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung 

memperkirakan pandemi ini akan mencapai puncaknya pada akhir 

Maret dan berakhir pada pertengahan April 2020. Bahkan dengan 

kedinamisan data yang ada, prediksi tersebut bisa saja berubah (CNN 

Indonesia, 2020). 

Data ini bukan untuk membuat kepanikan di tengah masyarakat, 

namun lebih untuk membuat masyarakat waspada selain itu juga 

memberikan gambaran bagi pemerintah dalam penanganannya. 

Yakni penanganan secara kompehensif, khususnya untuk mencegah 
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penyebaran yang lebih luas agar jumlah infeksi dapat ditekan (Samosir, 

2020). 

Sampai saat ini, pengetahuan tentang infeksi Covid-19 dalam 

hubungannya dengan kehamilan dan janin masih terbatas dan belum 

ada rekomendasi spesiik untuk penanganan ibu hamil dengan 
Covid-19. Berdasarkan data yang terbatas tersebut dan beberapa 

contoh kasus pada penanganan coronavirus sebelumnya (SARS-CoV 

dan MERS-CoV) dan beberapa kasus Covid-19, dipercaya bahwa ibu 

hamil memiliki risiko lebih tinggi untuk terjadinya penyakit berat, 

morbiditas dan mortalitas dibandingkan dengan populasi umum. Efek 

samping pada janin berupa persalinan preterm juga dilaporkan pada 

ibu hamil dengan infeksi Covid-19. Akan tetapi informasi ini sangat 

terbatas dan belum jelas apakah komplikasi ini mempunyai hubungan 

dengan infeksi pada ibu. Dalam dua laporan yang menguraikan 18 

kehamilan dengan Covid-19, semua terinfeksi pada trimester ketiga 

didapatkan temuan klinis pada ibu hamil mirip dengan orang dewasa 

yang tidak hamil. Gawat janin dan persalinan prematur ditemukan 

pada beberapa kasus. Pada dua kasus dilakukan persalinan sesar dan 

pengujian untuk SARS-CoV-2 ditemukan negatif pada semua bayi 

yang diperiksa (POGI, 2020a).

Namun mempertimbangkan bahwa 2019-nCoV tampaknya 

memiliki potensi patogenik yang sama dengan SARS-CoV dan MERS-

CoV, 4 wanita hamil berisiko lebih tinggi terhadap infeksi berat, tidak 

ada tanda-tanda klinis spesiik infeksi coronavirus yang mendahului 
komplikasi parah, 5 coronavirus memiliki berpotensi menyebabkan 

hasil buruk ibu atau perinatal yang parah, atau keduanya, 2, 3 dan 

kurangnya data saat ini tentang konsekuensi infeksi 2019-nCoV selama 

kehamilan. Jika infeksi 2019-nCoV selama kehamilan dikonirmasi, 
tindak lanjut yang panjang harus direkomendasikan untuk ibu dan 

janin mereka (Favre et al., 2020).

Dari sini seharusnya kesadaran kita terbentuk, bahwa virus 

sebagai makhluk yang tak terlihat selalu bermutasi dan menginfeksi 

makhluk hidup. Penyebarannya pun bukan hanya antarsatu jenis 

makhluk hidup seperti hewan ke hewan atau manusia ke manusia 
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tetapi lebih dari itu penyebarannya berlangsung dari hewan ke 

manusia (CDC, 2018).

B. Apa Itu Virus Corona ?

Gambar 1. Coronvirus (Covid-19) (dikutip dari alinia.id)

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan 

penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua 

jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat 

menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus 

Disease (Covid-19) adalah virus jenis baru yang belum pernah 

diidentiikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis 
(ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan 

bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia 

dan MERS dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal 

beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia 

(Dirjen P2P, 2020). 

Namun pendapat lain mengatakan diketahui DNA dari virus 

SARS-Cov-2 memiliki kemiripan dengan DNA pada kelelawar. 

Diyakini pula bahwa virus ini muncul dari pasar basah (wet market) di 

Wuhan, di mana dijual banyak hewan eksotis Asia dari berbagai jenis 

bahkan untuk menjaga kesegarannya ada yang dipotong langsung di 

pasar agar dibeli dalam keadaan segar. Kemudian pasar ini dianggap 

sebagai tempat berkembang biaknya virus akibat dekatnya interaksi 

hewan dan manusia (D’amore, 2020). 

Penyakit yang disebabkan oleh virus yang beredar sekarang ini 

secara resmi bernama Covid-19. Gejala penyakitnya yang sangat 
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mirip dengan gejala lu biasa tetapi dianggap paling berbahaya bagi 
orang tua dan orang-orang dengan kondisi kesehatan yang sudah ada 

sebelumnya (D’amore, 2020).

Ada beberapa gejala yang mungkin terjadi yang disebabkan oleh 

covid-19 yang sedang  mewabah diantaranya 

1. Penyakit Sederhana (Ringan)

Pasien-pasien ini biasanya hadir dengan gejala infeksi virus 

saluran pernapasan bagian atas, termasuk demam ringan, batuk 

(kering), sakit tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, sakit 

kepala, nyeri otot, atau malaise. Tanda dan gejala penyakit yang 

lebih serius, seperti dispnea, tidak ada. Dibandingkan dengan 

infeksi HCoV sebelumnya, gejala non-pernapasan seperti diare 

sulit ditemukan. 

2. Pneumonia Sedang 

Gejala pernapasan seperti batuk dan sesak napas (atau takipnea 

pada anak-anak) hadir tanpa tanda-tanda pneumonia berat. 

3. Pneumonia Parah 

Demam berhubungan dengan dispnea berat, gangguan 

pernapasan, takipnea (> 30 napas/menit), dan hipoksia 

(SpO2<90% pada udara kamar). Namun gejala demam harus di 

tafsirkan secara hati-hati karena bahkan dalam bentuk penyakit 

yang parah, bisa sedang atau nahkan tidak ada (Kementerian 

Dalam Negeri, 2020).

4. Sindrom Gangguan Pernapasan Akut (ARDS) 

Diagnosis memerlukan kriteria klinis dan ventilasi. Sindrom ini 

menunjukkan kegagalan pernapasan baru-awal yang serius atau 

memburuknya gambaran pernapasan yang sudah diidentifkasi. 

Berbagai bentuk ARDS dibedakan berdasarkan derajat hipoksia.

C. Panduan Bagi Ibu Hamil, Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir Selama 

Pandemi Covid - 19

Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh ibu hamil, 

bersalin dan nifas dalam pengendalian selama covid 9 diantaranya
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1. Cuci tangan dengan sabun dan air sedikitnya selama 20 detik. 

Gunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya 

mengandung alkohol 70%, jika air dan sabun tidak tersedia. 

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

belum dicuci.

3. Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. 

4. Saat anda sakit gunakan masker medis. Tetap tinggal di rumah 

saat anda sakit atau segera ke fasilitas kesehatan yang sesuai, 

jangan banyak beraktivitas di luar. 

5. Tutupi mulut dan hidung anda saat batuk atau bersin dengan 

tissue. Buang tissue pada tempat yang telah ditentukan. Bila tidak 

ada tissue lakukan batuk sesui etika batuk. 

6. Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin permukaan dan 

benda yang sering disentuh. 

7. Menggunakan masker medis adalah salah satu cara pencegahan 

penularan penyakit saluran napas, termasuk infeksi Covid-19. 

Akan tetapi penggunaan masker saja masih kurang cukup 

untuk melindungi seseorang dari infeksi ini, karenanya harus 

disertai dengan usaha pencegahan lain. Pengunaan masker 

harus dikombinasikan dengan hand hygiene dan usaha-usaha 

pencegahan lainnya. 

8. Penggunaan masker yang salah dapat mengurangi keefektivitasan-

nya dan dapat membuat orang awam mengabaikan pentingnya 

usaha pencegahan lain yang sama pentingnya seperti hand 

hygiene dan perilaku hidup sehat.

9. Cara penggunaan masker medis yang efektif:  

√ Pakai masker secara seksama untuk menutupi mulut dan 

hidung, kemudian eratkan dengan baik untuk meminimalisasi 

celah antara masker dan wajah  

√ Saat digunakan, hindari menyentuh masker.

√ Lepas masker dengan teknik yang benar (misalnya; jangan 

menyentuh bagian depan masker, tapi lepas dari belakang 

dan bagian dalam).  
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√ Setelah dilepas jika tidak sengaja menyentuh masker yang 

telah digunakan segera cuci tangan.  

√ Gunakan masker baru yang bersih dan kering, segera ganti 

masker jika maskeryang digunakan terasa mulai lembab.  

√ Jangan pakai ulang masker yang telah dipakai.

√ Buang segera masker sekali pakai dan lakukan pengolahan 

sampah medis sesuai SOP.  

√ Masker pakaian seperti katun tidak direkomendasikan

10. Diperlukan konsultasi ke spesialis obstetri dan spesialis terkait 

untuk melakukan skrining antenatal, perencanaan persalinan 

dalam mencegah penularan Covid-19 

11. Menghindari kontak dengan hewan seperti: kelelawar, tikus, 

musang atau hewan lain pembawa Covid-19 serta pergi ke pasar 

hewan 

12. Bila terdapat gejala Covid-19 diharapkan untuk menghubungi 

telepon layanan darurat yang tersedia untuk dilakukan 

penjemputan di tempat sesuai SOP, atau langsung ke RS rujukan 

untuk mengatasi penyakit ini 

13. Hindari pergi ke negara terjangkit Covid-19, bila sangat mendesak 

untuk pergi ke negara terjangkit diharapkan konsultasi dahulu 

dengan spesialis obstetri atau praktisi kesehatan terkait. 

14. Rajin mencari informasi yang tepat dan benar mengenai Covid-19 

di media sosial terpercaya.
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Panduan Bagi Ibu Hamil

Gambar 2. Panduan Ibu Hamil selama Covid-19 (aladokter.com).

Beberapa panduan ibu hamil dalam memeriksa kesehatan 

kandungan selama pademik Covid-9 diantaranya

1. Untuk pemeriksaan hamil pertama kali, buat janji dengan dokter 

agar tidak menunggu lama. Selama perjalanan ke fasyankes tetap 

melakukan pencegahan penularan Covid-19 secara umum.

2. Pengisian stiker Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan 

Komplikasi (P4K) dipandu bidan/perawat/dokter melalui media 

komunikasi. 

3. Pelajari buku KIA dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Ibu hamil harus memeriksa kondisi dirinya sendiri dan gerakan 

janinnya. Jika terdapat risiko/tanda bahaya (tercantum dalam 

buku KIA), maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Jika tidak 

terdapat tanda-tanda bahaya, pemeriksaan kehamilan dapat 

ditunda. 

5. Pastikan gerak janin diawali usia kehamilan 20 minggu dan 

setelah usia kehamilan 28 minggu hitung gerakan janin (minimal 

10 gerakan per 2 jam). 

6. Ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dengan 

mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan 



86 Bookchapters

 

diri dan tetap mempraktikan aktivitas isik berupa senam ibu 
hamil/ yoga/ pilates/ aerobic/ peregangan secara mandiri di 

rumah agar ibu tetap bugar dan sehat. 

7. Ibu hamil tetap minum tablet tambah darah sesuai dosis yang 

diberikan oleh tenaga kesehatan. 

8. Kelas Ibu Hamil ditunda pelaksanaannya sampai kondisi bebas 

dari pandemik Covid-19 (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Panduan Persalinan 

Gambar 3. Persalinan ibu hamil selama Covid-19 (http://
designkartun.blogspot.com).

Beberapa panduan persalinan kandungan selama pademik 

Covid-9 diantaranya:

1. Jika seorang wanita dengan Covid-19 dirawat di ruang isolasi 

di ruang bersalin, dilakukan penanganan tim multi-disiplin 

yang terkait yang meliputi dokter paru/ penyakit dalam, dokter 

kandungan, anestesi, bidan, dokter neonatologis dan perawat 

neonatal. 

2. Upaya harus dilakukan untuk meminimalkan jumlah anggota 

staf yang memasuki ruangan dan unit harus mengembangkan 

kebijakan lokal yang menetapkan personil yang ikut dalam 

perawatan. Hanya satu orang (pasangan/anggota keluarga) 

yang dapat menemani pasien. Orang yang menemani harus 
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diinformasikan mengenai risiko penularan dan mereka harus 

memakai APD yang sesuai saat menemani pasien. 

3. Pengamatan dan penilaian ibu harus dilanjutkan sesuai praktik 

standar, dengan penambahan saturasi oksigen yang bertujuan 

untuk menjaga saturasi oksigen > 94%, titrasi terapi oksigen sesuai 

kondisi.

4. Menimbang kejadian penurunan kondisi janin pada beberapa 

laporan kasus di Cina, apabila sarana memungkinkan dilakukan 

pemantauan janin secara kontinyu selama persalinan.

5. Sampai saat ini belum ada bukti klinis kuat merekomendasikan 

salah satu cara persalinan, jadi persalinan berdasarkan indikasi 

obstetri dengan memperhatikan keinginan ibu dan keluarga, 

terkecuali ibu dengan masalah gagguan respirasi yang 

memerlukan persalinan segera berupa SC maupun tindakan 

operatif pervaginam. 

6. Bila ada indikasi induksi persalinan pada ibu hamil dengan 

PDP atau konirmasi Covid-19, dilakukan evaluasi urgency-
nya, dan apabila memungkinkan untuk ditunda sampai infeksi 

terkonirmasi atau keadaan akut sudah teratasi. Bila menunda 
dianggap tidak aman, induksi persalinan dilakukan di ruang 

isolasi termasuk perawatan pasca persalinannya.

7. Bila ada indikasi operasi terencana pada ibu hamil dengan PDP 

atau konirmasi Covid-19, dilakukan evaluasi urgency-nya, dan 
apabila memungkinkan untuk ditunda untuk mengurangi risiko 

penularan sampai infeksi terkonirmasi atau keadaan akut sudah 
teratasi. Apabila operasi tidak dapat ditunda maka operasi sesuai 

prosedur standar dengan pencegahan infeksi sesuai standar APD 

lengkap. 

8. Persiapan operasi terencana dilakukan sesuai standar 

9. Apabila ibu dalam persalinan terjadi perburukan gejala, 

dipertimbangkan keadaan secara individual untuk melanjutkan 

observasi persalinan atau dilakukan seksio sesaria darurat apabila 

hal ini akan memperbaiki usaha resusitasi ibu. 

10. Pada ibu dengan persalinan kala II dipertimbangkan tindakan 

operatif pervaginam untuk mempercepat kala II pada ibu dengan 
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gejala kelelahan ibu atau ada tanda hipoksia 

11. Perimortem cesarian section dilakukan sesuai standar dilakukan 

apabila ibu dengan kegagalan resusitasi tetapi janin masih viable 

(POGI, 2020b).

Panduan Ibu Nifas dan Bayi Baru Lahir

Gambar 4. Ibu menggendong bayi setelah lahir (https://www.
republika.co.id/berita/gaya-hidup).

Sampai saat ini masih belum diketahui apakah bayi baru lahir 

yang terinfeksi Covid-19 memiliki risiko untuk mengalami komplikasi 

parah dan bayi baru lahir yang kontak dengan pasien yang memiliki 

gangguan pernapasan menjadi masalah bagi bayi yang baru lahir. 

Covid-19 merupakan infeksi yang biasanya menyebar melalui droplets 

seperti dari batuk atau bersin dair pasien terinfeksi. Untuk itu, dalam 

mengurangi risiko penularan Covid-19 ke bayi yang baru lahir maka 

CDC menyarankan fasilitas kesehatan mempertimbangkan untuk 

sementara waktu memisahkan bayi yang baru lahir dengan ibunya 

jika sang ibu merupakan pasien positif Covid-19 atau orang dalam 

pengawasan (ODP). Misalnya saja dengan menempatkan keduanya 

dalam ruangan terpisah sampai situasi aman (Pamungkas, 2020).

Namun beberapa upaya pencegahan tetap harus di lakukan degan 

cara
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1. Ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa 

nifas (lihat Buku KIA). Jika terdapat risiko/ tanda bahaya, maka 

periksakan diri ke tenaga kesehatan. 

2. Kunjungan nifas (KF) dilakukan sesuai jadwal kunjungan nifas 

yaitu : 

a. KF 1 : pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 2 (dua) hari 

pasca persalinan;

b. KF 2 : pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari 

pascapersalinan; 

c. KF 3 : pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua 

puluh delapan) hari pasca persalinan; 

d. KF 4 : pada periode 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan 

42 (empat puluh dua) hari pasca persalinan. 

3. Pelaksanaan kunjungan nifas dapat dilakukan dengan metode 

kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau pemantauan 

menggunakan media online (disesuaikan dengan kondisi 

daerah terdampak Covid-19), dengan melakukan upaya-upaya 

pencegahan penularan Covid-19 baik dari petugas, ibu dan 

keluarga. 

4. Pelayanan KB tetap dilaksanakan sesuai jadwal dengan membuat 

perjanjian dengan petugas. 

5. Bayi baru lahir tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial 

saat lahir (0 – 6 jam) seperti pemotongan dan perawatan tali pusat, 

inisiasi menyusu dini, injeksi vitamin K1, pemberian salep/tetes 

mata antibiotik dan pemberian imunisasi hepatitis B. 

6. Setelah 24 jam, sebelum ibu dan bayi pulang dari fasilitas 

kesehatan, pengambilan sampel skrining hipotiroid kongenital 

(SHK) dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan. 

7. Pelayanan neonatal esensial setelah lahir atau Kunjungan Neonatal 

(KN) tetap dilakukan sesuai jadwal dengan kunjungan rumah 

oleh tenaga kesehatan dengan melakukan upaya pencegahan 

penularan Covid-19 baik dari petugas ataupun ibu dan keluarga.

Waktu kunjungan neonatal yaitu : 
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a. KN 1 : pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 48 (empat 

puluh delapan) jam setelah lahir; 

b. KN 2 : pada periode 3 (tiga) hari sampai dengan 7 (tujuh) 

hari setelah lahir; 

c. KN3 : pada periode 8 (delapan) hari sampai dengan 28 (dua 

puluh delapan) hari setelah lahir. 

8. Ibu diberikan KIE terhadap perawatan bayi baru lahir termasuk 

ASI ekslusif dan tanda – tanda bahaya pada bayi baru lahir (sesuai 

yang tercantum pada buku KIA). Apabila ditemukan tanda 

bahaya pada bayi baru lahir, segera bawa ke fasilitas pelayanan 

kesehatan. Khusus untuk bayi dengan berat badan lahir rendah 

(BBLR), apabila ditemukan tanda bahaya atau permasalahan 

segera dibawa ke rumah sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2020b).

D. Panduan Pencegahan Pada Balita

1. Memberi pengertian pada anak untuk beraktivitas di dalam 

rumah. Jelaskan prinsip physical distancing, menjaga jarak dengan 

orang lain minimal 1,5 m.  

2. Membiasakan anak mencuci tangannya dengan air bersih dan 

sabun lebih sering yaitu sebelum makan, setelah buang air, 

sebelum dan setelah melakukan aktivitas (bermain, menyentuh 

hewan, dsb). Penggunaan hand sanitizer hanya alternatif apabila 

tidak tersedia air mengalir dan sabun, misalnya jika jauh dari 

sarana cuci tangan.  

3. Mengingatkan anak untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan 

mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir 

4. Memakai masker (masker kain) saat memerlukan ke luar rumah 

untuk mencegah penularan melalui batuk dan bersin.  

5. Segera mandi, cuci rambut dan mengganti baju sesampainya di 

rumah setelah berpergian  

6. Membersihkan benda-benda yang sering disentuh seperti perabot, 

gagang pintu, mainan, gawai dan lain-lain dengan desinfektan 

secara berkala  
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7. Orang tua mengajari anak untuk menerapkan praktik pencegahan 

infeksi dengan metode menarik: 

a. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun,  

 - menyanyikan lagu sambil mencuci tangan untuk berlatih 

mencuci tangan atau menggunakan handrub minimal 

selama 40-60 detik  

 - memberi hadiah untuk mencuci tangan yang sering/ 

tepat waktu  

b. Etika bersin, batuk 

Gunakan boneka untuk menunjukkan gejala bersin, batuk 

dan menutup bersin atau batuk dengan siku tangan 

c. Cara memakai masker  

 - Ajari anak mencuci tangan sebelum dan sesudah memakai 

masker

 - Pastikan masker menutup mulut, hidung dan dagu

 - Hindari menyentuh masker saat memakainya, minta anak 

mencuci tangan jika menyentuh masker  

 - Melepas masker dengan hanya menyentuh talinya untuk 

segera dicuci (Kementerian Kesehatan RI, 2020a)
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BAB VIII

STRESS DAN PENYAKIT JANTUNG 
KORONER

Ns. Lina Indrawati, M.Kep
Program Studi Ilmu Keperawatan (S1), STIKes Medistra Indonesia

aisyah1504116@gmail.com 

Abstrak

Penyakit jantung koroner mal yang berisifat negatif masih menjadi 
penyebab kematian terbesar akibat gangguan kardiovaskular. Berbagai 
faktor mempengaruhi terjadinya PJK ini, salah satunya adalah stress. Sttress 
merupakan saalag satu faktor risiko yang dapat dimodiikasi, sehingga tidak 
sampai mengarah terjadinya hal-hal yang negatif, sampai memicu terjadi 
serangan jantung hingga terjadi kematian. Sangat erat kaitan stress dengan 
kejadian PJK. Berdasarkan hasil penelitian Fioranelli dkk tahun 2018 tentang 
Review Psikoneuroendokrin dan imunologi dihubungkan dengan stress dan 
peradangan pada penyakit arteri coroner, ditemukan bahwa inlamasi kronis 
level rendah berkorelasi dengan kejadian penyakit penyakit non kardiak 
seperti depresi, dan depresi kronik menjadi salah satu penyebab faktor risiko 
penyakit kardiovaskular. Kondisi depresi ini sangat mempengaruhi status 
imunitas seseorang sehingga kondisi jantung seseorang menjadi semakin 
parah. Penulis memperdalam kaitan stress dengan penyakit jantung coroner 
melalui berbagi studi literatur dari beberapa jurnal dan buku. Penulis 
berharap artikel ini mampu menggugah seluruh masyarakat, bahwa PJK 
bukanlah penyakit yang bisa dianggap remeh. Perlu penanganan khusus 
jika seseorang sudah mengalami serangan jantung akibat tingkat stress yang 
tinggi. Perubahan gaya hidup kearah yang lebih positif dapat membantu 
menurunkan tingkat stress dan mengurangi kejadian PJK.

Keyword : stress, penyakit jantung koroner, gaya hidup

A. Pendahuluan 

Penyakit jantung masih menjadi permasalahan kesehatan di 

berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, salah satunya adalah 

penyakit jantung koroner. Proses aterosklerosis memainkan peran 

penting dalam PJK ditandai dengan adanya penumpukan plak terus 

menerus di dinding pembuluh darah koroner. Lama kelamaan aliran 

darah akan terhambat dan terjadilah kondisi iskemia (Smeltzer, 2002). 
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Kondisi ini seringkali mematikan karena ketidaktahuan pasien dan 

keluarga tentang pencegahan faktor risiko yang dapat menimbulkan 

kematian.

Berdasarkan data WHO tahun 2008 untuk wilayah Asia Tenggara 

ditemukan 3.5 juta kematian kardiovaskular. 52 % disebabkan oleh 

penyakit infark miokard dan 7 % akibat hipertensi. Salah satu faktor 

pemicunya adalah stress. Beberapa dampak negatif dari stress adalah 

agresif, peningkatan tekanan darah, denyut jantung dan gula darah 

meningkat. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman 

pasien yang baik tentang PJK agar dapat mendeteksinya lebih awal.

B. Penyakit Jantung Coroner

Penyakit jantung coroner atau dikenal dengan PJK merupakan 

penyakit yang ditimbulkan akibat kondisi patologik asteri coroner 

yang ditandai dengan penimbunan lipid yang abnormal atau jaringan 

ibrosa di dinding pembuluh darah yang disebut aterosklerosis. 
Aterosklerosis coroner menyebabkan penyempitan lumen arteri dan 

penyumbatan aliran darah ke jantung (Black & Hawk, 2009; Smeltzer 

& Bare, 2002).

Perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia menyebabkan 

banyak faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit 

jantung, salah satunya Penyakit Jantung Koroner (PJK). Penyempitan 

pembuluh darah terjadi karena proses aterosklerosis atau spasme atau 

kombinasi keduanya. Aterosklerosis yang terjadi karena timbunan 

kolesterol dan jaringan ikat pada dinding pembuluh darah secara 

perlahan-lahan, hal ini sering ditandai dengan keluhan nyeri pada dada 

(Black, 2009). Menurut Arif Muttaqin (2009), faktor risiko terjadinya 

PJK dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang tidak dapat diubah dan 

faktor dapat diubah. Faktor yang tidak dapat diubah meliputi usia, 

riwayat keluarga, dan jenis kelamin. Sedangkan faktor yang dapat 

diubah meliputi peningkatan lipid serum (hiperlipidemia), tipe 

kepribadian, merokok, gangguan toleransi glukosa (diabetes melitus), 

gaya hidup kurang aktivitas (inaktivitas isik), stress psikologis, dan 
hipertensi.
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Stress dianggap sebagai faktor yang cukup dominan sebagai salah 

satu faktor risiko Penyakit Jantung Koroner (PJK). Stress sendiri ada 

yang positif dan ada yang negatif. Stress yang postif berdampak 

baik, seperti rasa ingin maju untuk menggapai cita cita adalah salah 

satu stress positif. Stress yang negatif seperti merasa sakit hati yang 

berlebihan, bila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan 

dampak yang sangat merugikan dan sayangnya sangat sedikit orang 

yang menyadari bahwa ia telah terkena stress yang negatif. Menurut 

penelitian Indri P (2017), didapatkan hasil 80%  pasien PJK yang 

mengalami nyeri dada memiliki riwayat pemicu stress yang sifatnya 

negatif. Sejalan dengan penelitian Amelia F (2015), sebanyak 69,7 % 

memiliki riwayat stress sebagai salah satu faktor risiko terjadinya PJK 

pada usia madya.

Berdasarkan data World Health Organisation (WHO) bahwa 

penyakit jantung koroner menempati urutan pertama dari sepuluh 

penyakit yang menyebabkan kematian, angka kematian mencatat 

35% atau sekitar 1,8 juta kasus kematian terbanyak akibat penyakit 

jantung. Menurut statistik dunia ada 9,4 juta kematian setiap tahun 

yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler dan 45% kematian 

tersebut disebabkan oleh penyakit jantung koroner.

Penyakit jantung koroner mempunyai manifestasi berupa nyeri 

dada yang disebabkan karena adanya penyempitan/penyumbatan 

pada arteri yang mengakibatkan kurangnya suplai oksigen ke otot 

jantung, sehingga nyeri dada hampir selalu dicetuskan oleh kondisi 

di mana terjadi peningkatan beban jantung (kecepatan dan kekuatan 

denyut jantung), misalnya pada waktu melakukan aktivitas isik dan 
stress, jantung bekerja lebih berat karena meningkatnya kebutuhan 

jantung akan oksigen.

C. Mekanisme Terjadinya Stress Pada Penyakit Jantung Koroner 

Stress yang mual pertama ditampung oleh panca indra akan 

diteruskan ke pusat emosi yang letaknya di sistem syaraf pusat. Dari 

sistem syaraf pusat (SSP) ini, stress akan dialirkan ke organ tubuh 

melalui saraf otonom. Sebagai akibat rangsangan pada kelenjar 

hormon terjadilah perubahan keseimbangan hormon yang selanjutnya 
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akan menimbulkan perubahan fungsional pada berbagai organ target. 

Stress juga dapat memicu keluarnya adrenalin dan katekolamin 

yang tinggi yang dapat menyebabkan terganggunya suplai darah ke 

jantung. (Sumiati, 2010)

Stress yang berkepanjangan akan menyebabkan tubuh 

memproduksi hormon kortisol dalam jumlah besar yang telah 

terbukti dapat menyebabkan tubuh kehilangan fungsi kognitif dan 

menyebabkan daya tahan tubuh kita lemah. oleh karena itu, idealnya 

adalah memiliki stress dalam jumlah yang cukup dapat membantu 

kita tetap fokus tetapi juga mempunyai cara cara ampuh untuk 

mengatasinya sehingga masalah stress ini tidak mengendalikan hidup 

kita. (Sumiati, 2010).

D. Manajemen Stress Pada Penyakit Jantung Koroner

Stress yang berkepanjangan dapat menyebabkan sesorang mencari 

pelampiasan, sayangnya hal ini sering tidak dilakukan dengan 

cara yang benar. Orang yang tengah mengalami stress cenderung 

melakukan kebiasaan buruk, misalnya mengkonsumsi alkohol dan 

rokok. Kebiasaan–kebiasaan tersebut hanya akan menyiksa tubuh dan 

membuat risiko penyakit menjadi lebih tinggi. Kebiasaan ini juga bisa 

meningkatkan risiko penyakit jantung koroner menyerang. 

Emosi dan kognitif memiliki hubungan yang erat dalam perilaku 

kesehatan (Gallo et.al, 2004) dalam penelitian Indrawati (2012). 

Perasaan optimis dan kontrol emosi yang postif dapat mendorong 

seseorang untuk melakukan gaya hidup gaya hidup yang sehat. 

seseorang cenderung mampu untuk menghindari rokok, makan 

makanan yang sehat, berolahraga dan memiliki koping yang positif 

dalam menghadapi setiap masalah kesehatan terutama PJK (Gallo 

et.al, 2004)

Berikut ini beberapa tehnik dan cara melakukan manajemen stress 

agar terhindar dari PJK : 1) latihan nafas dalam  dengan  prosedur 

tindakan : berdiri santai atau duduk dengan posisi tegak, tutup mata 

dan biarkan kepala mengarah ke depan,  bernafaslah perlahan-lahan 

melalui hidung, tahan sebentar, hembuskan nafas perlahan-lahan 
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melalui mulut, lakukan hal ini berulang ulang sampai Anda merasa 

rileks, buka mata anda perlahan lahan. 2) Relaksasi otot dengan 

prosedur tindakan : duduklah di atas kursi senayaman mungkin, 

tutuplah mata Anda, kepalkan kuat kuat salah satu tangan anda,  

biarkan beberapa lama, pusatkan perhatian Anda pada tangan yang 

dikepal, perlahan-lahan kendurkan kepalan tangan Anda dan rasakan 

ketegangan yang mengalir keluar dari tangan, ulangi latihan ini 

dengan menggunakan bagian tubuh anda yang lain seperti : lengan, 

bahu, kaki, pinggul perut, mulut, kening, mata, muka dan lain- lain. 

3) Relaksasi mental dengan prosedur tindakan : bunyikan/pasang 

musik yang lembut, seperti musik klasik, duduklah di atas kursi yang 

nyaman atau berbaring, tutuplah mata Anda, kendorkan otot dan 

lemaskan seluruh tubuh Anda, bayangkan tentang hal-hal yang indah 

dan menyenangkan, tarik nafas dalam-dalam dan nikmati hal itu, 

kemudian lanjutkan kegiatan ini hingga anda benar-benar merasa 

rileks. 

4) Tehnik lima jari dengan prosedur tindakan : atur posisi 

berbaring, mata ditutup, lingkungan harus tenang atau sunyi 

sehingga bisa berkosentrasi, sentuhkan ibu jari dengan telunjuk, 

sambil melakukannya, bapak/ibu kenang saat bapak ibu merasa 

sehat, menikmati kegiatan isik yang menyenangkan (misalnya bapak 
bayangkan ketika bapak baru saja selesai mengikuti pertandingan 

bulutangkis dan bapak menjadi pemenangnya, sentuhkan ibu jari 

bapak dengan jari tengah, sambil melakukannya, kenang saat bapak 

bersama dengan orang yang bapak sayangi (anak, orangtua, pasangan 

hidup, sahabat, sentuhkan ibuu jari bapak dengan jari manis dan 

bayangkan ketika bapak pertama menerima pujian yang paling 

berkesan, sentuhkan ibu jari bapak dengan kelingking dan bayangkan 

bapak berada disatu tempat yang paling bapak sukai (misalnya 

pantai), bayangkan bapak berjalan di sekeliling pantai, kembangkan 

khayalan bapak. Ulangi setiap gerakan, Anda masih ingat apa yang 

harus dibayangkan tiap ibu jari bersentuhan dengan jari yang lain. 

Penyakit jantung koroner merupakan penyakit kronis yang 

memiliki banyak faktor risiko dan seharusnya dapat dicegah sejak dini. 

Kondisi stress akan semakin memperburuk kondisi jantung seseorang 
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apabila tidak segera ditangani dan dilakukan deteksi dini. Dibutuhkan 

program edukasi jangka panjang dan berkelanjutan dalam menyikapi 

masalah ini. Stress yang bersifat negative dapat menurunkan daya 

tahan tubuh seseorang , sehingga tubuh menjadi rentan sakit dan 

tidak mampu untuk melakukan mekanisme pertahanan diri. Sejalan 

dengan penelitian Indrawati (2012) , bahwa pengetahuan dan dan 

kesadaran diri yang tinggi akan pentingnya melakukan pencegahan 

faktor risiko teermasuk salah satnnya adalah stress dapat menurunkan 

angka morbiditas dan mortalitas PJK. Seorang perawat medical bedah 

memiliki kemampuan untuk menjalankan program edukasi tersebut 

mulai dari upaya preventif, promotif dan rehabilitative untuk pasien 

PJK pasca rehabilitasi. dengan kolaborasi yang baik antara petugas 

kesehatan akan dapat mempengaruhi dan menekan kejadian PJK 

secara dini di masyarakat
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BAB IX

FAKTOR–FAKTOR YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN GASTRISTIS PADA MAHASISWA 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Susy Sriwahyuni. S, SKM., M.Si., Marniati, Irma Liana Kaf, 
Endah Silvia Putri, Fitrah Reynaldy, Yolanda 

susysriwahyuni@utu.ac.id

Abstrak

Penyakit gastritis merupakan inlamasi (radang) yang terjadi pada mukosa 
dinding lambung. Pembagian klinis gastritis secara garis besar dibagi 
menjadi dua jenis yaitu gastritits akut dan gastritis kronik. Berdasarkan 
survey pendahuluan yang peneliti lakukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat 
Universitas Teuku Umar terdapat total 33 kasus gastritis. Tujuan penelitian 
untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan, tingkat stres, dan pola 
makan dengan kejadian gastritis. Matode penelitian menggunakan desain 
studi cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
angkatan 2016, 2017, dan 2018 yang berisiko terkena gastritis dengan 
pengambilan sampel penelitian dilakukan metode cluster random sampling  
yaitu 162 orang. Analisis data menggunakan regresi linier sederhana. Hasil 
penelitian adanya pengaruh antara pengetahuan (Pvalue = 0,023<α=0,05) 
dengan nilai beta (-0,151), tingkat stres (P

Value
=0,000<α=0,05) dengan nilai beta 

(0,252), dan pola makan (P
Value

=0,000<α=0,05) dengan nilai beta (-0460), jadi 
variabel yang memiliki pengaruh paling besar adalah variabel stres karena 
semakin besar nilai beta maka semakin besar pengaruhnya. Saran diharapkan 
kepada mahasiswa untuk mengatur tingkat stres mereka dengan cara berikir 
positif dan realistis dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, mengatur 
pola makan seperti porsi makan, frekuensi makan, dan jenis makanan yang 
dikonsumsi harus baik dan aman bagi lambungnya, mahasiswa harus 
meningkatkan pengetahuan untuk melakukan pencegahan agar tidak terkena 
gastritis, sehingga bisa menurunkan risiko gastritis.

Kata Kunci : pengetahuan, stres, pola makan, gastritis 

A. Pendahuluan

Penyakit tidak menular (PTM) seperti gastritis merupakan 

peradangan mukosa lambung yang bersifat akut, kronik difus atau 
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lokal, dengan karakteristik anoreksia, perasaan penuh di perut 

(begah), tidak nyaman pada epigastrium, mual, dan muntah (Suratun, 

2010). Fakto-faktor yang menyebabkan gastritis adalah pola makan, 

rokok, kopi, iritasi lambung oleh bakteri Heli cobacter pylori, obat- 

obatan, alkohol, usia, stres, dan perilaku.  Kekambuhan gastritis sering 

disebabkan oleh pola makan yaitu frekuensi makan, jenis, dan jumlah 

makanan. Pola makan yang baik mencegah kekambuhan gastritis. 

Pada kasus gastritis, frekuensi makan yang diperbanyak, tapi jumlah 

makanan yang dimakan tidak banyak. Pola makan terbagi atas tiga 

periode yaitu sarapan pagi, makan siang, dan makan malam.

Keadaan stres juga merupakan penyebab meningkatnya produksi 

asam di dalam lambung, misalnya pada beban kerja berat, panik dan 

tergesa- gesa. Kadar asam lambung  yang meningkat dapat mengiritasi 

mukosa lambung dan jika hal ini dibiarkan lama kelamaan dapat 

menyebabkan terjadinya gastritis. Bagi sebagian orang, keadaan stres 

umumnya tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, maka kuncinya 

adalah mengendalikannya secara efektif dengan cara diet sesuai 

dengan kebutuhan nutrisi, istirahat cukup, olah raga yang teratur 

dan relaksasi yang cukup (Rizka Ausrianti, 2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hesti (2017) terhadap 

mahasiswa Keperawatan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta dengan 
karakteristik  umur 18 – 21 tahun dan karakteristik berdasarkan jenis 

kelamin perempuan lebih berisiko terkena gastritis dari pada laki-laki. 

Hasil menunjukkan bahwa pola makan memiliki hubungan yang 

signiikan terhadap kejadian gastritis pada mahasiswa.

Badan penelitian kesehatan World Health Organizetion 2012 

(WHO) melakukan tinjauan terhadap beberapa negara dunia dan 

mendapatkan hasil persentase angka kejadian Gastritis,  diantaranya 

Inggris 22%, China 31%, Jepang  14,5%, Kanada 35%, dan Perancis 

29,5% .di dunia, insiden Gastritis sekitar 1,8 -2,1 juta penduduk 

(Hidayati, 2018).

Penyakit gastritis di Indonesia berada pada posisi peringkat ke-6 

pasien rawat jalan dan peringkat ke-5 rawat inap dengan prevalensi 

274.396 kasus dari 238.452.952 jiwa penduduk atau sebesar 40,4 %.  

Angka kejadian penderita penyakit gastritis di beberapa kota di 
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Indonesia ada yang tinggi  mencapai 91,6 % yaitu di kota Medan, 

lalu di beberapa kota lainnya seperti Jakarta 50,0%, Denpasar 46,0%, 

Palembang 35,5%, Bandung 32,5 %, Aceh 31,7 %, Surabaya 31,2%, dan 

Pontianak 31,1% (Rikesdas, 2013).

B. Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Terhadap Kejadian Gastritis

Hasil penelitian ini didukung oleh Thrisia Monica (2019) di 

wilayah kerja puskesmas kota Sungai Penuh, yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan 

dengan kejadian gastritis, dibuktikan dengan angka Pvalue= 0,032 < 

α =0,05.  

Menurut Jujun S Suriasumantri dalam Darwis Darmawan  (2016) 

pengetahuan merupakan suatu hasil dari proses tindakan manusia 

dengan melibatkan seluruh keyakinan yang berupa kesadaran dalam 

menghadapi objek yang dikenal, pengetahuan juga merupakan hasil 

proses dari usaha manusia untuk mengetahui sesuatu hal yang pernah 

mereka alami sehingga pengetahuan yang baik akan menentukan 

perilaku seseorang dalam melakukan upaya pencegahan. Pengetahuan 

seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diataranya: pendidikan, 

media, dan keterpaparan informasi.

C. Pengaruh Tingkat Stres Terhadap Kejadian Gastritis

Hasil penelitian ini didukung oleh Muh. Yusbar (2014) studi pada  

pada mahasiswa SI Keperawataran Stikes Nani Hasanuddin Makassar 

Angkatan 2009, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara tingkat stres dengan kejadian gastritis, dibuktikan 

dengan angka Pvalue= 0,017< α =0,05.  

Menurut Sunaryo (2013) stres merupakan sebuah respon alami 

tubuh dan jiwa ketika kita mengalami tekanan dari lingkungan. 

Beberapa faktor pemicu stres seperti sekolah di tempat yang baru 

atau pindah sekolah, beban studi yang berlebihan, atau tidak sesuai 

dengan harapan serta perlu penyesuaian diri merupakan sumber stres.
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D. Conclusion

Dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada pengaruh yang signiikan antara faktor pengetahuan dengan 
kejadian gastritis pada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 

– Universitas Teuku Umar (FKM-UTU) (P
value 

= 0,023 α < 0,05) 
dengan nilai beta -0,151.

2. Ada pengaruh yang signiikan antara faktror stres dengan 
kejadian gastritis pada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 

– Universitas Teuku Umar (FKM-UTU) (P
value 

= 0,000 α <  0,05) 
dengan nilai beta 0,252.

3.  Ada pengaruh yang signiikan antara faktor pola makan dengan 
kejadian gastritis pada mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat 

– Universitas Teuku Umar (FKM-UTU) (P
value 

= 0,000 α < 0,05) 
dengan nilai beta -0,640.
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BAB X

GELIAT DUNIA SENI MENGHADAPI 
PANDEMI COVID-19

Nuning Yanti Damayanti
Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung

nydamayanti10@gmail.com

A. Aspek Budaya dan Covid-19

Pada tahun 2020 ini serangan wabah Covid-19 atau wabah 

virus corona menyebar di seluruh dunia, yang diduga dimulai di 

kota Wuhan, China. Covid-19 bukan hanya menularkan penyakit 

yang berbahaya, juga membawa dampak sosial dalam tata sosial 

masyarakat dengan budaya. Munculnya pendemi covid-19 membuat 

dunia menjadi resah, termasuk di Indonesia. Jumlah korban 13 Mei 

2020 yang positif di dunia 4.170.424 jiwa dan korban meninggal di 

dunia 287.399 jiwa, sedangkan di Indonesia 16.606 jiwa terinfeksi, 

sedangkan di Indonesia meninggal 1.043 jiwa (KKRI, 2020)  semakin 

hari korban semakin bertambah. Merupakan kejadian luar biasa 

karena tatanan sosial budaya sudah diobrak-abrik oleh perilaku virus 

Corona ini sebagai jenis virus baru yang belum ditemukan vaksin 

penangkalnya.  Setidaknya perubahan budaya itu bisa dilihat langsung 

dari keseharian di kehidupan masyarakat. Walau mungkin banyak 

yang tidak peduli dan tidak mau tahu tapi masyarakat sedikitnya 

merasakan perubahan tersebut. Tata sosial dan budaya masyarakat 

kita ini terkenal dengan ramah tamahnya, bertemu bersalaman, 

saling memeluk, senyum sapa hangat, anak-anak terbiasa mencium 

tangan orang tua dan sesepuh. Tapi sekarang senyum itu seakan 

hilang tertutup masker yang beraneka ragam bentuk dan warna.  Kita 

sekarang harus jaga jarak akibat wabah ini. Tetapi di balik kehebohan 

wabah ini yang berdampak pada sosial dan budaya masyarakat kita, 

tidak selamanya negatif. Coba kita pikirkan, yang dulu kita tidak 

dibuat betah di rumah, selalu ada saja alasan keluar rumah, sekarang 

dipaksa harus berusaha betah di rumah. 
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Perubahan kehidupan sosial itu terjadi hampir di seluruh dunia 

yang terkena dampak virus corona, demikian pula yang terjadi 

pada dunia seni. Dunia seni ternyata tidak seluwes yang diduga 

selama ini, perlu waktu untuk beradaptasi dengan serangan virus 

corona. Seperti juga aspek kehidupan lainnya, mobilitas global seni 

mengalami kemacetan diawal serangan Covid-19.  Pada 11 Maret 

2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai wabah dunia. Sejak 

itu dunia seni yang gegap gembita mendadak senyap. Hampir di 

seluruh negara, khususnya dunia seni rupa, museum-museum tempat 

interaksi sosial dunia seni rupa terpaksa ditutup. Ribuan galeri, 

puluhan artfair internasional, seminar, konferensi, dan balai lelang 

harus menangguhkan jadwal bahkan membatalkannya. Pasar seni 

menganggur, galeri, hingga studio-studio independen terkecil pun 

mati suri, bahkan ada kecenderungan yang gulung tikar. Seniman 

saat awal serangan wabah virus corona, sampai sekarang kehilangan 

mata pencaharian. Menyarikan tulisan kritikus seni Jerry Saltz, The 

Last Days of the Art World, majalah di New York. Keterpurukan di 

berbagai aspek kehidupan kini menghantui medan seni secara global.

Di Inggris, Arts Council England (ACE) mengumumkan paket 

tanggap darurat ratusan juta USD untuk kaum seniman, pekerja lepas, 

dan organisasi seni selama krisis wabah ini berlangsung. Mengingat 

banyaknya keterlibatan dan ketergantungan orang di medan kesenian. 

Negara-negara lainnya melakukan hal kebijakan yang kurang lebih 

sama. Di Indonesia menurut berita alokasi dana untuk kesenian 

dipangkas dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 ini, tetapi 

belum ada sumber yang valid mengenai komposisi pemangkasan dana 

dalam konteks kegiatan seni Indonesia, sementara itu korban jiwa dan 

terinfeksi akibat wabah ini masih menunjukkan angka meningkat.  

Di Amerika, dampak terburuk diperkirakan akan menimpa ribuan 

organisasi seni-budaya yang melibatkan lebih dari 725.000 tenaga 

kerja. Di New York, Museum Metropolitan aktif menebar kampanye 

penyelamatan kebudayaan. Kampanye itu antara lain mengajak 

partisipasi masyarakat untuk mendesak kongres segera mengetuk 

palu paket alokasi dana yang saat ini sedang diperdebatkan. Paket 

ini krusial untuk mengatasi keuangan organisasi-organisasi seni-
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budaya yang mulai merosot. Dalam kampanye itu juga orang-orang 

diingatkan bahwa lanskap kebudayaan Amerika di ambang krisis 

dan langkah-langkah penyelamatan harus dilakukan. Terjadi juga 

dibeberapa negara Eropa, Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol dan yang 

terparah adalah negara Italy.

B. Media Virtual dan Interaksi Dunia Seni vs Covid-19

Beberapa bulan setelah mengalami shok secara perlahan 

kehidupan seni mulai menggeliat mempertanyakan keberadaannya 

dalam keterpurukan ini, akan seperti apa seni dan dunia seni? Adakah 

celah harapan yang mulai bisa diterawang, mencoba memakai 

kacamata yang berbeda agar dapat melihat dunia seni meskipun 

tidak berhadapan langsung seperti biasanya. Masyarakat seni mencari 

berbagai cara mengaksesnya dengan berbagai kemungkinan. Ternyata 

ada kenyataan yang terekam interaksi seni dalam kehidupan virtual 

lintas web.  

Sejumlah galeri merekam lintas pengunjung web dunia virtual, 

salah satunya situs British Museum di Inggris yang melonjak pada 

hari-hari krisis awal pertengahan Maret, tour virtual Courtauld Gallery 

melaporkan lonjakan 723% pengunjung tentunya ini merupakan yang 

mengejutkan, tentunya memberi sinyal harapan yang baik dalam 

keterpurukan ini. Sejumlah galeri pribadi cukup sigap bergerak 

meluncurkan “ruang tontonan online”, ketika kegiatan pameran isik 
dibatalkan kemudian dirubah secara virtual. Yang selama ini dunia 

virtual masih direspon sebatas wacana pada akhirnya masyarakat 

seni melihat cara untuk memanfaatkan peluang online khususnya 

dalam dunia seni. Media sosial virtual kemudian segera menjadi 

bagian dari dunia seni dan tiba-tiba menjadi satu-satunya sarana 

untuk mempertahankan koneksi ke pemirsa. Galeri galeri melakukan 

berbagai uji coba proyek secara top-down saling berkolaboratif. 

Perubahan yang menggeliat tersebut kemudian terjadi serentak 

menyebar dan menjadi gelombang membesar: “Manusia sebagai 

makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari kehidupan interaksi sosial 

pada akhirnya menemukan dan melakukan cara komunikasi yang 

berbeda, semenjak beberapa bulan kehilangan ruang sosialnya. 



108 Bookchapters

 

Hal interaksi dan komunikasi virtual lintas web ini menggantikan 

kehidupan nyata dunia seni di museum. Pada akhirnya museum-

museum yang tadinya mati suri mulai melakukan kalibrasi dengan 

tampilan lain dan membuka kegiatan-kegiatan seni secara virtual. 

Aktivitas dan kesibukan persiapan di balik layar dalam menyusun 

acara-acara pembukaan kegiatan seni berhenti, kemudian berubah 

menjadi acara virtual bahkan banyak sekali terjadi komunikasi 

dengan orang-orang tertentu yang tadinya sulit untuk bisa langsung 

berkomunikasi, dalam acara virtual bisa terhubung dan berinteraksi 

di antara mereka, tidak ada jarak, tidak ada perbedaan ras dan bangsa, 

terkoneksi antar negara bahkan antar benua.

C. Sosial Ekonomi vs Covid-19

Tapi tetap ada kenyataan lain yang cukup kritis bahwa value 

perekonomian global dunia mengalami kemacetan, padahal selama 

selama dua dekade terakhir ini dunia seni mengalami euphoria, 

periode pertumbuhan dan peningkatan kekayaan yang tidak 

terkendali, ekspansi museum, banyaknya pameran seni di dunia 

menyebabkan kenaikan harga lelang benda-benda seni yang tidak 

terkendali. Iniltrasi nilai pada persepsi seni, sehingga seni dianggap 
sebagai aset, dalam kondisi wabah ini kemudian semua perlu ditata 

ulang kembali. Bagaimana menata kehidupan seniman, galeri-galeri 

hingga museum yang melibatkan kehidupan sosial seni banyak orang 

yang terlibat di dalamnya mengalami krisis ketidakpastian inansial. 

Sementara prediksi-prediksi menghitung value ekonomi dalam 

ketidakpastian, sejumlah museum berusaha mencari jalan keluar 

agar tetap beroperasi dengan cara yang berbeda. Ekspansi tiada akhir 

ditujukan kepada mega-kolektor penawaran untuk pembelian benda-

benda seni terbaik. Kondisi seperti ini bisa jadi pernah dialami dimasa 

lalu dan periode ini kurang lebih kondisi yang sama. Kegiatan dan 

operasional pameran blockbuster harus disusun ulang disesuaikan 

dengan kondisi wabah. Museum biasanya sudah memiliki hampir 

semua persyaratan, koleksi karya-karya permanen ciptaan maestro 

dan seniman pilihan museum, tinggal memanfaatkan dan melengkapi 

dengan perangkat pendukungnya. Prediksi para pakar kondisi ini 
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mungkin akan terus berlangsung cukup lama, sebagian besar galeri-

galeri kemungkinan bisa ditutup hingga akhir tahun 2020. Andai 

pasar seni bangkit kembali sekalipun, akan menjadi wilayah kapital 

yang jauh lebih kecil. 

Kondisi masa lockdown ini bisa jadi museum dan galeri memiliki 

peran yang lebih besar dari sebelumnya, karena menjadi peluang 

merubah cara berkegiatan seni isik secara langsung menjadi kegiatan 
virtual. Karya seni di ruang isik berbeda dengan ruang virtual, akan 
tetapi manusia adalah mahluk yang bisa beradaptasi dengan kondisi 

tersebut, karena mereka membutuhkan membutuhkan interaksi 

dengan kegiatan seni. 

D. Komunitas dan Seniman vs Covid-19

Dilain pihak bagaimana seniman merespon kondisi ini, karena 

dalam setiap kesulitan seniman selalu mencari jalan untuk mencari 

solusi-solusi menyalurkan pengalaman hidupnya. Masa isolasi dan 

lockdown keterasingan menjadi pemicu dan keleluasaan waktu untuk 

berkarya dengan cara yang berbeda dan membuat karya-karya yang 

menggambarkan momen-momen usaha bersahabat dengan kondisi 

sulit dan kemarahan pada virus corona yang tidak terlihat, akan tetapi 

membayangi terus gerak-gerik manusia. Bagaimana seniman-seniman 

mengekspresikan kondisi budaya pandemi global yang depresif ini 

direkam dalam karya-karya seniman. Dan bagaimana itu akan terjadi? 

Meski sejumlah prediksi mulai bermunculan, belum ada jawaban 

yang tepat dari sejumlah tulisan yang berusaha menjawab pertanyaan 

permasalahan itu. Masih terlalu dini untuk menyebutkan bahwa 

horor wabah corona ini merubah fondasi dan cara pandang dalam 

memahami dan menilai seni, juga medan sosial seni dan sejarahnya. 

Akan tetapi kondisi sekarang justru merupakan masa-masa penting 

untuk memaknai kembali seni dan mendudukan perannya.

Di tengah situasi yang tidak menentu ini, pengarsipan dan 

pencatatan mengenai keberadaan seni menjadi hal penting karena kita 

memerlukan catatan itu sebagai data base yang menjadi dasar evaluasi 

dan khususnya untuk menentukan masa depan.  Dengan begitu arah 

pengembangan seni rupa di Indonesia akan lebih fokus menentukan 
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aktivitas dan seniman-seniman dan yang sesuai dengan kekinian 

arus kontemporer. Karya seperti apa yang diciptakan seniman dalam 

merespon kondisi terisolasi wabah corona ini. Bagaimana wabah ini 

disikapi seniman dalam penciptaan seni? Para pengamat seni mulai 

menduga-duga bentuk seni seperti apa yang akan tumbuh dari 

seniman-seniman yang merespon masa sulit ini. Jika kita kembali 

menelusuri sejarah dan seni kemasa akibat perang dunia pertama, 

bagaimana seniman Eropa melihat peristiwa traumatis hebat itu 

yang kemudian memunculkan rupa gaya surealisme dan dadaisme. 

Selanjutnya setelah perang dunia kedua muncul pemikiran seni 

eksistensialisme dan abstraksi gestural. Ide-ide kreatif dalam tekanan 

kondisi sulit pada akhirnya menghasilkan ciptaan baru yang unik 

dan menjadi penanda zaman catatan sejarah manusia. 

Contoh kondisi pandemic lu Spanyol 1920 di Eropa terjadi, yang 
menimpa seniman Edward Munch. Ia berhasil melewati terinfeksi Flu 

Spanyol yang mematikan dan dalam selama sakit dia menghasilkan 

dua lukisan potret dirinya dengan judul: Potret Diri dengan Flu 

Spanyol dan Potret Diri setelah Flu Spanyol. Ekspresionis berkebangsaan 

Norwegia ini meninggal di Oslo, 1944. Di tengah wabah Covid-19 

ini, pelukis David Hockney mengucilkan diri di Normandy, Prancis. 

Legenda hidup berusia 82 tahun ini tetap bergairah menyambut 

museum semi dengan menggambar bunga-bunga bakung. Di usianya 

yang sepuh dan rentan, Hockey menebar optimisme dan percaya 

“badai pasti akan berlalu”.

Salah satu contoh yang menarik lainnya adalah perspektif 

seorang seniman, catatan Frances Morris, director of Tate Modern, 

pengamat seni dari Amerika, menelusuri konsep dan karya Mika 

Rottenberg seniman Amerika kelahiran Argentina, dari New York, 

seniman instalasi dan videoart-nya yang seringkali mengkritisi 

kehidupan Bolek sohirsosiopolitik, ekses kapitalisme akhir pada 

pemerintahnya. Melalui media Skype, mewawancara Rottenberg yang 

tinggal di New York.  Dia mencoba mengharmonikan antara kegiatan 

sekolah-rumah anak perempuannya dan tetap terhubung dengan 

terhubung dengan tetangga dan teman-temannya disaat sejumlah 

proyek seni Rottenberg dibatalkan atau ditunda. Meskipun demikian, 
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Rottenberg tetap berkarya memperlihatkan catatan yang mungkin 

rasa optimis atau setidaknya ilosois. Sebagai anggota aktif Culture 

Declares, gerakan save the earth, dia melihat hubungan sebab akibat 

yang kuat antara iklim dan coronavirus19, dan dia berpikir tentang 

bagaimana seni tepat- yang baik sebagai respon dan sesuatu yang 

dapat memberi penjelasan tentang yang dihadapi untuk ke depannya. 

Dia memanfaatkan media internet program zoom meeting video untuk 

berkolaborasi dengan artis lain dan menyebar luaskan proyek seni. 

Dalam kegiatan pameran Easypieces, MCA Chicago, sebelum 8 Maret 

2020 dia tidak perlu hadir secara isik hadir di galeri.  

Bila kita mengamati sejumlah aktivitas seniman dari media sosial 

dan berbagai sumber media lainnya, saya mengupload karya yang 

dibuat oleh beberapa seniman kontemporer dari berbagai negara, 

yang tetap mengerjakan pekerjaan kreatif seni merespon kondisi 

pandemic Covid-19, ditayangkan dalam media online. Tidak sedikit 

yang menampilkannya melalui aplikasi Instagram atau sekedar 

berbagi foto di grup WhatsApp. Melihat reaksi dari gerakan seniman 

yang bermunculan secara serentak ini menggugah dukungan pada 

proyek seni publik yang ambisius bernilai jutaan pound diperlukan 

untuk mendukung institusi budaya selama penyebaran coronavirus 

dan membantu menciptakan generasi seniman baru, menurut salah 

satu nama seni Inggris yang paling dihormati. Hans-Ulrich Obrist, 

direktur artistik Galeri Serpentine, mengatakan proyek tersebut setara 

dengan proyek dukungan dari Franklin D Roosevelt saat depresi 

traumatis pada 1930-an. Karya-karya yang merupakan gerakan respon 

seniman-seniman di berbagai kota di dunia yang dilanda virus corona, 

diantaranya adalah bisa dilihat dalam tayangan gambar yang saya 

temukan dalam berbagai media massa dan media sosial.

Til Kolare; seniman Digital Art Image dari Jerman mengedit ulang 

Karya Michael Angelo, yang berjudul “Penciptaan Adam”; Karya itu 

digambaran Dewa Zeus meninggalkan Adam. Gambar jari tangan 

Zeus tidak lagi menyentuh jari Adam sehingga ada jarak, sebagai 

simbol dari kehidupan berjarak karena pandemic corona. Karya itu 

mural di atap gedung di Sixtinist Chapella, Roma Italy yang dibuat 

pada tahun 1512. Til Kolare banyak mengambil lukisan-lukisan masa 
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Renaisans dan klasik dengan mengedit ulang dan menghilangkan 

interaksi manusia yang digambarkan oleh seniman penciptanya. 

Gambar editing itu memperlihatkan sosok manusia dalam lukisan 

yang dia edit menjadi sendiri atau sangat berjarak dengan sosok 

manusia lainnya. Menunjukkan kehidupan manusia pada masa 

pandemic corona virus yang sedang melanda dunia. 

 

  
Karya: Michelangelo, The Creation of Adam (1512), editing karya : Til 

Kolare (2020, seniman ), https://www.instagram.com/p/B-DO1akqXfJ/
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“Virus Corona, Memanggil kita untuk Bangkit dan  kesempatan 
kita membangun Masyarakat Baru yang saling mencintai”, seniman 

membuat graiti di distrik bangunan, Munchen, Jerman. https://
www.thestar.com.my/lifestyle/culture/2020/03/18/covid-19-

how-the-art-world-is-taking-on-the-virus

Mural dibuat oleh artis jalanan Italia,  “Komunitas provokatif 
TV Boy” yang menggambarkan ilm Hollywood terkenal Roman 

Holiday,1953. Dipajang di dinding dekat Colosseum di Roma 
tengah. (Foto: AFP) https://www.thestar.com.my/lifestyle/

culture/2020/03/18/covid-19-how-the-art-world-is-taking-on-the-
virus
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Patung  yang berjudul Coronavirus, karya Luke Jerram, Bristol, 
Inggris, terbuat dari gelas, sebagai peringatan menghadapi global 

saintiik pandemik berukuran diameter 23 cm, 1 juta kali lebih 
besardari virus corona. (foto AFF) https://www.thestar.com.my/

lifestyle/culture/2020/03/18/covid-19-how-the-art-world-is-
taking-on-the-virus

Patung  Anjing “Hachiko” di  Shibuya, Tokyo, setiap hari dipasang 
masker oleh seniman dan sertiap hari pula dicopot oleh polisi, 

kejadian itu menjadi semacam Happening Art yang sengaja 
dilakukan oleh seniman mengganggu  lingkungan seperti juga 

Vicod19 mengganggu kehidupan manusia ( Foto Reuteurs) https://
www.thestar.com.my/lifestyle/culture/2020/03/18/covid-19-

how-the-art-world-is-taking-on-the-virus
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Mural yang dibuat oleh Seniman Italy Franco Rivolli, membuat 
ilustrasi penghormatan kepada perjuangan para personal Rumah 

Sakit yang bersayap dan mengenakan masker, bekerja rumah sakit 
yang membantu korban Corona Virus, Terpampang di Didinding 

Rumah Sakit The Papa Giovanni XXIII, Bergamo, Lombardy 
di Italy,( Foto AFP) https://www.thestar.com.my/lifestyle/

culture/2020/03/18/covid-19-how-the-art-world-is-taking-on-the-
virus

Masker Virus Corona, “Cheerfull” karya Zoran Aragovic seniman 
Kroasia, motiv masker terinspirasi dari koleksi karya Pop Art yang 

dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat dan viralkan 
untuk mengajak masyarakat agar terus waspada melindungi 
diri dari pandemic. https://www.thestar.com.my/lifestyle/

culture/2020/03/18/covid-19-how-the-art-world-is-taking-on-the-
virus
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“No Fears, Alert and Keep Fighting”, Karya Nuning Damayanti, 
Indonesia, 2020. Media Foto Digital Imaging wajah perempuan 

dengan ekspresi curiga, takut dan waspada. Ekspresi terinspirasi 
dari rasa ketakutan seorang perempuan menghadapi suasana 

menyedihkan dan mencekam akibat Pandemi Covid-19, 
dipamerkan di media sosial, (Foto: Istimewa NYD)

Di masa krisis dan dalam suasana mencekam, ketakutan tapi 

harus tetap waspada dan bertahan mengahadapi kehidupan dengan 

dibayang-bayangi virus corona (Covid-19). Nuning Damayanti 

membuat karya foto digital series, dengan mengedit foto pribadi 

dengan program internet menjadi keterbatasan, ciptaan-ciptaan 

kreatif justru bisa muncul, artinya bahwa seniman “bukan tidak bisa 

berperan”. Seniman yang kreatif akan selalu bergerak mencari dan 

menemukan cara untuk berkarya dalam situasi apapun, merespon 

dan mencatat dengan caranya sendiri. 

Gerakan serupa terjadi di Indonesia bila mengamati sejumlah 

aktivitas seniman. Dari berbagai sumber, sejumlah komunitas seniman 

bersama-sama mengerjakan proyek-proyek seni secara virtual online. 

Salah satunya Kelompok Pesantren Seni yang diprakarsai oleh 

Setiawan Sabana, seorang seniman senior yang juga mengajar 

di Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung. 

Setiawan Sabana mengalihkan pameran Tunggal yang dijadwalkan 

dipamerkan di Galeri Nasional pada tanggal 21 April-16 Mei 2020, 

akan tetapi dibatalkan karena serangan mendadak pandemi Covid-19, 
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mengalihkan ke pameran virtual, yang bertajuk “Festival Kertas 

Sejagat”, bersama 45 seniman menciptakan karya-karya kreatif khusus 

yang dibuat dari kertas, merespon kondisi karantina akibat Covid-19. 

Beberapa karya yang dibuat diantaranya menarik untuk ditayangkan.

 
Karya Setiawan Sabana, MFA. Urung berpameran tunggal di 

Galnas (Galeri Nasional) Jakarta, April-April-Mei 2020, Maestro 
Kertas ini menggelar pameran virtual. Pembukaan pameran dan 
“Proklamasi Hari Kertas Sejagat (The World Paper Day)”, Garasi 

10, Bandung, Indonesia. 
(Sumber Foto: Setiawan Sabana)

 
Karya berjudul “9 Pemasker”, karya Hilman Safriyadi, Seniman Pematung 

Indonesia, membuat patung dari limbah kertas merespon pandemik 
Vicod 19, Pameran Virtual Seni, Festival Kertas Sejagat 10 Mei 2020. 

(Sumber Foto: Istimewa, Hilman Syafriadi)

Hilman Syafriadi alumni Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut 

Teknologi Bandung, juga dosen di Institut Kesenian Jakarta, mencoba 
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merespon dari maraknya karya visual yang terbit diberbagai media 

sosial terutama di WA yg menampilkan visual igur bermasker 
dengan berbagai tampilan yang menyegarkan sebagai ekspresi 

personal pembuatnya. Hilman menginterpretasi ulang menjadi 

bentuk 3Dimensi berupa patung setengah badan yang terbuat dari 

kertas.  Karya dibuat ini sebagai partisipasi untuk bermasker agar 

dapat berperan serta dalam memutus mata rantai penularan pandemik 

Covid-19

Tidak sedikit yang menampilkannya melalui aplikasi Instagram, 

Facebook atau sekedar berbagi foto di grup WhatsApp. Dari Indonesia, 

melalui foto-foto yang berseliweran grup WhatsApp, Aminudin TH 

Siregar, kurator Indonesia, yang sekarang sedang mengambil program 

doktor di Universitas Leiden, Belanda, mengamati beberapa seniman 

Indonesia, diantaranya mencatat proses pengerjaan karya Tisna 

Sanjaya selama menanggapi wabah ini dengan berkarya di rumahnya 

di Bandung, menoreh-noreh plat tembaga berukuran 70 x 85 cm yang 

sudah tertutup aspaltum (bagi yang mengerti teknik grais ini, tentu 
tidak sulit membayangkan apa yang Tisna Sanjaya sedang lakukan).

 
Plat tembaga yang memperlihatkan proses pengerjaan etsa Tisna 
Sanjaya sebelum di cetak pada kertas, Mei 2020 (Foto: istimewa, 

Tisna sanjaya)

Bentuk-bentuk aneh seperti kerumunan makhluk-makhluk 

ganjil; ada juga pohon besar bercabang-cabang terlihat samar-samar 

dramatik. Menggambar di atas permukaan aspaltum perlu kepekaan 



119Bookchapters

 

inderawi. Torehan jarum etsa mengelupaskan aspal pada permukaan 

logam plat tembaga. Dalam proses selanjutnya, bagian-bagian yang 

terkelupas ini akan dikorosi oleh asam –  biasanya menggunakan ferric 

chlorid (FeCl3). Teknik Cetak Grais adalah teknik warisan abad ke15- 

merupakan proses yang cukup rumit dan memerlukan kesabaran, 

karena itu ketika mengerjakan seni grais, logika dan emosi harus 
dikelola. Berbeda dengan pelukis yang mengoleskan kuas pada 

kanvas. Tisna Sanjaya akan berkarya dengan teknik ini setiap kali ia 

memerlukan penghayatan atau dengan metafor yang sering ia ungkap 

di banyak karyanya: “do’a” dan “kesembuhan” seperti juga ketika 

menghadapi pandemi virus corona.

Selain itu juga Aminudin mengamati kegiatan seniman Isa 

Perkasa yang berkarya dengan cara yag berbeda, mempertemukan 

karyanya dengan orang-orang di sekitarnya. Sejak 1990-an, Isa Perkasa 

dikenal aktif melakukan seni performan dan instalasi meskipun 

belakangan menekuni drawing. Di antara seni-seni protes dari para 

seniman sejak zaman Orde Baru ke Reformasi, orientasi kesenian Isa 

Perkasa keseniannya tidak dihasratkan untuk “membela masyarakat”, 

melainkan menunjukkan titik-titik penindasan, kekerasan, 

ketimpangan, korupsi, dan banyak penyakit sosial lain yang masih 

berlangsung di sekitar keseharian.

  

Isa Perkasa membuat Masker, kemudian membagikan secara cuma-
cuma masker ke berbagai orang yang memerlukannya, diantaranya 

ke pedagang sayur keliling (Foto: istimewa Isa Perkasa)
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Beberapa hari yang lalu, foto kiriman Isa Perkasa di 

grup WhatsApp dan akun Instagram-nya, tampak Isa Perkasa sedang 

menjahit puluhan masker berwarna merah-putih. Ia melakukannya 

sendiri, meski tidak memproduksi dalam jumlah banyak, masker-

masker itu ia bagikan ke orang-orang yang melewati depan rumahnya: 

pedagang keliling, mahasiswa, pengurus mesjid, sopir angkot, 

anggota keluarga, dan beberapa lainnya. Sangat unik memerhatikan 

bagaimana masker berwarna merah-putih itu menutup hampir 

separuh wajah orang. Merah-putih itu tampil demikian mencolok 

dan kontekstual, karena masker itu sengaja dijahit oleh seorang 

seniman, dengan perhitungan dan kesadaran konseptual, maka 

masker merah-putih itu mestinya bukan lagi sebuah masker biasa. 

Karya  itu merupakan “seni performans” Isa Perkasa yang melibatkan 

khalayak ini memunculkan banyak makna selain fungsinya sebagai 

masker. Selain kesan yang menginformasikan “kedaruratan”, dwi-

warna itu seakan-akan “membungkam mulut dan hidung”, sekaligus 

“melindungi” mereka yang mau mengenakannya.  Ketika kain 

merah putih kosong dipasaran, Isa Perkasa bersikeras untuk terus 

menghasilkan masker yang akan dibagikan. Sebagai gantinya, Isa 

Perkasa memanfaatkan ragam kain seragam dari instansi-instansi 

pemerintah. Masker-masker itu kini berwarna abu-abu, coklat, biru, 

hingga loreng militer.  Di tangan mereka yang kreatif, seni akan terus 

memiliki kapabiltas menebalkan etika dan nurani manusia. Mungkin 

dia tidak memberi banyak, tapi kelak, sejarah akan mencatat inspirasi 

para seniman tersebut. Ccatatan-catatan ini seharusnya terus dituliskan 

dan terus mengamati aktivitas seniman. Sekalipun kehidupan sedang 

dikarantina, mestinya tidak ada alasan untuk tidak mencipta seni.
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https://www.instagram.com/p/BwtEMqKauL/

https://theconversation.com/the-importance-of-art-in-the-time-of-
coronavirus-135225

https://mcachicago.org/Exhibitions/2019/Mika-Rottenberg-
Easypieces

https://alif.id/read/ams/virus-mematikan-datang-seniman-bisa-

melakukan-apa-b227492p/

BIODATA PENULIS

Nuning Yanti Damayanti, Dr. Dipl. Art., Alumni 

SR FSRD ITB, dan Dosen Fakultas Seni Rupa dan 

Desain (FSRD) Institut Teknologi Bandung (ITB). 

Melanjutkan pendidikan ke Jerman selama 5 tahun 

atas beasiswa, Goethe Institute, HBK Braunschweig 

dan Deutche Auslandische Austausch Dienst 

(DAAD) dari pemerintah Jerman. 1996 Kembali 

ke Indonesia dan terus mengajar di FSRD ITB. 

Doktor Ilmu Seni, selain mengajar, aktif dalam 

kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian, mengikuti seminar 

nasional & internasional. Menulis artikel ilmiah mengenai seni rupa 

tradisi, sejarah kebudayaan dan pendidikan seni di jurnal nasional 

maupun internasional, mempublikasikan seni rupa dan kebudayaan 

Indonesia. Sejak 1989  sampai sekarang aktif mengikuti kegiatan seni 

dan pameran seni rupa

3 tahun terakhir Pameran

Pameran Batik Guta Tamarin, Galeri Orbital Dago, Bandung , Maret 

2020; Pameran Fabel Nusantara dalam Ekspresi Batik Tamarin, Galeri 

Seni Popo Iskandar, Bandung, Desember 2019; RE-LIVE, THE MYTH, 

Gedung YPK Bandung, Naripan, Bandung, November 2019;  Jelajah Seni 

Rupa Nusantara Cirebon, Gedung Kasepuhan Kacirebonan, Cirebon, 

Oktober 2019;  Pameran Legenda Nusantara, Batik Tamarin, KBRI Swedia 

dan KBRI Praha, Agustus 2019; Pameran Bijaba, Bienal Jawa Barat 

Dago Tea Houis, Taman Budaya Bukit Dago Utara, Bandung,  Jawa 

Barat,  Agustus 2019; “Making” Exhibition , Digital Online,  INSEA, 
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University of British Columbia, Vancouver, CANADA, July 2019, 

Pameran  Seni Rupa IASR-ITB “Intergrated Art”, Pendopo Kabupatian 

Bogor,  Juni 2019; Jelajah Seni Rupa Nusantara, Galeri Cipta II TIM, 

Jakarta, Maret 2019; Pameran Re-Imagining  Mithos The Story of 

Nusantara, YCPD, Des-Januari 2019,  Pameran “Drawing Dialog”, 

YPK Braga, Desember2018, Bandung, “Gandaan dan Ekspansi”, 

Galeri Soemarja, FSRD ITB, Oktober. Bandung,  Narasi Visual : 

Pameran “Et’CETERA” By Bandung Connect 2018, Taman Budaya, 

Dago Tea Huis Bandung, Bandung, Pameran Mitos dan Legenda 

Nusantara, Museum Basuki Abdullah, Jakarta, Juli 2018. Pameran 

“Bumi Citarum”; Museum Geologi, Bandung April 2018, Karya  Amuk 

Tirta Ibu Bumi; Pameran AKU “sang Subyek”, Bentara Budaya Bali, 

Denpasar, Bali, April 2018; Pameran “BANJIR”, Gedung YPK , Braga , 

Naripan 70, Bandung, April 2018; “Contemporary Batik Painting “Asia 

Art and Culture Association (AACA), Maret, Tokyo , Jepang ; 2017, “ 

Pahlawan  Perempuan Dalam Kebhinekaan” Mezanin Galery,Energi 

Building,Medco, Desember 2017, SCBD, Jakarta; “The Power of 

Silent”,  Desember Galery Equilibrium, Bandung 2017; “Pahlawan dan 

Perempuan Indonesia yang menginspirasi”, Agustus,Galeri Nasional, 

Jakarta;  Pameran Indonesian  Batik Folks-Modern Batik, Svasti Gallery 

of  Indira Gandhi National Centre for the Arts, (IGNCA), February, 

New Delhi, 2017, Pameran  Indonesian Folks -Modern Batik  II. Galery , 

Aligahr Islam University  India (AIU), Aligahr, India, Februari 2017; 

2017, February, “Indonesian  Batik Folks-Modern Batik Painting”, 

Pameran “Lelakiku”, Januari 2017 , Komunitas 22#IBU YPK Bandung, 

Braga Bandung Pameran “ Zona 2#” Jawa Barat, Taman Budaya Bukit 

Dago Utara, Bandung,  Jawa Barat,  Agustus 2016.
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BAB XI

STRATEGI UMKM MENGHADAPI PANDEMI 
COVID-19

Sisca, S.E., M.M.
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung

sisca@stiesultanagung.ac.id

A. Pendahuluan

Salah satu ukuran keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari 

perkembangan sektor perekonomian di negara tersebut. Pemerintah 

berperan penting dalam menjaga kestabilan perekonomian di 

suatu negara melalui kebijakan perbankan yang ditetapkan. Selain 

pemerintah, masyarakat juga berperan dalam perkembangan 

perekonomian di suatu negara, salah satunya adalah melalui Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang mereka jalankan (Sariah 
et al., 2019). UMKM merupakan penggerak perekonomian baik di 

negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia. UMKM 

dinilai memiliki peran yang penting dan krusial dalam pertumbuhan 

perekonomian di Indonesia. Hal ini terlihat pada penyerapan tenaga 

kerja dan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang didominasi 

oleh usaha UMKM dibandingkan dengan usaha besar (Putri, 

2019). Dari hasil sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) pada Katalog Analisis Hasil SE2016 Lanjutan: Potensi 

Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil, jumlah UMK yang ada di 

Indonesia mencapai lebih dari 26 juta usaha atau 98,68% dari total 

usaha non pertanian di Indonesia. Dari hasil tersebut juga diketahui 

bahwa UKM mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 59 juta orang 

atau sekitar 75,33% dari total tenaga kerja non pertanian (Tusianti et 

al., 2019). Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran UMKM dalam 

mendukung pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Melihat pentingnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia, 

maka pemerintah selalu berupaya memberikan dukungan dalam 

mengembangkan UMKM yang ada. Dukungan diberikan oleh 
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pemerintah dalam bentuk kemudahan perizinan, jangkauan akses yang 

luas, kemudahan peminjaman dana dengan bunga rendah, keringanan 

perpajakan, dan lain sebagainya (Paskalia, 2019). Namun, di tengah 

perkembangan UMKM di Indonesia yang belum berjalan dengan 

baik, UMKM kembali diuji dengan kemunculan Pandemi Covid-19. 

Penyebaran virus Covid-19 yang begitu cepat dan mudah telah 

memaksa banyak negara termasuk Indonesia untuk memberlakukan 

kebijakan social distancing (Nurhidayat, 2020).

Kebijakan social distancing (jarak sosial) yang saat ini diubah 

dengan istilah physical distancing (jarak isik) oleh pemerintah 
membawa dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan UMKM 

di Indonesia. Kebijakan ini telah memaksa masyarakat Indonesia 

untuk melakukan aktivitasnya dari dalam rumah (bekerja, belajar, 

dan beribadah dari rumah). Kondisi ini berimbas pada penjualan 

UMKM yang mengalami penurunan yang cukup drastis karena 

sepinya pengunjung yang datang membeli ke tempat mereka. Ketua 

Umum HIPMI JAYA menyatakan bahwa pendapatan pelaku UKM di 

Indonesia telah mengalami penurunan drastis hingga 70% pada Maret 

2020 (Suhartadi, 2020). Oleh karena itu, diperlukan suatu langkah 

nyata bagi para pelaku UMKM agar mereka dapat bertahan di tengah 

Pandemi Covid-19 yang sedang melanda Indonesia.

B. Pandemi Covid-19 dan Pengaruhnya Terhadap UMKM

Seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini sedang diterpa oleh 

pandemi Covid-19, yang berdampak pada keberlangsungan UMKM 

di Indonesia. Covid-19 dimulai dari Kota Wuhan di China, Desember 

2019 dan terus merebak ke hampir seluruh negara di dunia. Pada hari 

Minggu tanggal 12 April 2020, jumlah kasus infeksi Covid-19 di dunia 

sudah mencapai 1.775.210 kasus dengan jumlah korban meninggal 

sebanyak 108.544 orang dan jumlah pasien sembuh tercatat sebanyak 

401.517 orang (Aida, 2020). Di Indonesia sendiri, pada tanggal 12 April 

2020 terjadi penambahan jumlah kasus tertinggi sejak 2 Maret 2020 

sebanyak 399 kasus baru sehingga total kasus tercatat sebanyak 4.241 

kasus dengan jumlah korban meninggal sebanyak 373 orang, jumlah 
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pasien sembuh sebanyak 3.509 orang, dan pasien dalam perawatan 

sebanyak 3.509 orang (Dewi, 2020). 

Kondisi tersebut memaksa Presiden Indonesia Joko Widodo 

untuk menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peetapan Bencana 

Non-alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai 

bencana nasional. Keputusan tersebut dibuat dengan pertimbangan 

jumlah korban dan kerugian harta benda yang semakin meningkat 

setiap harinya, cakupan wilayah yang terdampak semakin meluas, 

serta dampak wabah Covid-19 tidak hanya dari segi kesehatan, namun 

juga aspek sosial ekonomi yang luas (Gunadha & Intan, 2020).

Untuk menekan penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan 

kebijakan social distancing yang diganti dengan istilah physical distancing 

di mana pemerintah ingin agar kontak isik antar orang diminimalisir 
dan jika dilakukan pertemuan, maka jarak antar masing-masing 

orang sejauh satu meter serta setiap orang diharapkan untuk selalu 

menjaga kebersihan diri sesuai dengan ketentuan pemerintah (Taher, 

2020). Kebijakan tersebut memaksa mayoritas masyarakat Indonesia 

untuk melakukan aktivitas dari dalam rumah (bekerja, belajar, dan 

beribadah dari rumah). Hal ini berimbas pada menurunnya tingkat 

penjualan UMKM dikarenakan sebagian masyarakat merasa terlalu 

takut untuk keluar rumah dan melakukan pembelian produk yang 

mereka butuhkan. Selain itu, kebijakan tersebut juga mengakibatkan 

sebagian masyarakat kehilangan pendapatan karena tidak bisa 

beraktivitas di luar rumah yang mengakibatkan daya beli mereka 

menurun sehingga tingkat konsumsi menjadi menurun. Kondisi ini 

memberikan tekanan pada UMKM karena tidak dapat menjalankan 

usahanya dengan baik sehingga kemampuan membayar kredit juga 

menjadi terganggu (Saubani, 2020).

Keputusan menangani Covid-19 menjadi suatu dilema yang besar 

di mana jika pemerintah memutuskan untuk secara tegas menangani 

Covid-19 dengan melakukan “lockdown” maka penyebaran Virus 

Covid-19 dapat dibersihkan dalam waktu 1-2 bulan. Namun hal 

ini akan berdampak besar pada perekonomian Indonesia di mana 

perekonomian harus mati total karena tidak adanya aktivitas yang 
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boleh dijalankan, termasuk pelaku UMKM harus vakum selama 1-2 

bulan. Dengan demikian, pelaku UMKM tidak memiliki pendapatan 

sama sekali padahal mereka memiliki biaya tetap yang harus 

dikeluarkan (seperti biaya sewa dan gaji karyawan) sehingga terkadang 

memaksa pelaku UMKM untuk merumahkan karyawannya, yang 

mengakibatkan semakin banyaknya pengangguran. Sebaliknya, jika 

pemerintah kurang tegas dalam menangani penyebaran virus, maka 

waktu pemulihan virus akan berlangsung lebih lama, sehingga pelaku 

UMKM harus menghadapi situasi pandemi Covid-19 lebih lama juga 

(Rahmawan, 2020).

Kemampuan UMKM untuk bertahan pada saat krisis tahun 1998 

tidak dapat diterapkan pada kondisi sekarang dikarenakan tidak 

adanya kegiatan masyarakat yang terjadi akibat Covid-19. Mengingat 

pentingnya peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia, maka 

yang perlu menjadi perhatian utama dalam penyelamatan ekonomi 

adalah UMKM (Kristianus, 2020). Pemerintah sudah mengeluarkan 

beberapa kebijakan dalam mendukung UMKM untuk bertahan 

dalam masa pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Tentang Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan, seperti penyaluran kartu prakerja yang 

dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan skill 

mereka, pemutihan PPh 21 bagi pekerja tertentu, pembebasan dan 

pengurangan pajak untuk sektor tertentu, penundaan pembayaran 

pokok dan bunga selama 6 bulan semua skema Kredit Usaha Rakyat 

(KUR) bagi yang terdampak Covid-19. OJK juga mengeluarkan 

kebijakan untuk meringankan pembayaran leasing untuk UMKM 

dan pekerja informal maksimal 1 tahun (Saubani, 2020). Kebijakan-

kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu UMKM dalam 

mengatasi krisis yang terjadi selama pandemi Covid-19 di Indonesia.

C. Strategi UMKM Menghadapi Pandemi Covid-19

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dibahas sebelumnya 

di atas memang dapat meringankan pelaku UMKM seperti melalui 

penundaan pembayaran cicilan untuk KUR dan keringanan 

pembayaran leasing. Namun, tidak semua pelaku UMKM dapat 
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merasakan manfaatnya dikarenakan sebagian pelaku UMKM terutama 

pelaku usaha mikro yang modalnya masih minim, memilih untuk 

menggunakan modal sendiri alih-alih menggunakan pinjaman dana 

sehingga mereka harus bergantung pada diri sendiri (Rahmawan, 

2020). Lagipula selain bergantung pada pemerintah, pelaku UMKM 

sendiri juga harus aktif menemukan solusi untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi pada usaha mereka agar mereka dapat 

bertahan hidup selama masa pandemi Covid-19.

UMKM di Indonesia sangat bervariasi dilihat dari segi jumlah 

aset, jumlah karyawan, jenis produk, dan sebagainya, di mana setiap 

sektor memerlukan strategi yang berbeda untuk menghadapi pandemi 

Covid-19 ini. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh setiap pelaku 

UMKM adalah analisis permasalahan dan rumuskan strategi yang 

tepat, laksanakan strategi tersebut, serta evaluasi hasil pelaksanaan 

strategi secara berkala (Rahmawan, 2020). Meskipun demikian, secara 

umum beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh pelaku UMKM 

sebagai berikut:

1. Digitalisasi Usaha

Pada era digital sekarang ini, digitalisasi usaha merupakan pilihan 

yang perlu dipertimbangkan oleh setiap pelaku usaha jika mereka 

ingin usahanya semakin maju dan berkembang. Apalagi di masa 

krisis pandemi Covid-19 sekarang ini, di mana masyarakat dianjurkan 

untuk melakukan setiap aktivitas dari rumah. Hal ini berdampak 

pada sepinya pengunjung yang datang melakukan pembelian produk 

di UMKM dikarenakan mayoritas masyarakat merasa takut untuk 

melakukan aktivitas di luar rumah dan lebih memilih untuk berbelanja 

dari rumah saja. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu melakukan 

transformasi terhadap kegiatan pemasarannya melalui pemasaran 

dengan menggunakan media sosial dan situs marketplace.

Dalam melakukan promosi, pelaku UMKM dapat memanfaatkan 

media sosial seperti instagram, facebook, whatsapp, twitter, dan sebagainya 

untuk memperkenalkan mengenai produk yang dihasilkan UMKM 

kepada masyarakat luas. Promosi melalui media sosial merupakan 

cara yang sesuai untuk mempromosikan produk dikarenakan pada 

masa sekarang ini, hampir semua orang menggunakan media sosial 



128 Bookchapters

 

untuk berkomunikasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selain 

itu, pelaku UMKM harus mampu memilih saluran pemasaran online 

yang tepat agar hasilnya optimal. Misalnya, bagi pengusaha UMKM 

yang menghasilkan produk yang tidak tahan lama seperti makanan, 

maka saluran pemasaran yang cocok seperti grabfood, gofood, jaket, 

dan sebagainya dapa digunakan untuk membantu mereka dalam 

menjangkau konsumen yang gemar makan tetapi enggan untuk makan 

di luar pada masa pandemi Covid-19 ini. Sedangkan bagi pengusaha 

UMKM yang menghasilkan ataupun menjual produk yang tahan lama 

seperti pakaian, barang kebutuhan sehari-hari dan lain sebagainya, 

maka dapat memanfaatkan e-commerce yang sudah ada (seperti lazada, 

bukalapak, tokopedia dan lain sebagainya) untuk membantu pelaku 

UMKM dalam menjangkau konsumen yang enggan berbelanja ke luar 

rumah. Dalam pengantaran barang kepada konsumen, pelaku UMKM 

juga dapat bekerja sama dengan jasa pengantaran barang seperti 

gosend, grabsend, jaket, gokil dan lain sebagainya. Pemasaran secara 

online dapat dikatakan sebagai solusi yang tepat untuk meningkatkan 

penjualan pada masa pandemi Covid-19 di mana sebagian konsumen 

merasa enggan untuk beraktivitas keluar rumah.

Pelaku UMKM juga dapat mempertimbangkan untuk meng-

gunakan software akuntansi online untuk membantu mengurus 

pembukuan usaha melalui itur-itur yang dapat membuat dokumen 
penagihan dan pembayaran dengan mudah, menganalisis laporan 

pendapatan dan biaya, melakukan rekonsiliasi bank secara otomatis 

tanpa perlu mengunjungi kantor, dan lain sebagainya. Menurut Standie, 

pemasaran secara online dan automasi pembukuan merupakan solusi 

tepat untuk membantu pelaku UKM bertahan pada masa pandemi 

Covid-19 ini dan ke depannya (Suhartadi, 2020).

Namun, pelaku UMKM juga harus berhati-hati ketika melakukan 

digitalisasi usaha. Hal ini dikarenakan kemunculan serangan phishing 

oleh para pelaku kejahatan siber. Kondisi ini membuat banyak pelaku 

UMKM yang melakukan digitalisasi usaha tanpa persiapan yang 

matang justru mengalami kerugian karena terjadinya pencurian data 

terutama data-data keuangan. Oleh karena itu agar tidak terjebak oleh 

pelaku kejahatan siber, maka pelaku UMKM harus memperhatikan 
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langkah-langkah yang disarankan oleh para ahli Kaspersky yaitu 

memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai dasar-dasar 

keamanan siber, mengarahkan karyawan cara menangani data penting 

usaha secara teratur, menggunakan software yang legal, serta membuat 

cadangan penyimpanan untuk data-data penting usaha secara berkala 

(Threestayanti, 2020). 

2. Kolaborasi

Dalam mengembangkan usaha yang dijalankan, pelaku 

UMKM juga dapat melakukan kolaborasi dengan pelaku UMKM 

lain (Sabander, 2020). Kolaborasi dilakukan agar pelaku UMKM 

dapat saling menyokong dalam penyediaan sumber daya yang 

dibutuhkan. Selain itu, kolaborasi juga dapat membantu UMKM 

untuk menghasilkan produk yang dapat memberikan manfaat yang 

lebih besar kepada konsumennya. Misalnya, pelaku UMKM yang 

menjual produk oleh-oleh makanan dapat berkolaborasi dengan 

pelaku UMKM di bidang konveksi untuk menghasilkan kemasan 

bagi produk makanan mereka. Kemasan tersebut nantinya akan dapat 

digunakan oleh konsumen di kemudian hari. Selain memberikan 

manfaat yang lebih kepada konsumen, hal ini juga dapat membantu 

menjaga kelestarian lingkungan dengan mengurangi penggunaan 

plastik.

3. Peningkatan Kualitas Produk dan layanan

Pelaku UMKM juga harus selalu menjaga dan meningkatkan 

kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan (Lavinda, 2020). 

Hal ini dilakukan untuk menjaga agar konsumen merasa puas ketika 

mengkonsumsi produk sehingga menjadi loyal terhadap usaha 

tersebut. Apalagi di masa pandemi Covid -19 ini di mana konsumen 

enggan untuk berbelanja keluar rumah, memberikan layanan yang 

terbaik kepada konsumen seperti menyediakan layanan “free delivery” 

akan mampu meningkatkan kepuasan konsumen terhadap usaha 

dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian ulang. Selain 

itu, pelaku UMKM juga diharapkan untuk selalu berinovasi dengan 

menghasilkan produk-produk yang lebih bervariasi untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen yang selalu berubah-ubah. Dengan melakukan 
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inovasi, UMKM juga dapat semakin tumbuh dan berkembang serta 

mampu bersaing dengan usaha-usaha lainnya. 

D. Penutup

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak 

perekonomian baik di negara maju maupun negara berkembang 

seperti Indonesia. UMKM dinilai memiliki peran yang penting 

terhadap penyerapan tenaga kerja dan kontribusi Produk Domestik 

Bruto (PDB) yang didominasi oleh usaha UMKM dibandingkan 

dengan usaha besar. Di tengah perkembangan UMKM di Indonesia 

yang belum berjalan dengan baik, UMKM kembali diuji dengan 

kemunculan Pandemi Covid-19, yang memaksa pemerintah untuk 

memberlakukan kebijakan social distancing. Kebijakan ini berimbas 

pada penjualan UMKM yang mengalami penurunan yang cukup 

drastis karena sepinya pengunjung yang datang membeli ke tempat 

mereka. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam 

mendukung UMKM untuk bertahan dalam masa pandemi Covid-19, 

seperti penyaluran kartu prakerja, pemutihan PPh 21, pembebasan dan 

pengurangan pajak, serta penundaan pembayaran pokok dan bunga 

selama 6 bulan. Namun, pelaku UMKM sendiri juga harus mampu 

menerapkan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalahan 

yang terjadi pada usaha mereka agar mereka dapat bertahan hidup 

selama masa pandemi Covid-19. Secara umum, beberapa strategi 

yang bisa diterapkan oleh pelaku UMKM adalah dengan melakukan 

digitalisasi usaha melalui pemasaran online dan automasi pembukuan 

usaha, membangun kolaborasi dengan pelaku UMKM lainnya, serta 

melakukan perbaikan terhadap kualitas produk dan layanan usaha 

secara berkesinambungan.
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GLOSARIUM 

1. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis 

coronavirus yang baru. Penyakit ini menular melalui mulut, 

hidung, serta mata yang disentuh oleh permukaan yang pernah 

menyentuh percikan yang keluar dari hidung dan mulut penderita 

Covid-19.
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2. UMKM adalah usaha perorangan ataupun badan usaha yang 

melakukan usaha produktif di semua sektor ekonomi dengan 

merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008.

3. Pandemi adalah penyakit yang mengalami penyebaran meliputi 

area geograis yang luas secara global.
4. Phishing adalah salah satu bentuk kejahatan siber dengan 

melakukan serangan rekayasa sosial atau tipu daya pikiran 

dengan mengeksploitasi emosi manusia yang disamarkan dengan 

banyak cara untuk menipu para pengguna online.
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BAB XII

SISTEM SANITASI DAN SISTEM PLUMBING

Mohammad Imran
STITEK Bina Taruna, Gorontalo Indonesia

imransains02ars@gmail.com

A. Pendahuluan

1. Sistem sanitasi merupakan suatu sistem penyediaan atau 

penyaluran air ke tempat-tempat yang dikehendaki tanpa ada 

gangguan dan dapat memenuhi kebutuhan penghuni.

2. Sistem plumbing merupakan suatu sistem peralatan pengadaan 

atau distribusi sanitasi dengan perpipaan agar membantu 

pemenuhan kebutuhan penghuni terhadap masalah air.

a. Jenis - jenis peralatan plumbing

• Peralatan untuk penyediaan air bersih

• Peralatan untuk penyediaan air panas

• Peralatan untuk pembuangan air kotor 

• Peralatan untuk pembuangan disposal padat

• Peralatan - peralatan lain yang ada hubungannya terhadap 

perencanaan perpipaan.

b. Syarat - syarat bahan plumbing

• Tidak menimbulkan bahaya kesehatan

• Tidak menimbulkan gangguan suara 

• Tidak menimbulkan gangguan radiasi 

• Tidak merusak perlengkapan bangunan

• Instalasi harus kuat dan bersih

Selain syarat - syarat di atas harus pula diperhatikan cara-cara 

pemasangan yang baik, seperti penyambungan hubungan 

dari pipa-pipa yang besar ke yang kecil atau sebaliknya.   

c. Mutu bahan plumbing, syaratnya :
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• Daya tahan bahan harus lama, minimal 30 tahun

• Permukaan harus halus dan tahan korosi

• Tidak ada bagian - bagian yang tersembunyi / menyimpan 

kotoran pada bahan - bahan yang dimaksud 

• Bebas dari kerusakan, baik mekanis maupun yang lainnya

• Mudah pemeliharaannya

• Memenuhi peraturan - peraturan yang berlaku.

d. Alat - alat pendukung plumbing / ixtures
Dalam perencanaan plumbing, perlu diperhatikan bahan/ 

alat plumbing. Untuk bahannya dapat digunakan : pipa besi 

tuang (galvanize), pipa PVC dan pipa Tembaga (untuk air 

panas). Penggunaan pipa ini tergantung dari jenis bangunan 

dengan suatu tekanan tertentu sesuai dengan besar dan tinggi 

bangunannya. Ukuran yang sering digunakan mulai dari 

diameter ½” sampai dengan 2” untuk rumah tinggal, ½” 

sampai dengan 6” untuk bangunan tinggi.

Alat - alat plumbing yang merupakan permulaan dari 

sistem pembuangan dari instalasi, dapat berupa : kran, kloset, 

wastafel (lavatory), urinoir, bidet, bath tub, shower, dll.

B. Sistem Penyediaan Air Bersih

Air bersih yang dimaksud di sini adalah air minum, yaitu air yang 

dapat diminum dan digunakan untuk kebutuhan - kebutuhan lain.

1. Fungsi Air 

• Konsumsi : untuk kebutuhan rumah tangga, untuk proses 

industri

• Sirkulasi : untuk air panas, AC, kolam renang, air mancur / 

taman, dll

• Statis : untuk hidran, untuk sprinkler

2. Sumber Air

• Air yang berasal dari mata air, yaitu air yang keluar dari dalam 

tanah
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• Air danau / air tadah hujan, dapat berfungsi sebagai air 

minum

• Air sungai yang dibuat bendungan, biasanya dilakukan oleh 

PAM

• Air dari dalam tanah, berupa sumur galian atau sumur pompa 

berkisar kedalam 5 - 15 m

3. Kebutuhan Air

• Keperluan - keperluan : (i) untuk minum, masak; (ii) untuk 

mandi, buang air kecil dan buang air besar; (iii) untuk mencuci; 

(iv) untuk proses industri

• Sifatnya sirkulasi : (i) air panas; (ii) water coolig / AC; (iii) 

kolam renang, air mancur / taman

• Sifatnya tetap : (i) air untuk hidran; (ii) air untuk sprinkler

• Keperluan air cadangan yang sifatnya berkurang karena 

penguapan

4. Syarat Air Bersih

• Jernih, bersih, tidak berwarna, tidak berbau dan tidak 

mempunyai rasa

• Mempunyai suhu kira - kira 10 - 200 C 

• Mempunyai syarat kesehatan

• Radiological Factor

5. Sistem Distribusi

• Menurut cara pengalirannya

• Sistem horisontal merupakan sistem distribusi pada bangunan 

tidak bertingkat

• Sistem vertikal merupakan sistem distribusi pada bangunan 

bertingkat

• Menurut tangkinya

• Sistem sambungan langsung

• Sistem tangki atap

• Sistem tanpa tangki

• Mempunyai syarat kesehatan
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C. Sistem Distribusi

1. Sistem Horisontal : distribusi pada bangunan tidak bertingkat

a. Sistem percabangan

Gambar 11.1 Diagram Sistem Percabangan

Keterangan : Dari pipa induk, dibuat percabangan untuk 

melayani suatu daerah tertentu. Kemudian bercabang lagi untuk 

melayani perumahan-perumahan di dalam daerah tersebut. 

Keuntungan :

√ Perhitungan perencanaan mudah/sederhana

√ Pemasangan pipa sederhana

√ Jumlah katup yang digunakan dapat dibatasi

Kerugian :

√ Terjadi penggumpalan sedimen di ujung pipa akibat ujung 

yang buntu

√ Pada bagian pipa yang jauh, kadang sulit mendapatkan 

tekanan yang cukup

√ Jika salah satu cabang diperbaiki, maka seluruh cabang harus 

dihentikan aliran airnya.

√ Kapasitas air untuk kebakaran sangat terbatas

b. Sistem tertutup

Adalah sistem di mana setiap percabangan pipa dihubungkan 

satu dengan yang lain. Sesuai untuk digunakan pada sebuah kota.
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Gambar 11.2 Diagram Sistem Tertutup

Keuntungan :

 √ Air bersirkulasi terus -menerus tanpa kemungkinan terjadinya 

penggumpalan sedimen

 √ Air akan tersedia pada setiap ujung pipa dengan kehilangan 

energi minimum, karena pipa yang saling tersambung

 √ Pada waktu perbaikan, hanya sebagian kecil saja daerah yang 

tidak menerima air

Kerugian :

 √ Diperlukan banyak katup

 √ Diameter pipa lebih besar, ukuran pipa juga lebih panjang

 √ Analisa kapasitas, tekanan dan kecepatan air rumit

 √ Biaya pemasangan pipa lebih mahal

c. Sistem melingkar

Adalah perpaduan antara sistem percabangan dan sistem tertutup. 

Sistem melingkar ini sangat sesuai digunakan pada desain kota 

yang baik.

Gambar 11.3 Diagram Sistem Melingkar
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d. Sistem radial

Memanfaatkan beberapa reservoir pembagi air untuk melayani 

suatu daerah tertentu. Dengan penetapan daerah yang tepat, maka 

kehilangan energi di dalam jaringan dapat dikurangi sebesar 

mungkin.

Gambar 11.4 Diagram Sistem Radial

2. Sistem Vertikal : Distribusi pada bangunan berlantai banyak

a. Single Zone System (tanpa zone)

Yaitu sistem yang digunakan untuk bangunan berlantai tidak 

lebih dari 13 lantai, dengan jarak dari lantai ke lantai maks. 4 

meter. Adapun proses kerja aliran airnya adalah :

√ Air dari sumbernya dipompakan ke zone / house pump ke 

bak - bak penampungan (reservoir tank)

√ Air dari reservoir tank kemudian dialirkan secara vertikal 

dengan cara : 

ο Apabila bak penampungan berada di lantai basement 

(ground reservoir), maka air dipompa ke atas dengan 

pompa tekan ke masing - masing lantai bangunan. 

Kemudian di distribusikan secara horizontal dengan 

mempergunakan pompa pembagi yang terdapat 

pada setiap lantai (booster pump) ke masing - masing 

ruang (out let). Sistem ini lebih menguntungkan pada 

penggunaan pipa, tetapi sering mengalami kesulitan 
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disaat sumber tenaga untuk pompa mengalami 

pemadaman.

ο Apabila reservoir berada di lantai atap (penthouse 

reservoir), maka air dari tangki dialirkan ke setiap 

lantai dengan menggunakan sistem gravitasi / 

diturunkan secara langsung. Pada tempat - tempat 

tertentu yang jaraknya kurang dari 9 meter dari 

tangki digunakan alat tambahan untuk memperkuat 

pancaran air, misalnya menggunakan pompa tekan.

Gambar 11.5 Diagram Ground 
Reservoir

Gambar 11.6 Diagram Penthouse 
Reservoir

b.  Multi Zone System (banyak zone)

Yaitu sistem yang digunakan untuk bangunan berlantai 

banyak yang jumlahnya lebih dari 10 lantai. Terbagi dalam 

beberapa zone yang sekaligus merupakan lantai mekanikal.
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Gambar 11.7 Diagram Multi Zone

Untuk pendistribusian air diperlukan perlengkapan - perlengkapan 

sbb :

√ Pompa air terdiri dari :

 ο Awwalow Well Pump (untuk deep well)

 ο Booster Pump (pompa tekan)

 ο High Pressure Water Pump (untuk kebakaran)

 √ House Tank (untuk persediaan air, termasuk untuk kebakaran)

√ Pipa Distribusi, syaratnya :

 ο Menurut standar normalisasi

 ο Mudah dikontrol 

 ο Jarak antar gedung relatif dekat

 ο Kedalaman pemasangan pipa dalam tanah, bila memotong 

jalan maka h min : 70 cm untuk pipa besi dan 90 cm untuk 

pipa plastik.

1. Air Panas

Air panas adalah air bersih yang dipanaskan dengan alat tertentu 

dan diperuntukkan untuk kebutuhan - kebutuhan tertentu. Sistem ini 

dapat dipasang pada bangunan perumahan, restoran, perkantoran, 

hotel, apartemen, penginapan, rumah sakit dan bangunan - bangunan 

umum lainnya. Pada daerah - daerah yang beriklim atau berudara 

sejuk, air panas sangat diperlukan. Oleh karena itu, sistem plumbing 

air panas menggunakan pipa besi tuang atau tembaga yang dibalut 

dengan benang - benang asbes agar panasnya tidak terbuang keluar 
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(benang - benang asbes tersebut sebagai isolator yang baik menahan 

panas).

Gambar 11.8 Sistem pemanas air 

dengan listrik 

Gambar 11.9 Air panas tenaga 

surya

Untuk memanaskan air, pipa - pipa air yang dingin harus melewati 

alat - alat pemanas dengan sistem yang berbeda - beda. Alat pemanas 

yang sering digunakan adalah :

a. Pemanas air dengan gas : air mengalir sesaat dan melewati 

pipa - pipa yang dipanaskan

b. Pemanas air listrik

c. Pemanas air energi surya : sistem pemanas energi surya 

menggunakan tabung penyimpan dan letaknya harus 

dipasang di atap bangunan untuk mendapatkan panas 

matahari.

2. Angka Kebutuhan Air

Kebutuhan air terhadap bangunan tergantung fungsi dan 

kegunaan bangunan serta jumlah penghuni dalam bangunan tersebut. 

Untuk mendapatkan jumlah yang besar digunakan sumur pompa 

dalam (deep well) dengan jumlah debit yang tinggi. Besarnya kebutuhan 

air, khususnya untuk kebutuhan manusia dihitung rata - rata per 

orang per hari tergantung dari jenis bangunan yang digunakan untuk 

kegiatan manusia tersebut.
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Tabel 11.1 Kebutuhan Air menurut Type Bangunan

Type Bangunan Air Dingin (liter/hari) Air Panas (liter/hari)

Sekolah
Sekolah + Kafetaria
Apartemen 
Kantor
Taman Kota
Taman dan Shower
Kolam Renang
Apartemen Mewah
Rumah Susun
Hotel
Pabrik
Rumah Sakit Umum
Rumah Perawat
Restoran
Dapur dari Hotel
Motel
Drive in
Pertokoan
Service Station
Airport
Gereja
Rumah Tinggal
Marina
• Toilet
• Wastafel
• Shower
Umum

57
95
133

57 - 125
19
38
38

570 / unit
152 / unit

380 / kamar
95

570 / unit
285 / unit

95
38

190 / kasur
19 / mobil

1520 / toilet
38 / mobil

11 - 19 / penumpang
19 - 26 / kursi

150 - 285

38
157
570

12

60

160

400

200

Sumber : McGuinness, Benjamin and John (1981)

Sebelum menghitung jumlah kebutuhan air, perlu diketahui 

presentase pemakaian air berdasarkan pengaliran normal selama 24 

jam yang dinyatakan dengan satuan Etmaal. 

1 Etmaal equivalen dengan 100 %. Pemakaian air selama 1 jam = 100 

/ 24 = 4,17 % Etmaal rata - rata.

Jika pengaliran dibantu oleh pompa, maka presentase pengaliran 

dikali 10 %.



145Bookchapters

 

Tabel 11.2 Pemakaian Air selama 24 jam

No Interval 
Pemakaian

Pemakaian 
(%)

Jumlah 
Jam

Jumlah Pemakaian 
(%)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

20.00 - 21.00
21.00 - 22.00
22.00 - 05.00
05.00 - 06.00
06.00 - 07.00
07.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 13.00
13.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 20.00

3
1,75
0,75

4
6
8
6
5
6
10
4,5

1
1
7
1
1
2
1
3
4
1
2

3
1,75
5,25

4
6
16
6
15
24
10
9

Total 20.00 - 20.00 24 100

Sumber : McGuinness, Benjamin and John (1981)

3. Perhitungan Kebutuhan Air Bersih

Prinsip Perhitungan

a. Untuk bangunan tidak bertingkat / perumahan

1) Tentukan jumlah pemakai

Jumlah kebutuhan air untuk beberapa tahun kedepan dapat 

diprediksi / ditaksir dengan metode pertambahan penduduk 

dengan ilmu hitung (arithmetical Increase Method).

Pt = Po + (t - 0) P
 

Keterangan :

Pt     : jumlah penduduk / konsumen pada tahun yang akan 

datang

Po    : jumlah penduduk / konsumen pada tahun terakhir

t - 0 : selisih tahun

P      : kenaikan rata - rata penududuk / konsumen

Atau dengan ilmu geometri (geometrical Increase Method).

Pt = Po + (1 + r) n
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Keterangan :

Pt     : jumlah penduduk / konsumen pada tahun yang akan 

datang

Po    : jumlah penduduk / konsumen pada tahun terakhir

r       : presentase perkembangan penduduk pertahun

n      : banyaknya tahun terhitung dari tahun Po

2) Standar kebutuhan berdasarkan fungsi bangunan (lihat tabel 

standar)

3) Kebutuhan air bersih selama 1 jam (K)

K = jmlh. pemakai x standar keb. air (dingin / panas)

                                       24 jam

4)  Kebutuhan sirkulasi (30 % x K)

5)  Kebutuhan statis (20% x K)

6) Jika pengaliran < pemakaian, maka harus menggunakan 

pompa (jumlah jam pemakaian x 10 %) 

(Lihat selisih presentase dengan menggunakan pompa dan 

tabel pemakaian)

7)  Total kebutuhan air (besar reservoir) adalah :

Langkah (6) x Langkah (3) + Langkah (4) + Langkah (5)

Contoh Soal :

Apabila diketahui data penduduk sebagai berikut :

2002  276.000 jiwa 

2003  286.000 jiwa

2004  289.000 jiwa

2005  296.000 jiwa

2006  297.000 jiwa

Apabila diketahui rata - rata pertumbuhan penduduk adalah 1,65 

% serta diketahui waktu puncak (peak hour) kebutuhan air antara 

06.00 - 10.00 dan 16.00 - 18.00 adalah 135 ltr/o/hr.
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Maka hitunglah kapasitas reservoir pada tahun 2010 dengan 

menggunakan rumus geometri....!

Jawaban :

(1) Pt = Po + (1 + r) n

P10 = 297.000 (1 + 1,65 %)4

= 297.000 (1 + 0,0165) 4

= 297.000 (1,0165)4

= 297.000 x 1,0676

P10 = 317077,2 jiwa

Jumlah pemakaian :

(2)   06.00 - 10.00  28 %

   16.00 - 18.00  dengan Interpolasi

   13.00 - 17.00 = 24 / 4  6 %

   17.00 - 18.00  10 %

 Jumlah Pemakaian  = 28 % + 6 % + 10 % 

    = 44 %

 Jumlah Pengaliran   = 6 jam x 4,17 % (Etmaal rata - rata)

     = 25,02 %

(3) K = jmlh. pemakai x standar keb. air (dingin / panas)

                                       24 jam 

K =  317077,2 jiwa x 135 ltr/o/hr

          24 jam

 =  42805422

          24

K = 1783559,25 ltr/jam

(4) Kebutuhan Sirkulasi

      30 % x K   = 30 % x 1783559,25 ltr/jam

= 535067,775 ltr/jam
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(5) Kebutuhan Statis

20 % x K   = 20 % x 1783559,25 ltr/jam

= 356711,85 ltr/jam

(6) Karena jumlah pengaliran < jumlah pemakaian, maka dibantu 

dengan pompa, sehingga 6 jam x 10 %  = 60 %

      Restant = 60 % - 44 %  = 16 %

(7) Total kebutuhan air / besar reservoir adalah :

 
Langkah (6) x Langkah (3) + Langkah (4) + Langkah (5)

 16 % x (1783559,25 ltr/jam + 535067,775 ltr/jam + 356711,85 

ltr/jam)

 16 % x (2675338,875 ltr/jam)

 428054,22 ltr/jam

 428,054 m3/jam

b. Untuk bangunan bertingkat

1) Kebutuhan air bersih selama 1 jam (K)

K1 = jmlh. pemakai x standar keb. air dingin

                                 24 jam

K2 = jmlh. pemakai x standar keb. air panas

                                 24 jam

2) Kebutuhan sirkulasi (30 % x K1 + K2)

3) Kebutuhan statis (20 % x K1 + K2)

4) Kebutuhan terpadat = 1,5 x jumlah waktu terpadat / terlama 

x (1) + (2) + (3)

5) Total kebutuhan air / besar reservoir adalah :

Jumlah pemakaian terpadat + Langkah (2) + Langkah (3)

6) Kapasitas pompa

Q = R

       T 
   

Q = m / 100ft x h x r

                t / 2 
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Keterangan :

Q     : kapasitas pompa (ltr/mnt)

m     : koeisien pipa
h      : tinggi bangunan

r       : jumlah kebutuhan terpadat (ltr)

t       : waktu (menit)

7)  Jumlah lantai = Tinggi bangunan / loor to loor 

Contoh Soal :

Sebuah bangunan hotel dengan jumlah karyawan + tamu adalah 

500 orang, pemakaian terpadat pukul 05.00 - 10.00 dan 17.00 - 

20.00, hitunglah jumlah pompa jika kapasitas pompa sebesar 150 

ltr/mnt. Jika diketahui loor to loor bangunan 9,6 ft dan koeisien 
pipa 0,9 maka hitunglah jumlah lantai bangunan!

Jawaban :

 Dik : Jenis bangunan Hotel

  Pemakai 500 orang

  Waktu tepadat / terlama 05.00 - 10.00 = 5 jam

  Kapasitas pompa (Q) = 150 ltr/mnt

  Floor to loor = 9,6 ft
  Koeisien pipa = 0,9
 Dit : a. Jumlah pompa ……?

b. Jumlah lantai .......?

a. Jumlah pompa 

► Kebutuhan air dingin selama 1 jam (K1)

K1 = jmlh. pemakai x standar keb. air dingin

                                 24 jam

               K1 = 500 orang x 380 ltr

                                24 jam

                     = 190000

                         24 jam

               K1 = 7917 liter
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► Kebutuhan air panas selama 1 jam (K2)

K2 = jmlh. pemakai x standar keb. air panas

                                 24 jam

               K2 = 500 orang x 160 ltr

                                24 jam

                     = 80000

                        24 jam

               K2 = 3333 liter

 Total kebutuhan air bersih K1 + K2

 7917 liter + 3333 liter

 11250 liter

► Kebutuhan sirkulasi (30 % x K1 + K2) 

 30 % x 11250 liter 

 3375 liter

► Kebutuhan statis (20 % x K1 + K2) 

 20 % x 11250 liter 

 2250 liter

► Kebutuhan terpadat 

= 1,5 x jumlah waktu terpadat / terlama x (1) + (2)  + (3)

 1,5 x 5 jam x (11250 liter + 3375 liter + 2250 liter) 

 1,5 x 5 jam x (16875 liter)

 126562,5 liter

► Presentase pemakaian air 05.00 - 10.00  32 %

► Pompa harus mengalirkan 5 jam x 10 %  =  50 %

► Inlet > outlet  50 % - 32 % = 18 %

 18 % x 126562,5 ltr

 22781,25 liter

 126562,5 ltr - 22781,25 ltr

 103781,25 liter
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► Untuk tiap jam waktu terpadat  103781,25 liter/5 jam

 20756,25 liter

 20,76 m3

► Kapasitas pompa (Q)= 150 ltr/mnt  9 m3/jam

► Jadi jumlah mesin pompa yang dibutuhkan

 20,76 m3/ 9 m3/jam

 2, 3  2 buah pompa

b. Jumlah lantai Q = m / 100ft x h x r

                t / 2 

150  =  0,9 / 100 ft x h x 126562,5 liter

       300/2

150  =  1139,0625 x h

          150

1139,0625 h = 22500

       h = 19,753 mtr   19,753 mtr/ 

  9,6 ft = 2,05   2 lantai

► Jadi, banyaknya jumlah lantai yang dialiri oleh pompa adalah 

2 lantai 

4. Air Buangan / Air Kotor 

Air buangan atau air kotor adalah air bekas pakai yang dibuang. 

Air kotor dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai hasil peng-

gunaannya. Yaitu :

a. Air bekas bangunan : air yang digunakan untuk mencuci, 

mandi serta  bermacam - macam penggunaan lainnya.

b. Air limbah : air yang digunakan untuk membersihkan 

limbah/ kotoran.

c. Air limbah khusus : air bekas cucian dari kotoran - kotoran 

dan alat - alat tertentu seperti air bekas dari rumah sakit, 

laboratorium, restoran dan pabrik.

d. Air hujan : air yang jatuh ke atas permukaan tanah atau 

bangunan.
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Sistem air kotor plumbing harus diperhatikan cara pembuangan 

dan penyambungannya supaya tidak terjadi perembesan yang 

berakibat mencemarkan lingkungan. Selain itu, pipa - pipa dibuat / 

didesain dalam ukuran besar mulai dari diameter 3” sampai dengan 

8” dengan kemiringan tertentu untuk memudahkan pengaliran air 

kotor tersebut.

5. Sistem Pembuangan Air Kotor

a. Sistem pembuangan air bekas

Air bekas yang dimaksud adalah air bekas cucian; cucian pakaian, 

kendaraan, cucian peralatan masakan dan beberapa macam cucian 

lainnya. Untuk pipa pembuangan dapat digunakan pipa - pipa PVC; 

untuk pipa - pipa vertikal dan pembuangan horizontal digunakan 

pipa PVC atau pipa beton dengan diameter yang diperhitungkan 

ukurannya. Mengingat panjang PVC adalah 400 cm, maka sistem 

perpipaan pembuangan air bekas baik vetikal maupun horizontal 

diusahakan setiap 400 cm dibuat sambungan dengan pipa - pipa 

lainnya. Untuk pipa vertikal diusahakan hubungan menggunakan 

sambungan dengan sudut lebih kecil dari 90 0 sehingga tidak terjadi 

air balik. Untuk sambungan horizontal juga dapat menggunakan 

sambungan bersudut lebih dari 900 atau menggunakan bak - bak 

kontrol. Pembuangan air bekas ini dapat dialirkan ke saluran 

lingkungan atau riol kota.

Tabel 11.3 Daya Buang Rata - rata (Average Discharge) 
Perlengkapan Saniter

No Perlengkapan Saniter Liter / Menit

01

02

03

04

05

06

07

08

Closet

Bak mandi

Wastafel

Urinoir

Bidet

Bak Cuci Dapur

Shower

Bak Cuci Pakaian

120

90

60

120

90

90

60

60

Sumber : Hartono Poerbo (1995)
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Tabel 11.4 Pipa penyalur Air (Tahanan 0,2 m/m’)

No Pipa Penyalur Liter / Menit

01

02

Diameter

3/8”

½”

¾”

1”

1 ¼”

1 ½”

2”

3”

4”

Kran

½”

¾”

1”

1 ¼”

5

12,5

30

65

130

200

425

1500

2000

20

40

70

110

Sumber : McGuinness, Benjamin and John (1981)

Tabel 11.5 Koeisien Penggunaan Air
No Fungsi Bangunan Koeisien
01
02
03
04

Flat, Sekolah, Gedung Umum
Hotel
Rumah Sakit, Gedung Olah Raga
Kolam Renang

0,25
1 / 3
0,25

1

Sumber : Hartono Poerbo (1995)

b. Air Limbah

Air limbah yang dimaksud adalah air bekas buangan yang 

bercampur dengan kotoran. Air limbah ini tidak boleh dibuang/ 

dialirkan ke sembarangan tempat, tetapi harus ditampung ke dalam 

bak penampungan (septic tank). Saluran pembuangan ini dialirkan 

pada jarak sependek mungkin dan tidak boleh membuat belokan 

- belokan tegak lurus, namun dialirkan dengan kemiringan 0,5 - 1 

% ke dalam bak penampungan. Bak penampungan itu tidak boleh 

dicampur dengan air bekas buangan apalagi yang mengandung sabun.
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Untuk bangunan rumah tinggal dengan satu atau dua titik 

buangan cukup diperlukan septic tank dengan volume 1 - 1,5 m3 

dengan dibuat perembesan (Gambar 2.10). Sedangkan utuk bangunan 

- bangunan yang banyak penghuninya, penampungan air limbah 

harus menggunakan septic tank berukuran besar yang sering disebut 

sebagai pengolah limbah (sewage treatment). Sewage Treatment Plan 

(STP)  adalah tempat pengolahan limbah yang jumlah kotorannya 

cukup banyak (Gambar 2.11). Sewage treatment dapat diletakkan di luar 

gedung / halaman atau dapat juga dibuat di bagian lantai yang paling 

bawah / lebih endah dari toilet yang terendah. Di dalam ruangan 

sewage treatment, orang harus dapat masuk mengontrol sehingga 

diperlukan penerangan dan ventilasi (exhaust fan).

  

Gambar 11.10 Septic tank dengan perembesan

Tabel 11.6 Kapasitas Septic Tank

Jumlah orang yang dilayani Volume (m3) Ukuran (m3)

60

120

180

240

300

360

420

480

4

8

12

16

20

24

28

32

1,2 x 2,5 x 1,5

1,5 x 3,5 x 1,9

1,8 x 4 x 1,9

1,8 x 5,4 x 2

2,2 x 5,4 x 2

2,4 x 6 x 1,5

2,5 x 6 x 2,1

2,5 x 7 x 2,1

Sumber : Hartono Poerbo (1995)
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Gambar 2.11 Sewage Treatment Plant (STP)

1) Karakteristik air buangan (limbah) pada umumnya terdiri 

dari :

a) Karakteristik Fisik

 - Warna

 - Bau

 - Suhu

 - kekeruhan

b) Karakteristik Kimia

• Zat Organik (zat yang dapat terurai atau mudah 

terurai menjadi zat yang stabil oleh manusia secara 

alamiah), pada umumnya terdiri dari senyawa C, H, 

N, O, P, S (Protein dan Karbohidrat)

• Zat Anorganik (zat yang tidak dapat diurai oleh 

bakteri), contohnya : 

 - Besi (Fe)

 - Mangan (Mn)

 - Air Raksa (Hg)

 - Timah Hitam (Pb)

 - Logam berat lainnya

 - Pestisida

 - Detergent 
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c)  Karakteristik Biologi

• Aerobik bakteri (bakteri yang hidup bila ada O
2
)

• Anaerobik bakteri (bakteri yang dapat hidup tanpa 

O
2
)

• Fakultatif (bakteri yang hidup antara ada dan tidak 

ada O
2
)

2) Dampak pembuangan air limbah terhadap lingkungan

a) Timbulnya bau busuk, karena pencemaran yang tinggi 

sehingga air menjadi septik

b) Kehidupan akuatik (ikan dan makhluk air lainnya) 

menjadi terganggu bahkan tidak dapat punah karena 

kadar oksigen di dalam air menjadi sedemikian rendahnya

c) Dalam jumlah yang tidak terlalu besar dapat mem-

perkaya kadar Nutricyt (zat makanan) dalam air yang 

memungkinkan timbulnya Algae (ganggang) dan Water 

Hyacynth (eceng gondok)

d) Bila kualitas air pada badan air penerima sedemikian 

buruknya maka diperlukan proses pengolahan yang 

kompleks dan mahal untuk dapat digunakan kembali

e) Badan air penerima akan menjadi tempat berkumpulnya 

vektor penyakit di samping bakteri - bakteri penyakit 

(cacing, penyakit perut)

f) Menurunnya kualitas air tanah dangkal, pencemaran 

yang meresap ke dalam tanah dan kontak dengan air 

tanah

g) Berkurangnya air baku untuk air minum karena 

kualitasnya yang tidak memenuhi syarat air baku

h) Kualitas kesehatan lingkungan menjadi menurun.

c. Air Limbah Khusus

Air limbah Khusus adalah air bekas buangan dari kebutuhan 

- kebutuhan khusus, seperti restoran - restoran yang besar, pabrik 

- pabrik/ industri kimia, bengkel, rumah sakit dan laboratorium. 

Air limbah khusus ini harus ditampung di tempat tertentu, yakni 
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dengan treatment tersendiri lalu dapat dibuang bersama - sama dengan 

air bekas biasa. Sebagai contoh, restoran besar yang membuang air 

limbah khusus yang mengandung lemak sedangkan lemak tidak 

dapat menyatu dengan air bekas buangan. Oleh karena itu perlu 

diadakan treatment lebih dahulu, alat tersebut dinamakan grease trap 

atau perangkap lemak (Gambar 2.12).

Gambar 11.12 Grease Trap

d. Air Hujan

Air hujan adalah air dari awan yang jatuh ke permukaan tanah. 

Air tersebut dialirkan ke saluran - saluran tertentu. Mengingat air yang 

jatuh tidak sama dialami oleh setiap banguan, tergantung dai letak 

dan kondisi bangunan berada, maka untuk penyaluranya diperlukan 

pipa - pipa plumbing tersendiri yang dihitung dan diukur dari atap 

yang menerima air hujan tersebut. Air hujan yang jatuh pada rumah 

tinggal atau kompleks perumahan disalurkan melalui talang - talang 

vertikal dengan diameter 3” (minimal) yang diteruskan ke saluran - 

saluran horizontal dengan kemiringan 0,5 - 1 % dengan jarak terpendek 

menuju ke saluran terbuka lingkungan. Air hujan tersebut disalurkan 

dengan pipa tersendiri dengan saringan khusus yang terpisah dengan 

pipa air bekas (Gambar 2.13).

Air hujan yang jatuh pada atap bangunan tinggi, perlu diadakan 

penyelesaian yang baik sehingga tidak terjadi kebocoran dan tumpahan 

yang tidak teratur. Pipa pembuangan / pipa vertikal dipasangan pada 

shaft untuk air hujan yang dapat dibuang sejajar dengan pipa - pipa 

plumbing lainnya. Pipa ini dipasang sesuai dengan luas atap yang 

menampung air hujan tersebut.
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Gambar 2.13 Saringan air di lantai dan di atap

Tabel 2.7 Ukuran pipa Vertikal / Tegak untuk menampung air 
hujan dari atap

Diameter (inchi) Luasan Atap (m2) Volume (liter / menit)

3

4

5

6

8

s.d - 180

385

698

1135

2445

255

547

990

1610

3470

Sumber : Hartono Poerbo (1995)

Setelah mengetahui jumlah dan besar diameter tegak pipa air hujan, 

maka dapat dialirkan ke dalam sumur - sumur beton yang ditanam 

ke dalam galian tanah yang di luarnya dipasang batu - batu koral / 

karang dan ijuk sebagai tempat penyerapan. Untuk memperlancar 

aliran penyerapan air hujan tersebut, sumur - sumur beton juga 

dihubungkan dengan saluran - saluan riol kota. Ini dimaksudkan agar 

peresapan jika sudah jenuh maka dapat dialirkan ke luar. Penggunaan 

sumur - sumur beton tersebut hanya dapat dilakukan pada daerah 

- daerah yang daya resap airnya cukup baik. Untuk daerah - daerah 

yang daya resapnya kurang baik maka akan sulit dilaksanakan.

e. Kebutuhan Peralatan Plumbing

Untuk memenuhi kebutuhan peralatan plumbing pada 

suatu bangunan, harus direncanakan sesuai dengan besar (luas) 

bangunannya, fungsi dan jumlah penghuni dalam bangunan tersebut. 

Dalam menghitung jumlah peralatan plumbing, diperlukan tabel 

yang memuat type bangunan dan peralatan kebutuhan untuk 

penyambungan dengan saluran air bersih.
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Tabel 11.8 Jumlah Kebutuhan Peralatan untuk Plumbing

No
Type 

Bangunan
Kloset Urinal Wastafel

01 Gedung 
pertemuan,
ruang rapat & 
tempat ibadah.

• Setiap 150 wanita 
sebanyak 1 buah

• Setiap 300 pria 
sebanyak 1 buah

• 1 - 100 org perlu 
1 buah

• Setiap 300 pria 
sebanyak 1 
buah

Sejumlah sama 
dengan kloset

02 Auditorium, 
convention 
hall, bioskop. 

• 101 - 200 org 
perlu 2 buah

• 201 - 300 org 
perlu 3 buah

• di atas 400 orang
Setiap 500 pria 
perlu 1 buah

• 1 - 200 org 
perlu 1 buah

• 201 - 400 org 
perlu 2 buah

• 401 - 600 org 
perlu 3 buah

• di atas 600 
orang
Setiap 300 pria 
perlu 1 buah

• 1 - 200 org perlu 
1 buah

• 201 - 400 org 
perlu 2 buah

• 401 - 750 org 
perlu 3 buah

• di atas 750 orang
Setiap 500 orang 
perlu 1 buah

03 Asrama, 
sekolahan, 
kampus, 
pabrik.

• Setiap 10 pria 
perlu 1 buah

• Setiap 8 wanita 
perlu 1 buah

• Setiap 8 pria 
perlu 1 buah

Setiap 12 orang 
perlu 1 buah

04 Pabrik besar • 1 - 10 org perlu 1 
buah

• 11 - 25 org perlu       
2 buah

• 26 - 50 org perlu       
3 buah

• 51 - 75 org perlu       
4 buah

• 76 - 100 org perlu 
5 buah

• di atas 100 orang
Setiap 30 pria / 
wanita perlu1 
buah

•  1 - 30 org 
perlu       1 
buah

•  31 - 80 org 
perlu       2 
buah

• 81 - 160 org 
perlu 3 buah

• 161 - 240 org 
perlu 4 buah

• di atas 50 
orang
Setiap 50 
orang perlu 1 
buah

• Setiap 10 orang 
perlu 1 buah

• di atas 100 orang
Setiap 15 orang 
perlu 1 buah
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No
Type 

Bangunan
Kloset Urinal Wastafel

05 Rumah sakit
• Perawat
• Kamar 

Pasien
• R. Tunggu + 

Karyawan

• Setiap 8 pasien 
perlu 1 buah

• Setiap kamar = 1 
buah

• sama dengan 
kebutuhan 
bangunan umum

- • Setiap 10 pasien 
perlu 1 buah

• Setiap kamar = 1 
buah

06 Bangunan 
Umum
(Kantor dan 
sebagainya)

• 1 - 15 org = 1 
buah

• 16 - 35 org = 2 
buah

• 36 - 55 org = 3 
buah

• 56 - 80 org = 4 
buah

• 81 - 110 org = 5 
buah

• 111 - 150 org = 6 
buah

• di atas 150 orang
Setiap tambahan 
40 org perlu 1 
buah

• Sama dengan 
jumlah toilet 
pria

• 1 - 15 org = 1 
buah

• 16 - 35 org = 2 
buah

• 36 - 60 org = 3 
buah

• 61 - 90 org = 4 
buah

• 91 - 125 org = 5 
buah

• di atas 125 orang
Setiap tambahan 
45 org perlu 1 
buah

07 Sekolah
• Dasar
• Lanjutan

• Setiap 30 anak 
pria perlu 1 buah

• Setiap 25 anak 
wanita perlu 1 
buah

• Setiap 40 anak 
pria perlu 1 buah

• Setiap 30 anak 
wanita perlu 1 
buah

Setiap 40 anak 
pria perlu 1 
buah

• Setiap 35 anak 
pria perlu 1 buah

• Setiap 35 anak 
wanita perlu 1 
buah

Sumber : McGuinness, Benjamin and John (1981) 
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Tabel 11.9 Pipa Pembuangan Tegak

No Diameter Total daya buang (liter / menit)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

1 ¼” - 3,715 cm 

1 ½” - 3,81 cm 

2” - 5,08 cm

2 1/2 ” - 6,35 cm

3” - 7,62 cm

4” - 10,16 cm

5” - 12,7 cm

6” - 15,24 cm

8” - 20,32 cm

10” - 25,4 cm

12” - 30,48 cm

60

240

720

1260

1800

15000

33000

57000

108000

168000

252000

Sumber : McGuinness, Benjamin and John (1981)

Contoh Soal 

Suatu bangunan kantor yang disewakan terdiri dari bangunan 

berlantai 10 dengan luas 1250 m2/lantai dan dihuni oleh karyawan 

yang diasumsikan 4-6 m2/orang. Jumlah karyawan per lantai = 1250 

m2 : (4-6 m2/orang) = 250 orang yang terdiri dari karyawan pria 150 

orang dan karyawan wanita 100 orang. Carilah :

a. kebutuhan kloset, wastafel dan urinal pada bangunan tersebut

b. diameter pipa vertikal yang digunakan

c. diameter pipa air hujan   

Penyelesaian

a. Sesuai dengan tabel 2.8, maka kebutuhan :

kloset karyawan pria untuk 150 orang   = 6 buah

kloset karyawan wanita untuk 100 orang  = 5 buah

wastafel karyawan pria untuk 150 orang  = 6 buah

wastafel karyawan wanita untuk 100 orang  = 5 buah

urinal karyawan pria =  kloset    = 6 buah

Jumlah kloset, wastafel dan urinal tersebut merupakan kebutuhan 

peralatan plumbing untuk setiap lantai.
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b. Pipa vertikal

 - Kloset : 10 lt x 11 buah = 110 buah, di mana dalam tabel 2.3 

daya buang rata - rata Average Discharge sebesar 120 liter / 

menit. Jadi jumlah keseluruhan adalah : 110 buah x 120 liter/ 

menit = 13200 liter / menit. Oleh karena itu digunakan pipa 

pembuang tegak dengan diameter : ø 4” = 15000 liter/ menit 

(tabel 2.9)

 - Wastafel : 10 lt x 11 buah = 110 buah, di mana dalam tabel 2.3 

daya buang rata - rata Average Discharge sebesar 60 liter/ 

menit. Jadi jumlah keseluruhan adalah : 110 buah x 60 liter/ 

menit = 6600 liter/ menit. Oleh karena itu digunakan pipa 

pembuang tegak dengan diameter : ø 4” = 15000 liter/ menit 

(tabel 2.9)

 - Urinal : 10 lt x 6 buah = 60 buah, di mana dalam tabel 2.3 daya 

buang rata - rata Average Discharge sebesar 60 liter/ menit. 

Jadi jumlah keseluruhan adalah : 60 buah x 60 liter/ menit = 

3600 liter / menit. Oleh karena itu digunakan pipa pembuang 

tegak dengan diameter : ø 4” = 15000 liter/ menit (tabel 2.9)

c. Pipa air hujan

 - Luas atap 1250 m2, Hujan rata - rata di Indonesia antara 300 - 

500 mm / m2 / jam = 5 - 8 liter / menit. Jadi curah hujan yang 

terjadi adalah 1250 m2 x 5 - 8 liter / menit = 6250 - 10000 liter 

/ menit. Luas atap 1250 m2, dalam tabel 2.7 menggunakan 

pipa diameter 6” dengan kapasitas kurang lebih 1610 liter/ 

menit. Jika curah hujan yang terjadi adalah 10000 liter/ menit 

(maks), maka air hujan yang akan mengalir ke bawah dalam 

waktu 1 menit x 6” = 10000 liter/ menit : 1610 liter/ menit = 6 

menit. Untuk mempercepat pembuangan air diperlukan pipa 

6” sebanyak 6 buah yang letaknya tersebar, sehingga air di 

atap pada saat tertentu akan terbuang dalam waktu 1 menit.

d. Drainase

Merupakan saluran pembuangan / riol yang diperuntukkan bagi 

penyaluran air kotor ataupun air buangan. Berikut adalah data 

Koeisien Aliran (C) :
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Tabel 11.10 Daftar Koeisien Aliran (Run - Off Coeficients)
No Peruntukan fungsi Coeficients
01

02

03

04

05

06

07

Padang rumput / area terbuka

Pedusunan 

Permukiman

Daerah Sedang

Daerah Padat

Jalan

Fasilitas Umum (atap dll)

0,05 - 0,10

0,10 - 0,25

0,25 - 0,50

0,50 - 0,70

0,70 - 0,90

0,25 - 0,60

0,70 - 0,95

Sumber : McGuinness, Benjamin and John (1981)

Rumus Debit Air   Qp = 0,278 C I A

Keterangan :

Qp : Debit puncak (m3 / detik)

C  : Koeisien aliran
I : Curah hujan (mm/ m2 / jam)

A : Luas area yang dihitung (km2)

Contoh Soal

Suatu daerah permukiman seluas 30 hektar dengan pembagian lahan 

sbb : 60 % untuk permukiman, 15 % untuk jalan, 15 % untuk ruang 

terbuka dan 10 % untuk fasilitas umum. Sedangkan areal permukiman 

tersebut dibangun dengan kepadatan 60% (permukiman padat) 

dengan curah hujan 300 mm/ m2/ jam, maka hitunglah drainase ?

Penyelesaian

 - Daerah permukiman  60 % x 30 x 10000 m2 = 180000 m2 = 

0,18 km2

C
1
 = 0,90 

Q
1
 = 0,278 x 0,90 x 300 mm / m2 / jam x 0,18 km2    = 13,511 m3 / 

detik

 - Daerah jalan  15 % x 30 x 10000 m2 = 45000 m2 = 0,045 km2

C
2
 = 0,60 

Q
1
 = 0,278 x 0,60 x 300 mm / m2 / jam x 0,045 km2  = 2,252 m3 / detik

 - Ruang terbuka  15 % x 30 x 10000 m2 = 45000 m2 = 0,045 km2 

C
3
 = 0,10 
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Q
1
 = 0,278 x 0,10 x 300 mm/ m2 / jam x 0,045 km2  =   0,375 m3 / 

detik

 - Fasilitas umum  10% x 30 x 10000 m2 = 30000 m2 = 0,030 km2 

C
3
 = 0,95

Q
1
 = 0,278 x 0,95 x 300 mm/ m2/ jam x 0,030 km2  = 2,377 m3/ 

detik        

Total  = 18,515 m3 / detik

 - Jika diketahui luas area jalan  45000 m2 dan lebar jalan adalah 

5 m serta panjang jalan adalah 9000 m1, maka panjang drainase 

sebelah menyebelah adalah = 2 x 9000 m1 = 18000 m1

 - Jika diketahui panjang drainase per arah  30 hektar (300000 

m2) = 548 m1, maka total panjang drainase adalah = 18000 / 548 

= 33 jalur

 - Dengan kecepatan aliran 0,5 m1 / detik, maka luas penampang 

drainase

       
  18,515 m3 / detik

0,5 x 33 
  1,12 m2   1 m2 / drainase
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BAB XIII

COVID-19 DALAM GENGGAMAN MEDIA 
MASSA

Suyatno Kahar, S.Sos, M.Si
 Program Studi Ilmu Komunikasi-FISIP UMMU

yatnokahar@gmail.com  

Abstrak

Media massa bisa mengubah realitas. Media massa bisa membentuk dan 
membangun citra. Media massa tentu bisa menciptakan halusinasi seseorang. 
Media massa  juga  bisa mengatur  suatu realitas. Dengan media massa, publik 
bisa mengetahui dan memahami  yang namanya Covid-19,  mulai dari sumber 
kasus Covid-19, perkembangan kasus Covid-19 hingga kebijakan pemerintah. 
Media massa mempunyai peran penting dalam  penanganan kasus Covid-19 
ini. Sebagaimana fungsi media massa dalam konteks penanganan Covid-19 
antara lain, pertama, menyebarkan informasi secara obyek kepada publik 
tentang perkembangan kasus Covid-19. Kedua, memberikan edukasi 
kesehatan dan sosial kepada publik terkait dengan pencegahan dan atau 
membasmi pandemi Covid-19. Ketiga, membentuk paradigma publik yang 
kontruktif serta  membujuk publik untuk taat terhadap arahan pemerintah 
dalam memutus mata rantai pandemi Covid-19.  Keempat, melakukan kontrol 
sosial terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus Covid-19 
yang tepat sasaran. Memberikan suatu arahan yang konstruktif secara berkala 
kepada publik tentang baik/benar dalam hal pencegahan Covid-19. 

Kata kunci: covid-19, media massa 

A. Pendahuluan

Kasus Covid-19 merupakan suatu bencana yang dialami oleh 

dunia internasional saat ini, mulai dari negara kaya hingga negara 

miskin telah dihantam oleh wabah virus Covid-19 yang semakin 

hari semakin mengerikan. Setiap hari media cetak, media elektronik 

dan atau media online, selalu mengupdate perkembangan Covid-19 

tersebut. seperti halnya kompas.com memberitakan perkembangan 

per-13 April 2020, jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 

1.858.800 kasus. Dalam selah 24 jam terkonirmasi kasus Covid-19 
bertambah 69.000 kasus. Hingga kini, terdapat 210 negara dan wilayah 
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di seluruh dunia yang telah melaporkan Covid-19. Saat ini, pandemi  

sangat cepat menyebar melalui transportasi darat dan transportasi 

laut, baik itu angkutan lokal, nasional maupun internasional. Di 

Jepang dan di Amerika justru penyebaran virusnya melalui kapal 

pesiar, yang telah diawasi secara super ketat. Betapa sangat cepat 

virus ini menyebar secara laten dan sangat tajam kepada manusia di 

seluruh dunia ini. 

Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia kini semakin  

memprihatinkan, dapat kita ketahui bersama bahwa hingga saat ini 

telah terkonirmasi positif Covid-19 melalui pemeriksaan PCR real 

time sebanyak 4.839 kasus, kemudian yang dirawat sebanyak 3.954, 

sementara yang meninggal dunia sebanyak 459, lalu kemudian yang 

sembuh adalah sebanyak 426. Data menunjukkan penyebaran Covid-19 

di Indonesia semakin hari, semakin meningkat di seluruh tanah air 

Indonesia ini. Oleh karena itu, harus disadari bersama bahwa kasus 

Covid-19 ini merupakan suatu kasus yang sangat serius sehingga 

sangat dibutuhkan suatu kerja sama oleh antara semua pihak untuk 

membasmi pandemi Covid-19 ini. Dengan dibutuhkan kerja sama 

dari semua pihak maka dalam tulisan ini penulis mempersembahkan 

khusus kepada media massa, untuk tetap menjadi pilar utama dalam 

mencegah penyebaran dan membasmi Covid-19 ini. Media massa 

menjadi penentu dalam mengubah suatu realitas, karena memang 

media massa itu sendiri yang bisa membentuk citra, media massa 

membentuk halusinasi, media massa itu juga bisa menciptakan/

mengatur  suatu realitas. 

B. Media Massa sebagai Penentu Pencegahan dan atau Membasmi  

Pandemi Covid-19

Pada bagian ini penulis akan menguraikan media massa sebagai 

penentu pencegahan dan atau membasmi pandemi Covid-19. Oleh 

karena itu, penulis akan terlebih dahulu menguraikan fungsi media 

massa secara teoritis/normatif. Dalam Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 1999 Tentang Pers yang mana telah ditegaskan bahwa pers 

nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, 
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hiburan, dan kontrol sosial. Dengan penegasan empat fungsi pers 

tersebut maka secara otomatis dapat dimaknai, sebagai berikut :

1. Media massa mempunyai fungsi untuk menyebarkan informasi 

atau berita kepada publik dengan tujuan publik bisa mengatahui 

kejadian/realitas yang terjadi secara detail dan benar-benar 

objektif. Seperti halnya diutarakan oleh Mc. Quail (1994) bahwa 

media massa itu berperan sebagai penyedia dan penyampaian  

informasi mengenai berbagai macam peristiwa, kejadian, realitas 

dan banyak hal lain yang terjadi di tengah masyarakat. 

2. Media massa juga mempunyai fungsi pendidikan. Media massa 

juga sebagai sarana atau alat untuk menyalurkan informasi 

yang berkaitan dengan ilmu pengetahun. Fungsi pendidikan 

ini, Chalkley (1987) menyebut setidaknya terdapat tiga poin 

penting yang harus terwujud, yakni  Pertama, memberitakan fakta 

kehidupan ekonomi masyarakat. Kedua, menginterpretasikan suatu 

fakta agar dapat dipahami oleh publik. Ketiga, mempromosikan 

masalah pembangunan yang dihadapi oleh bangsa/negara 

sehingga bisa memancing publik untuk berpartisipasi dalam 

rangka pembangunan tersebut. 

3. Media massa mempunyai fungsi hiburan, tentu secara otomatis 

media massa seperti televisi dan radio mempunyai program/ 

acara seperti menayangkan musik, pentas seni, acara komedi, 

ilm/ sinetron dan acara yang menghibur lainnya. Mc. Quail (1994)  
menyebut fungsi hiburan sebagai sarana relaksasi dan pengalihan 

perhatian dari ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat. 

4. Media massa mempunyai fungsi membujuk menjadi suatu 

penentu, karena fungsi ini merupakan suatu proses dalam 

mengkontruksi pikiran khalayak. Pada fungsi ini, media massa 

tentu malakukan publikasi opini sesuai dengan ideologi media 

itu sendiri.   

5. Media massa mempunyai fungsi kontrol sosial, dengan fungsi 

ini media massa menjadi suatu pilar utama dalam menjalankan 

nilai-nilai demokrasi bagi negara Indonesia ini. Fungsi kontrol 

sosial tentu melakukan kontrol dan atau advokasi sosial kepada 

masyarakat, kontrol kepada pemerintah dalam menjalankan 
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tugasnya sebagai pelayan publik yang baik dan benar. Media 

massa tentu selalu mengikuti suatu perkembangan sosial, 

menindak lanjuti suatu program dan atau suatu persoalan yang 

berkaitan erat dengan perkembangan bangsa/negara.  

Dari beberapa fungsi media massa tersebut, jika dihubungkan 

dengan realitas saat ini, maka otomatis media massa menjadi 

penentu dalam menyelesaikan kasus Covid-19 yang semakin marak 

saat ini. Memang media massa tidak mempunyai otoritas dalam 

mengimplementasikan kebijakan dari pemerintah tentang penanganan 

kasus Covid-19, namun media massa mempunyai kekuasaan dalam 

mengintervensi implementasi kebijakan tersebut. Media massa 

mempunyai kuasa untuk membongkar suatu permasalahan yang 

masih bersifat laten.

Bagi penulis,  kasus Covid-19 masih terdapat banyak permasalahan, 

baik dalam konteks kebijakan dalam penanganan maupun dalam 

konteks konspirasi dan atau histroris Covid-19. Pada konteks  kebijakan  

dalam penanganan, pertama, masih banyak bantuan logistik yang tidak 

tepat sasaran. Kedua, hingga saat ini belum diadakannya alat/sarana-

prasarana kesehatan di setiap daerah, seperti alat tes cepat Covid-19. 

Pemerintah hanya menghimbau keluar rumah harus menggunakan 

masker, sementara penyediaan/stok masker yang memenuhi standar 

pun sulit diperoleh masyarakat baik di apotek maupun di pasaran 

lainnya. Uniknya lagi, pemerintah tidak begitu menghiraukan hasil-

hasil penelitian terkait obat anti covid-19. 

Kebijakan lockdown  atau  pembatasan sosial berskala besar (PSBB) 

masih menjadi wacana di ruang media massa/publik. Masih terdapat 

pro dan kontra/perdebatan, memang ada beberapa daerah yang 

telah menerapkan  PSBB seperti di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, 

Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota 

Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang. Namun 

pelaksanaannya ternyata tidak efektif, tidak berbanding lurus dengan 

konsep PSBB. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan menyebut PSBB merupakan salah satu jenis 

penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina 

rumah, karantina rumah sakit, dan karantina wilayah. Tujuan  PSBB 
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yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan 

kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antarorang di suatu 

wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit 

meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan 

keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas 

umum. (UU N0. 6 2018). Oleh karena itu, jika benar-benar diterapkan 

PSBB secara ideal maka pemerintah harus menjamin kebutuhan publik 

secara utuh. 

Dalam konteks konspirasi dan atau histroris kasus Covid-19, 

ini masih menjadi teka-teki bagi kita semua. Apa Covid-19 tersebut 

muncul secara alami ataukah buatan manusia. Terdapat pemberitaan 

media massa yang cukup hangat pada saat ini. Di mana seorang 

ilmuan yang berasal dari Universitas Harvard Amerika Serikat (AS) 

bernama Profesor Charles Lieber ditangkap karena dituduh membuat 

dan menjual virus Corona (Covid-19) ke China. Dari keterangan 

pers Department of Justice (DoJ) AS bahwa tanpa diketahui Universitas 

Harvard, dimulai pada 2011 Lieber menjadi Ilmuwan Strategis di 

Universitas Teknologi Wuhan (WUT) di China dan merupakan peserta 

kontrak dalam Rencana Seribu Talenta Tiongkok dari atau sekitar 

2012 hingga 2017. Pada pemberitaan di suatu media online menyebut, 

Virus corona merupakan pertarungan antara AS dan China, bahkan  

Donald Trump beberapa kali memilih menyebut virus corona sebagai 

virus China. Sementara pada dunia media sosial di China menyebut 

Covid-19 bersumber dari Amerika yang melalui program militer 

Amerika ke China. Dengan berbagai tuduhan, China menuduh  

Amerika sebagai pembuat dan penyebar virus, Amerika menuduh 

China sebagai penyebar virus. 

Dengan berbagai persoalan yang telah diuraikan tersebut, maka 

secara otomatis menjadi tanggung jawab besar bagi media massa 

untuk membuka tabir/kasus yang masih simpang siur tersebut. 

Apalagi hingga saat ini tidak sedikit  orang bertanya tentang korban 

meninggal Covid-19 itu disebabkan karena murni Covid-19 atau 

terdapat komplikasi dengan penyakit lain. Hal ini harus diungkap 

oleh media massa secara objektif.      
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C. Penutup

Sebagai penutup penulis hanya merekomendasikan beberapa 

poin sebagai berikut ; Pertama, secara pribadi penulis sangat berharap 

bahwa media massa harus selalu masif dalam membaca, merubah, 

membentuk realitas sesuai dengan fungsi media massa itu sendiri. 

Kedua, pemerintah harus objektif dalam menginformasikan kepada 

publik terkait perkembangan kasus Covid-19. Ketiga, penyaluran 

bantuan korban Covid-19 harus tepat sasaran, apalagi tingkat 

partisipasi publik terhadap penanganan kasus tersebut mulai tinggi, 

seperti dilaporkan oleh juru bicara Covid-19, Achmad Yurianto pada 

Senin (6/4/2020) kemarin, jumlah donasi yang diterimah pemerintah  

sebesar Rp 194 Miliar. 
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BAB XIV

DAMPAK VIRUS CORONA TERHADAP 
PEREKONOMIAN INDONESIA

(STUDI PADA SEKTOR USAHA MIKRO, 
KECIL DAN MENENGAH

Dr. Sofyan Abas, MA
Dosen Fakultas Ekonomi UMMU Ternate

Abstrak

Pandemi wabah virus corona tidak hanya memiliki dampak kesehatan bagi 
masyarakat Indonesia. Dampak virus corona untuk perekonomian Indonesia 
juga sangat signiikan. Penyebab dari virus corona diantaranya adalah 
turunnya konsumsi dan investasi, baik dalam lingkup rumah tangga maupun 
lingkup pemerintah. Dampak Covid-19 pada sektor Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penyangga perekonomian nasional 
sesungguhnya sangat nyata.

Perekonomian nasional akan pulih kembali ketika wabah corona mereda atau 
hilang dari bumi Indonesia. Hal ini terjadi karena lesunya ekonomi Indonesia 
di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bukan karena krisis 
ekonomi itu sendiri melainkan masalah faktor kesehatan masyarakat. Jika 
virus corona menghilang, maka angka permintaan konsumen akan naik 
kembali. Naiknya angka permintaan konsumen diharapkan akan kembali 
menormalkan dampak pandemi wabah corona bagi perekonomian Indonesia.

Keywords: Covid-19, Perekonomian Indonesia, UMKM

A. Pendahuluan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah lembaga 

usaha yang mampu melakukan ekspansi dalam kegiatan usahanya 

sehingga dapat memperluas lapangan kerja dan UMKM juga 

merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Sumbangsih sektor 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pembangunan 

ekonomi nasional sangatlah signiikan jika dilihat dari jumlah usaha 
yang ada di Indonesia. 

UMKM mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar dari 

jumlah seluruh tenaga kerja di tanah air. Kontribusi koperasi dan 
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UMKM terhadap pendapatan PDB Indonesia adalah 56 persen. 

Sementara  daya serap tenaga kerja usaha mikro, kecil dan menengah 

menyerap 97 persen dari tenaga kerja di Indonesia dan sisanya diserap 

oleh usaha besar. 

Sementara itu, kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah 

terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya berada di bawah 60 

persen dari total pendapatan domestik bruto  Indonesia. Hal tersebut 

telah menunjukkan bahwa UMKM berpotensi besar, namun dilain sisi 

lambat berkembang sehingga belum maksimal dalam memberikan 

kontribusi pada PDB Indonesia. 

Lembaga usaha yang handal harus didukung oleh modal 

yang kuat, banyak pelaku sektor UMKM sering terkendala faktor 

permodalan. UMKM sulit mendapatkan akses ke dunia lembaga 

keuangan terutama lembaga keuangan perbankan, sehingga faktor 

modal hingga saat ini merupakan masalah klasik bagi para pelaku 

UMKM, apalagi disaat Indonesia sedang menghadapi pandemi wabah 

virus corona atau Covid-19 maka sektor UMKM di tanah air akan 

menghadapi berbagai macam problema dan permasalahan sangat 

kompleks, mulai dari persoalan hulu hingga hilir.

Anjuran stay at home dan physical distancing yang dikeluarkan oleh 

pemerintah Indonesia membuat masyarakat tetap berada di rumah 

masing-masing dan tidak pergi keluar untuk melakukan aktivitas 

sebagaimana biasanya termasuk kegiatan ekonomi masyarakat di 

sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Salah satu kegiatan yang menghilang dari rutinitas masyarakat 

Indonesia akibat pandemi Covid-19 adalah masyarakat tidak 

berbelanja ke luar rumah melalui usaha mikro, kecil, dan menengah 

(UMKM) yang ada di daerahnya. Dengan demikian, sektor UMKM 

kesulitan membayar biaya-biaya seperti gaji dan honor pekerja, serta 

biaya-biaya operasional dan nonoperasional lainnya.

B. Virus Corona

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 

2 (SARS-CoV-2) sesungguhnya adalah virus yang menyerang sistem 
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pernapasan manusia. Penyakit karena infeksi virus ini disebut 

Covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem 

pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian manusia.

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru 

dari coronavirus yang menular ke manusia. Infeksi virus ini disebut 

Covid-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir 

Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke 

wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal 

ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan 

untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran 

virus Corona.

Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi 

sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan 

infeksi pernapasan ringan, seperti lu. Namun, virus ini juga bisa 
menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru 

(pneumonia), Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe 

Acute Respiratory Syndrome (SARS).

C. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2008 yang mengatur tentang UMKM pasal 1, usaha mikro adalah usaha 

produktif milik orang perorang dan atau badan usaha perorangan 

yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam 

undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri. Usaha Kecil yang dimaksud bisa dilakukan oleh orang 

perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahan 

atau bukan cabang perusahan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah 

atau usaha besar yang memenuhi kriteria atau syarat dari lembaga 

usaha kecil. 

Sementara itu, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri. Usaha menengah tersebut bisa dilakukan oleh 

orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
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perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, 

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan 

usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih 

sebagaimana diatur dalam UU RI nomor 20 tahun 2008 tentang 

UMKM.

Adapun kriteria UMKM menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM pasal enam antara 

lain sebagai berikut.

1. Kriteria Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak 

Rp 50.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000

2. Kriteria Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 

50.000.000, sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000, tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil 

penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 sampai dengan  

paling banyak Rp 2. 500.000.000

3. Kriteria Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari 

Rp 500.000.000, sampai dengan paling banyak Rp 10. 000.000.000, 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 500.000.000 paling banyak 

Rp 50. 000.000.000.-

Tabel  1.  Kriteria UMKM Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008

No Uraian Aset Omset

1 Usaha Mikro     Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta

2 Usaha Kecil    50 juta -500 juta 300 juta – 2,5 Milyar

3 Usaha Menengah  500 juta – 10 Milyar 2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber: Departemen Koperasi  RI 2017

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bagian 

integral dunia usaha yang berbasis pada struktur perekonomian 

rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran strategis 

untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang 

berdasarkan demokrasi ekonomi Indonesia.  Hal tersebut diatur dalam 

pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945. 
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Berbagai hasil penelitian yang mengupas lebih jauh soal peran 

institusi ekonomi masyarakat terutama Usaha Mikro (UM) dan 

Usaha Kecil (UK), menemukan bahwa permasalahan klasik paling 

fundamental yang menggerogoti sepak terjang usaha-usaha ekonomi 

masyarakat adalah masalah akses modal dan sumber daya manusia, 

selain masalah-masalah yang lain yang dihadapai oleh masyarakat 

pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM) pada tahun 2020  yakni  

Covid-19 atau pandemi corona.

Wabah virus corona  makin terasa dalam perekonomian dalam 

negeri, terutama dari sisi konsumsi, korporasi, sektor keuangan, dan 

usaha mikro kecil menengah (UMKM). Berdasarkan kajian Kementerian 

Keuangan (Kemenkeu), Covid-19 menimbulkan ancaman kehilangan 

pendapatan rumah tangga, tidak dapat bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan hidup minimalnya. Terlebih bagi masyarakat miskin dan 

rentan serta sektor informal serta penurunan daya beli masyarakat 

Indonesia makin tinggi terutama para pelaku sektor UMKM.

D. Dampak Wabah Virus Corona Terhadap Perekonomian 

Indonesia

Pelemahan anatomi perekonomian nasional Indonesia akibat 

virus corona membuat aktivitas ekonomi di sektor manufaktur, 

perdagangan, transportasi, dan akomodasi seperti restoran dan 

perhotelan merupakan yang paling rentan. Sehingga, terjadi gangguan 

aktivitas bisnis yang akan menurunkan kinerja, pemutusan hubungan 

kerja, dan bahkan mengalami ancaman kebangkrutan.

Di sisi lain, memburuknya aktivitas ekonomi dan dunia usaha 

termasuk sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) akan merembet 

ke sektor keuangan. Perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi 

mengalami persoalan likuiditas dan insolvency. Selanjutnya, ancaman 

depresiasi rupiah, volatilitas pasar keuangan, dan capital light.

Dampak ekonomi akibat pandemic wabah corona bagi per-

ekonomian Indonesia, Asian Development Bank (ADB) melalui 

Direktur ADB untuk Indonesia Winfried Wicklein memprediksi 

pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia hanya sebesar 2,5 persen 



178 Bookchapters

 

pada tahun 2020 atau terpangkas setengahnya setelah pada tahun 2019 

tumbuh 5,0 persen. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi Covid-19 

yang menjangkiti berbagai wilayah nusantara. 

Wilfried memprediksi perekonomian global berangsur pulih di 

tahun 2021, sehingga menjadi momentum bagi pertumbuhan ekonomi 

nasional yang diperkuat dengan reformasi kebijakan di bidang 

investasi yang baru dikeluarkan pemerintah. Inlasi yang mencapai 
2,8 persen pada 2019, diperkirakan naik tipis ke 3,0 persen pada tahun 

2020, sebelum turun lagi ke 2,8 persen pada tahun 2021. Akan tetapi, 

tekanan inlasi akibat ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata 
uang rupiah diperkirakan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan 

harga bahan bakar non-subsidi, serta subsidi tambahan untuk listrik 

dan pangan.

Pandemi Covid-19 berimbas pada perekonomian nasional 

Indonesia, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 

nasional Indonesia tahun 2020 yaitu  tertekan di level 2,1 persen. Hal 

ini disebabkan oleh terus meluasnya persebaran virus corona baik di 

dalam negeri maupun luar negeri, memburuknya kondisi lingkungan 

eksternal dan melemahnya permintaan dalam negeri seiring dengan 

menurunnya sentimen bisnis dan konsumen.

Pandemi Covid-19 berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia 

dan Indonesia pada tahun 2020 karena terjadi bersamaan dengan 

menurunnya harga komoditas dan gejolak pasar keuangan. Inlasi 
yang terjadi ditahun ini pun diproyeksi akan mengalami peningkatan 

ke level 3 persen, karena ketatnya pasokan pangan dan depresiasi mata 

uang yang diperkirakan dapat diimbangi sebagian oleh penurunan 

harga bahan bakar non-subsidi, serta subsidi tambahan untuk listrik 

dan pangan. Namun, pada tahun 2021 inlasi diyakini kembali ke level 
normal, yakni 2,8 persen.

Sementara itu, berbeda halnya dengan inlasi, segi pendapatan 
ekspor pariwisata dan komoditas, diperkirakan terjadi penurunan 

yang menyebabkan deisit transaksi berjalan mencapai 2,9 persen dari 
Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2020. Di tengah penurunan 

tajam pertumbuhan dan perdagangan global, ekspor dan impor 

Indonesia diperkirakan akan terkontraksi untuk kedua kalinya tahun 
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ini. Deisit transaksi berjalan atau Current Account Deicit (CAD) 
pun diproyeksi akan melebar dari 2,7 persen terhadap PDB menjadi 

2,8 persen terhadap PDB lantaran pendapatan dari pariwisata yang 

merosot tajam, juga harga komoditas yang terus tertekan, jelas Bank 

Dunia.

Laporan World Bank yang bertajuk East Asia and The Paciic 
in The Time of Covid-19 pada 31 Maret 2020 bahwa kerugian yang 

berdampak pada Outlook pertumbuhan ekonomi tahun ini cukup 

parah, menurut World Bank dalam laporannya tersebut. Lebih 

lanjut, World Bank menyebut berbagai upaya yang dilakukan dalam 

mencegah persebaran virus baik secara global maupun domestik akan 

mengurangi tekanan terhadap permintaan global, harga komoditas, 

perdagangan internasional hingga pariwisata dan sentimen bisnis 

global serta pertumbuhan investasi.

World Bank menilai pertumbuhan investasi akan melambat akibat 

adanya luktuasi pada perdagangan yang menyebabkan kepercayaan 
investor menjadi lebih rendah. Namun kendati demikian, ongkos 

kredit yang lebih murah serta usulan reformasi ekonomi diharapkan 

bisa mendukung proses pemulihan ekonomi.

Sementara itu Bank Sentral Indonesia yakni Bank Indonesia (BI) 

telah merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia 

tahun 2020 menjadi di bawah angka 5 persen atau hanya sekitar 2,5 

persen saja yang biasanya mampu tumbuh mencapai 5,02 persen 

pada tahun 2019. Bank Indonesia juga memprakirakan pertumbuhan 

ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5 persen, lebih rendah dari 

pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 2,9 persen dan juga proyeksi 

sebelumnya sebesar 3,0 persen.

Menurut Gubernur BI, Perry Warjiyo, pulihnya perekonomian 

Indonesia pada tahun depan dipengaruhi oleh upaya pemerintah 

dalam memperbaiki iklim investasi melalui Rancangan Undang-

Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja dan Perpajakan. Sebelumnya, 

Perry menjelaskan kondisi Covid-19 terhadap perekonomian global 

menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan 

kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta 

memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman.



180 Bookchapters

 

Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat 

terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan 

dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Data Februari 

2020 menunjukkan berbagai indikator dini global seperti keyakinan 

pelaku ekonomi, Purchasing Manager Index (PMI), serta konsumsi 

dan produksi listrik menurun tajam.

Indonesia sesungguhnya memiliki landasan makroekonomi yang 

kuat namun wabah corona mampu mengubah arah perekonomian 

nasional. Hal tersebut disebabkan penurunan sejumlah harga 

komoditas dan gejolak pasar keuangan dapat berimplikasi buruk 

bagi perekonomian global dan nasional  tahun 2020. Sejumlah negara 

mitra dagang utama Indonesia juga menghadapi situasi ekonomi yang 

sulit mendorong terjadinya penurunan daya beli masyarakat seiring 

sentimen negatif pada bisnis dan konsumen.

E. Dampak Pandemi Covid-19  Pada Sektor UMKM

Indonesia adalah salah satu negara dunia dengan jumlah UMKM 

terbanyak ketiga di level negara-negara Asia setelah India dan 

Vietnam. Saat ini usaha mikro (UM) masih mendominasi dunia usaha 

sebagaimana data Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM), di mana lebih dari 98.8 persen usaha yang ada di 

Indonesia merupakan usaha mikro, usaha kecil (UK) 1 persen, usaha 

menengah (UM) 0,1 persen dan usaha besar (UB) 0,01 persen. 

Usaha mikro, kecil dan menengah masih sangat dominan, bukan 

berarti tidak ada permasalahan yang  dihadapi oleh UMKM. Menurut 

Annabelle Mourougane, industri di Indonesia mayoritas didominasi 

oleh industri berkategori UMKM, tercatat sebanyak 99 persen industri 

UMKM dari total industri di Indonesia. Secara daya serap tenaga kerja 

di Indonesia, UMKM dapat menyerap 97 persen dari tenaga kerja di 

tanah air dan sisanya diserap oleh usaha besar. Terdapat perbedaan 

signiikan antara jumlah unit usaha dan daya serap tenaga kerja 
dengan kontribusinya terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. 

Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia kalau dilihat 

secara jumlah unit usaha dan daya serap tenaga kerja lebih dari 95 
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persen. Namun secara kontribusi hanya berkisar pada angka 59 persen, 

sedangkan untuk Usaha Besar (UB) yang jumlah tidak mencapai angka 

1 persen dan hanya menyerap tenaga kerja sekitar 3 persen akan 

tetapi mampu memberikan kontribusi sebesar 41 persen terhadap 

PDB negara Indonesia. 

Dengan demikian, pengembangan usaha mikro, kecil dan 

menengah perlu dilakukan guna mempercepat usaha pemerintah 

Indonesia dalam penanggulangan masalah ketenagakerjaan serta 

kemiskinan. Daya tahan ekonomi masyarakat Indonesia melalui 

UMKM terlihat saat Indonesia dilanda krisis multidemensi 1998 dan 

krisis keuangan global tahun 2008. Namun, usaha mikro, kecil dan 

menengah memiliki kelenturan tersendiri karena memiliki local content 

pada faktor produksi dan berbasis pada basic needs. 

Peran dan fungsi sektor usaha mikro, kecil dan menengah 

(UMKM) dalam proses pemulihan perekonomian nasional pasca krisis 

1998 sangat siginiikan sekaligus menjadi tulang punggung ekonomi 
Indonesia. Senada dengan itu, Burhanuddin Abdullah perpandangan 

bahwa UMKM telah menjadi economic safety net yang mampu menyerap 

tenaga kerja cukup besar. Fokus UMKM adalah pada pemberdayaan 

masyarakat lemah tapi produktif sehingga mampu mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi.

Dalam konteks pembangunan Indonesia, sudah menjadi rahasia 

umum bahwa peran UMKM dalam pembangunan perekonomian 

Indonesia begitu penting dan signiikan. Sektor UMKM secara 
nasional dikenal memiliki karakteristik yang positif, menyerap tenaga 

kerja yang besar, dan mengakomodasi peran masyarakat miskin dan 

dominan dalam struktur fundamental perekonomian.

Dampak buruk yang dialami dan dirasakan oleh para karyawan 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah pekerja tidak bisa 

menghasilkan uang dan mereka tidak punya pilihan lain terpaksa 

pulang kampung karena mereka karyawan dan karyawati di sektor 

UMKM tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk biaya hidup 

dan biaya lain-lain untuk bisa bertahan di tempat perantauan. Mau 

tidak mau para karyawan dan karyawati yang bejerja di sektor UMKM 

pulang ke rumah adalah hal yang harus dilakukan.
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Adapun dampak ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) misalnya di sektor parwisata akibat dari pada 

anjuran stay at home dan physical distancing oleh pemerintah Indonesia 

yakni tidak jalan-jalan dan travelling para turis lokal Indonesia sehingga 

agen perjalanan, hotel, transportasi, pemandu wisata, hingga restoran 

pun terkena dampak dari wabah corona. 

Hal tersebut sesungguhnya bukan hanya berdampak untuk turis 

lokal namun anjloknya angka turis mancanegara yang berkunjung ke 

Indonesia juga merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Dengan 

demikian, para pekerja sektor UMKM di tanah air yang terkena 

dampak wabah viru corona akan membutuhkan cara lain agar bisa 

dapat menghasilkan uang dari rumah saat pandemi corona masih 

sedang berlangsung.

F. Peran Pemerintah Pada UMKM Saat Pandemi Covid-19  

Krisis ekonomi tahun 1998 yang berlanjut dengan krisis keuangan 

global pada tahun 2008 mengakibatkan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia melamban. Pertumbuhan ekonomi yang melamban terjadi 

bukan karena kelemahan pada sektor moneter dan keuangan saja, 

melainkan pada tidak kuatnya struktur sektor ekonomi di sektor 

riil dalam menghadapi gejolak dari external shock atau internal shock. 

Sebelum terjadi krisis multidimensi tersebut pemerintah Indonesia 

lebih memprioritaskan industri hulu dibanding sektor industri hilir.

Peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan katalisator 

haruslah benar-benar fokus, objektif dan netral di dalam pengembangan 

UMKM di tanah air, karena usaha mikro, kecil dan menengah adalah 

representasi usaha rakyat, dan menempatkan ekonomi kerakyatan 

sebagai instrument ekonomi netral bukan sebagai instrument politik.

Dalam perspektif demokratisasi ekonomi, usaha bersama yang 

berdasar pada asas kekeluargaan menempatkan posisi rakyat sebagai 

yang utama (subtansial) bukan residual atau marginal. Ekonomi 

bersifat partisipatory-emansipatory bukan discrmininatory yang berbasis 

eksploitatif. 
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Pembangunan bukan hanya untuk pertumbuhan tetapi juga upaya 

membuat masyarakat yang kapabel. Mengikuti statemen Amartya 

Sen, pembangunan adalah suatu strategi yang tidak hanya untuk 

memproduksi kebutuhan pokok sebanyak mungkin untuk rakyat 

tetapi sebanyak mungkin rakyatlah yang memproduksi kebutuhan 

pokoknya.

Kemenkeu Republik Indonesia mengkaji dampak Covid-19, 

pandemi corona membuat sektor usaha ekonomi rakyat yang berbasis 

UMKM tidak dapat melakukan usahanya sehingga terganggu 

kemampuan memenuhi kebutuhan kredit. Dengan demikian, 

pemerintah memberikan bantuan sosial ke sektor informal dan 

stimulus ekonomi bagi UMKM untuk menjaga daya beli di tengah 

tekanan ekonomi akibat wabah Covid-19.

Status tanggap darurat yang diterapkan dibeberapa wilayah 

akibat wabah virus corona, membuat pekerja di sektor informal dan 

UMKM tak bekerja dan terpaksa pulang kampung. Ketua Asoasasi 

UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun, mengungkapkan pendapatan 

usaha UMKM “pupus” gara-gara wabah Covid-19, sehingga mereka 

kesulitan untuk membayar biaya-biaya dan gaji atau honor pekerja. 

Dampaknya adalah banyak dari pekerja UMKM terpaksa pulang 

kampung. Akibat dari Covid-19, mengakibatkan pupus habis 

pendapatan perhari,” ujar Ikshan kepada BBC News Indonesia, Senin 

(30/03).

Sementara itu, pihak Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop 

UKM) RI telah menerima laporan bahwa hingga akhir Maret 2020 

sudah ada 949 pelaku Koperasi dan UMKM) di tanah air yang 

terdampak pandemi wabah virus corona. Menteri Koperasi dan 

UKM Teten Masduki menyatakan pelaku UMKM terutama yang 

sektor mikro ada 64 juta unit usaha dan ini bukan persoalan kecil. Ini 

persoalan besar jadi memang ini bukan tanggung jawab pemerintah 

saja tetapi swasta dan masyarakat, Kompas.com, Kamis (26/3/2020).

Menurut Teten Masduki pelaku UMKM mengeluhkan berbagai 

hal akibat dampak wabah virus corona. Berikut keluhan para pelaku 

UMKM: 
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1. Penjualan menurun Sebanyak 774 koperasi dan UMKM atau 

setara dengan 68 persen, mengeluh penjualannya menurun akibat 

dampak wabah virus corona. Penurunan penjualan dirasakan di 

DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, 

Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Bali, Kalimantan 

Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi utara, Sulawesi tengah, 

Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. 

2. Kesulitan bahan baku sebanyak 63 koperasi dan UMKM atau 6 

persen, menyatakan mengalami kesulitan bahan baku. Hal itu 

terjadi di Banten, DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Barat, Kalimantan 

Timur, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

3. Distribusi terhambat Sebanyak 111 koperasi dan UMKM atau 

setara dengan 10 persen menyatakan mengalami distribusi yang 

terhambat terjadi di Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timut, Jawa 

Tengah, Kalimantan Barat, DKI Jakarta, Riau, Sulawesi Utara dan 

Banten.  

4. Kesulitan permodalan sebanyak 141 koperasi dan UMKM atau 

setara dengan 12 persen, menyatakan mengalami masalah 

permodalan. Hal ini terjadi di Banten, DKI Jakarta, Jateng, 

Jatim, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, 

Kalimantan Timur, Bali, Jambi, Jawa Barat, Yogyakarta, Bali dan 

Kepulauan Riau. 

5. Produksi terhambat sebanyak 42 koperasi dan UMKM atau 

setara dengan 4 persen, menyatakan mengalami produksi 

yang terhambat. Hal ini terjadi di Banten, Jabar, Jateng, Jatim, 

Yogyakarta, Bengkulu, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta.

G. Covid-19 dan Strategi Pemerintah Pada Sektor UMKM 

Pemerintah Indonesia mengakui bahwa banyak pekerja informal 

di pulau Jawa yang terpaksa pulang kampung karena penghasilannya 

menurun sangat drastis atau bahkan hilang sebagai imbas dari 

penerapan status tanggap darurat yang membatasi aktivitas warga. 

Program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha 

informal dan UMKM. Program social safety net atau jaring pengaman 

sosial, yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal dan 
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pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi pelaku usaha 

UMKM.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 

Susiwijono Moegiarso mengatakan, bantuan sosial akan disalurkan 

kepada 29,3 juta penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang 

tergolong dalam empat puluh persen warga miskin. Sekitar 15,2 

juta di antaranya adalah masyarakat yang sudah terdata sebagai 

penerima bantuan pangan nontunai, sementara sisanya masih 

dalam pendataan. Penyaluran BLT merupakan bagian dari paket 

stimulus oleh pemerintah. Ketua Asosiasi UMKM Indonesia, Ikhsan 

Ingratubun, berharap pemerintah memberi keringanan pembayaran 

listrik dalam stimulus bagi UMKM.

Menteri Koperasi dan UMKM  Teten Masduki mengatakan, 99 

persen ekonomi Indonesia ditopang oleh UMKM. “UMKM itu 99 

persen pelaku usaha ekonomi di Indonesia, dan 98 persennya itu 

adalah level mikro yang karakter usahanya itu dikerjakan oleh sendiri 

atau melibatkan keluarga. Namun selama masa pandemik Covid-19 

ini, 98 persen UMKM level mikro mulai terdampak cukup dalam 

lantaran UMKM jenis ini mendapat keuntungan secara harian.

Karena itu, pemerintah akan menjalankan dua skema untuk 

memberikan stimulus bagi pelaku usaha UMKM. Untuk skema 

pertama ialah dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran ekonomi 

bagi UMKM. Kedua, memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi UMKM 

yang level mikro dan ultra mikro. “Terutama di sektor mikro dan ultra 

mikro yang memang tidak bisa lagi berjualan. Mereka sudah betul-

betul harus segera ditolong, tidak bisa lewat mekanisme ekonomi.

Kepala Badan Kebijakan Publik (BKF) Kementerian Keuangan 

Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah tengah menyiapkan 

skema penyelamatan ekonomi, khususnya UMKM dari krisis yang 

diakibatkan oleh wabah virus Corona (Covid-19). Dana penyelamatan 

UMKM akan dimasukkan ke dalam program pemulihan ekonomi 

yang dianggarkan sebesar Rp150 triliun.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, mengatakan bahwa 

Kementrian Koperasi dan UKM telah memiliki strategi untuk 
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menyelamatkan usaha mikro kecil dan menengah di tengah wabah 

pandemik virus corona. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada enam 

strategi yang disiapkan antara lain sebagai berikut.

1. Memberikan relaksasi cicilan selama 6 bulan untuk UMKM 

baik melalui KUR maupun juga lewat Lembaga Pengelola Dana 

Bergulir (LPDB), program mekar, dan lainnya juga sekaligus, bagi 

koperasi simpan pinjam.

2. Memberikan pinjaman baru untuk ultra mikro pinjamannya 

yang di bawah Rp 10 juta. Selain itu, pihaknya akan memperluas 

sebarannya sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. 

3. Menghapusan pajak kepada UMKM selama 6 bulan di-nol-kan.

4. Pemerintah akan menambah jumlah penerima bantuan jumlah 

sosial atau tunai untuk pelaku usaha ultra mikro yang nanti 

dimasukkan dalam jaminan sosial termasuk kartu prakerja, yang 

merupakan masuk ke dalam program besar pemerintah.

5. Mengintegrasikan program jaminan sosial terutaman kartu 

sembako murah dengan warung-warung sembako, dengan 

dana yang digelontorkan melalui jaminan sosial ditujukan untuk 

meningkatkan daya beli masyarakat dan bisa menggerakkan 

warung-warung tradisional.

6. Alokasikan anggaran untuk perkuat daya beli produk UMKM 

yang beli secara online. Namun untuk produk apa saja yang akan 

diberikan stimulus ini, menteri Teten mengatakan masih dalam 

tahap kurasi atau seleksi. Nantinya baik merchant maupun pembeli 

akan dapat diskon, cashback hingga 25 persen.

Di tengah pandemi wabah virus corona atau Covid-19 pemerintah 

Indonesia menghimbau agar warga masyarakat dapat memanfaatkan 

bulan suci Ramadan tahun 2020 masehi untuk cashback 50 persen 

dan membelanjakan uangnya untuk produk usaha mikro, kecil dan 

menengah (UMKM).

Covid-19 membuat sektor usaha ekonomi rakyat yang berbasis 

UMKM tidak dapat melakukan usahanya sehingga terganggu 

kemampuan memenuhi kebutuhan kredit. Dengan demikian, 

pemerintah memberikan bantuan sosial ke sektor informal dan 
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stimulus ekonomi bagi UMKM untuk menjaga daya beli di tengah 

tekanan ekonomi akibat wabah Covid-19. Pemerintah menyiapkan 

skema penyelamatan ekonomi, khususnya UMKM dari krisis yang 

diakibatkan oleh wabah virus Corona (Covid-19). Dana penyelamatan 

UMKM akan dimasukkan ke dalam program pemulihan ekonomi 

yang dianggarkan sebesar Rp150 triliun.

Fungsi dan peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator dan 

katalisator haruslah benar-benar fokus, objektif dan netral di dalam 

membina UMKM di tanah air pandemi wabah virus Corona, karena 

usaha mikro, kecil dan menengah adalah representasi usaha rakyat, 

dan menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai instrumen ekonomi 

netral bukan sebagai instrumen politik.

DAFTAR PUSTAKA

Azwir Dainy Tara, Strategi Membangun Ekonomi Rakyat (Jakarta: 
Nuansa Madani, 2003), 3

AM. Lilik Agung, Ketika Nurani Ikut Berbisnis, (Jakarta: Elex Media 
Komputindo, 2010), 18

Annabelle Mourougane, “Promoting SME Development in Indonesia,” 
OECD Economics Department Working, Chapter. 2, No. 995 (2012): 
80

Burhanuddin Abdullah. Jalan Menuju Stabilitas: Mencapai Pembangunan 
Ekonomi Berkelanjutan (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006), 146

H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat 
Sebuah Pengenalan (Jakarta: PT Raja Graindo Persada, 2002), 4

 Mandala Manurung dan Prathama Rahardja, Uang, Perbankan dan 
Ekonomi Monoter Kajian Kontekstual Indonesia (Jakarta: Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 109

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang 
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, ii

https://money.kompas.com/read/2020/03/27/190000026/terpukul-
corona-ini-5-keluhan- para-pelaku-umkm.

https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-dampak-covid-19-
terhadap-dunia- usaha-hingga-umkm

 https://politik.rmol.id/read/430491/15/04/2020/dua-skema-
penyelamatan-ekonomi- umkm-di-tengah-krisis-covid19-



188 Bookchapters

 

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4228375/6-strategi-menteri-
teten-selamatkan-  umkm-dari-serangan-corona

https://www.liputan6.com/bisnis/read/4219391/melambat-akibat-
corona-ekonomi- indonesia-akan-mulai-pulih-di-2021

https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/67504-
Dampak-Pandemi-Corona-Terhadap-Sektor-Ekonomi-Indonesia

BIODATA PENULIS

Dr. Sofyan Abas, MA. Tempat/Tgl. Lahir : Buli 

Kec. Kayoa, 3 Agustus 1973.

Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Maluku Utara, serta dosen luar 

biasa (LB IAIN Ternate dan STIMI Ternate. HP. 

085215226410/sofyanabas36@@@@yahoo.com 

Alamat Tetap : Kel.Kalumata Kec.Kota Ternate-

Malut Alamat Kantor : Jln.KH.Ahmad Dahlan, 

Kel.Sasa Kota Ternate Prov. Maluku Utara (Malut).-



189Bookchapters

 

BAB XV

PROSES DOMESTIKASI IKAN LOKAL YANG 
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Abstrak

Domestikasi ikan lokal merupakan salah satu cara untuk melakukan 
pelestarian palsma nufah. Tujuan domestiasi dalam tulisan ini adalah 
mengetahui proses domestikasi ikan-ikan lokal yang berasal dari Sungai 
Sebangau ke dalam lingkungan budidaya yaitu kolam terpal. Jenis-jenis untuk 
domestikasi yaitu : ikan Tapah (Wallago leeri), ikan baung putih (Hemibagrus 
capitulum), ikan saluang (Rasbora argyrotaenia), ikan Belida (Chitala lopis),  
ikan Lais (Ompok hypopthalmus), ikan sepat rawa (Trichogaster trichopterus). 
Hasil proses domestikasi ikan lokal di kolam terpal menunjukkan untuk 
pengukuran panjang dan berat ikan menujukan adan ya pertambahan 
panjang ikan berkisar antara 1 – 3 cm, dan berat berkisar antara  1 – 3 gram. 
Kelangsungan hidup ikan selama masa pemeliharaan berkisar antara 47 – 95 
% dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi pada ikan Tapah 95% dan 
ikan baung 90%. Mortalitas tertinggi terdapat pada ikan Saluang yaitu 142 
individu  dan  terendah terdapat pada ikan Tapah yaitu 1 individu dan ikan 
Baung 2 individu. Kualitas air kolam terpal untuk suhu berkisar antara 26,68 
– 27,96oC, pH 4,90 – 6,65, kekeruhan 1,3 – 78,0 NTU, DO 5,5 – 8,12 mg/l, TDS 
0,011 -  0,058, salinitas 0,01 - 0,04 ppt, kedalaman 50 – 100 cm.

Kata kunci : domestikasi, ikan lokal, kolam terpal, sungai Sebangau.

A. Pendahuluan

Kalimantan Tengah memiliki lahan gambut seluas 2.168.000 

hektar (Soekardi dan Hidayat, 1988). Adapun luas lahan gambut 

yang masuk ke wilayah Sebangau Kota Palangka Raya adalah seluas 

47.297 hektar (Anonim, 2008). Ciri-ciri lahan gambut yaitu memiliki 
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kandungan bahan organik yang tinggi dan pH yang rendah. Hutan 

rawa gambut Sebangau adalah salah satu hutan rawa gambut yang 

menjadi tumpuan bagi masyarakat Kelurahan Kereng Bangkirai, 

karena dapat memberikan nilai ekonomi yang cukup penting bagi 

peningkatan kualitas hidup mereka (Anonim, 2013).

Ikan-ikan di perairan gambut memiliki kontribusi penting untuk 

kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para nelayan daratan di 

daerah perairan gambut. Ikan yang ada di perairan gambut Sebangau 

Kota Palangka Raya, terutama ikan sepat rawa, ikan tapah, ikan seluang 

dan ikan baung, serta ikan-ikan. Ikan-ikan ini  biasa dikonsumsi secara 

lokal dan juga diperdagangkan. 

Usaha budidaya ikan-ikan lokal di Kalimantan Tengah ini 

sebagian sudah mulai dibudidayakan walaupun masih dalam skala 

budidaya pembesaran, namun pada umumnya ikan-ikan lokal ini 

masih diambil atau ditangkap dari alam oleh para nelayan. Ikan-

ikan lokal yang berasal dari perairan sungai Sebangau, selain untuk 

memenuhi kebutuhan akan ikan di Kalimantan Tengah, juga dijual 

sampai ke provinsi lain seperti provinsi Kalimantan Selatan. Ikan-

ikan lokal ini dijual dalam bentuk segar atau dalam bentuk olahan 

seperti ikan asin. 

Dalam kegiatan domestikasi ikan-ikan lokal yang yang menjadi 

ikan uji untuk domestikasi adalah ikan tapah (Wallago leeri), ikan baung 

putih (Hemibagrus capitulum), ikan saluang (Rasbora argyrotaenia), 

ikan belida (Chitala lopis),  ikan lais (Ompok hypopthalmus), ikan sepat 

rawa (Trichogaster trichopterus). Hal ini tentunya akan mengakibatkan 

kepunahan terhadap ikan ini. Belum lagi akibat kerusakan lingkungan 

yang disebabkan oleh alam dan juga oleh manusia. Sementara 

kebutuhan masyarakat terhadap protein dari ikan cukup tinggi. Oleh 

karena itu perlu adanya perbaikan tata kelola terhadap ikan ini dengan 

cara mulai melakukan adaptasi terhadap lingkungan budidaya secara 

lebih intensif. Ikan lokal ini juga memiliki nilai ekonomis, biasanya 

dipasaran ikan ini dijual dengan harga Rp.20.000. – 70.000/Kg. 

Sementara itu ikan lokal juga bisa ditemukan hanya pada musim-

musim tertentu saja.
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Permasalahannya adalah bahwa sampai saat ini pengembangan 

perikanan air tawar khusus untuk ikan-ikan lokal yang berasal dari 

perairan di provinsi Kalimantan Tengah masih sangat kurang, dan 

hanya terbatas dilakukan dalam skala  pembesaran dan pemeliharaan 

hasil tangkapan dari alam saja. Permasalahan lainnya pakan alternatif 

yang sesuai untuk ikan-ikan lokal terutama untuk ikan yang 

didomestikasi juga menjadi masalah, karena ikan-ikan lokal yang 

didomestikasi akan melalui proses atau tahapan dalam adaptasi selain 

lingkungan perairan juga adaptasi terhadap pakan. Oleh sebab itu 

maka dalam tulisan ini akan akan dipaparkan  tentang tahapan-tahapan 

dari domestikasi ikan-ikan lokal. Tujuan dari tulisan  ini adalah proses 

kegiatan domestikasi ikan-ikan lokal ke dalam lingkungan budidaya 

berupa kolam terpal bulat serta pemberian pakan maggot selama 

kegiatan domestiasi ikan-ikan lokal.

Urgensi dari kurangnya minat masyarakat terutama petani ikan 

untuk membudidayakan ikan-ikan lokal untuk dijadikan ikan–ikan 

budidaya, tingginya harga pakan sehingga perlu adanya teknologi 

baru untuk membuat pakan alternatif yang berasal dari bahan lokal 

yang dapat diolah sendiri. Dan ini juga yang menjadi masalah bagi para 

kelompok nelayan yang ada di  sunagi Sebangau yang membudiyakan 

ikan lokal, karena mahalnya harga pakan ikan.

B. Komoditas Budidaya

Kegiatan domestikasi merupakan bagian dari budidaya, 

domestikasi bertujuan untuk pengenalan spesies baru dilakukan 

untuk meningkatkan jumlah spesies (diversiikasi) komoditas 
budidaya. Spesies yang dipilih untuk domestikasi dan introduksi 

memiliki potensi kuat sebagai calon komoditas budidaya berdasarkan 

pertimbangan biologi, ekonomi, dan pasar (Minggawati et al, 2017). 

Tujuan dari domestikasi adalah supaya ikan liar dapat dijinakkan 

dan selanjutnya dapat dilakukan manipulasi terhadap ikan tersebut 

supaya dapat dikembangbiakkan. Menurut Effendi (2004), domestikasi 

spesies adalah menjadikan spesies liar (wild spesies) menjadi spesies 

budidaya perairan. Terdapat tiga tahapan domestikasi spesies liar 

yaitu :
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1. Mempertahankan agar bisa hidup (survival) dalam lingkungan 

budidaya perairan (wadah terbatas, lingkungan artiisial dan 
terkontrol).

2. Menjaga agar tetap bisa tumbuh.

3. Mengupayakan agar bisa berkembangbiak dalam lingkugan 

budidaya perairan. 

Merekayasa lingkungan wadah pemeliharaan, wadah yang dapat 

digunakan adalah akuarium, kolam bak, kolam terpal, kolam tanah dan 

kolam semi permanen. Ada beberapa jenis ikan yang didomestikasi 

yang dapat hidup dengan wadah seperti di atas, diantaranya ikan 

rasbora, lais, belida dan lain-lain ikan yang didomistikasi dari alam.

Ikan Baung Putih 
(Hemibagrus capitulum)

Ikan Lais (Ompok 
hypophthalmus)

Ikan Seluang (Rasbora 
argyrotaenia)

Ikan Tapah (Wallago 
leeri)

Ikan Belida (Chitala lopis) Ikan Sepat Rawa 
(Trichogaster trichopterus)

Gambar 1. Ikan-ikan lokal domestikasi

Domestikasi adalah suatu proses perkembangan organisme 

dari alam liar menjadi organisme yang perkembangannya dapat 

dikontrol oleh manusia (Evans, 1996). Menurut Effendi (2004), bahwa 

domestikasi spesies adalah menjinakkan spesies liar menjadi spesies 

budidaya. Terdapat tiga tahap domestikasi spesies liar, yaitu:

1. Mempertahankan agar tetap bisa bertahan hidup dalam 

lingkungan akuakultur (wadah terbatas, lingkungan buatan dan 

terkontrol).

2. Menjaga agar tetap bisa tumbuh.

3. Mengupayakan agar bisa berkembangbiak dalam lingkungan 

terkontrol atau budidaya.
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Menurut Zairin (2003), ada beberapa tingkatan yang dapat dicapai 

manusia dalam upaya penjinakan hewan ke dalam suatu sistem 

budidaya. Tingkatan yang dimaksud, sebagaimana berlangsung pada 

ikan adalah sebagai berikut:

1. Domestikasi belum sempurna, yaitu apabila baru sebagian daur 

hidupnya dapat berlangsung dalam sistem budidaya.

2. Domestikasi hampir sempurna, yaitu apabila seluruh daur 

hidupnya dapat berlangsung dalam sistem budidaya tapi 

keberhasilannya masih rendah.

3. Domestikasi sempurna, yaitu apabila seluruh daur hidup ikan 

sudah dapat berlangsung dalam sistem budidaya.

C. Domestikasi Ikan

Domestikasi ikan lokal merupakan salah satu cara untuk 

melakukan pelestarian palsma nutfah, di mana sebelum melakukan 

domestikasi sangat diperlukan pengetahuan dan data mengenai 

aspek-aspek bioisiologi ikan dan kondisi perairan sebagai habitat 
ikan lokal. Pelestarian ikan-ikan perairan umum secara ex-situ adalah 

pelestarian plasma nutfah di luar habitatnya. 

Dalam tulisan ini strategis domestikasi sebagai upaya pelestarian 

ikan lokal adalah dengan melakukan beberapa proses. Proses pertama 

adalah mempertahankan agar ikan lokal tetap bisa bertahan hidup 

(survive) dalam lingkungan akuakultur (wadah terbatas), proses 

kedua menjaga agar tetap bisa tumbuh (kualitas air dan pakan), 

dan proses tiga mengupayakan agar bisa berkembangbiak dalam 

lingkungan terkontrol. Proses domestikasi yang sudah dilaksanakan 

dalam penelitian ini adalah domestikasi belum sempurna. Menurut 

Zairin (2003), domestikasi belum sempurna, yaitu apabila sebagian 

daur hidupnya dapat berlangsung dalam sistem budidaya. Adapun 

jenis-jenis ikan lokal yang dilakukan adaptasi terhadap lingkungan 

budidaya terdiri dari 6 jenis ikan yaitu : ikan baung, ikan lais, ikan 

tapah, ikan belida, ikan saluang dan ikan sepat rawa.

Proses domestikasi ikan lokal di kolam terpal dilakukan beberapa 

tahapan kegiatan baik untuk kualitas air kolam maupun untuk aspek 
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biologi ikan seperti pengukuran panjang dan berat ikan selama masa 

pemeliharaan. Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 

kegiatan domestkasi ikan di kolam terpal.

D. Pengukuran Panjang, Berat Serta Jumlah Ikan Domestikasi di 

Kolam Terpal 

Tujuan utama dalam tahapan domestikasi ini adalah memper-

tahankan agar ikan lokal dapat hidup dalam wadah pemeliharaan 

bukan tempat habitat aslinya. Ikan dipelihara dalam wadah 

pemeliharaan kolam  terpal bundar dengan diameter 2,5 m, dengan 

tinggi air 100 cm. Ikan yang didomestikasi berasal dari perairan 

sungai Sebangau (ikan baung, ikan tapah, ikan saluang dan ikan sepat 

rawa) dan sungai Katingan untuk ikan Belida dan ikan Lais, dengan 

jumlah ikan yang ditebar bervariasi untuk ukuran dan jumlahnya, 

ikan diperoleh dari nelayan. Sebelum dilakukan pengakutan ikan, 

terlebih dahulu ikan dikurung dalam karamba selama satu hari dan 

dipuasakan, hal ini dimaksudkan supaya ikan yang baru ditangkap 

tidak stres dan kuat saat diangkut. Pada proses pengangkutan 

ikan dimasukkan dalam plastik kantong besar dan diberi oksigen.  

Pengangkutan ikan menggunakan perahu motor sekitar 40 menit 

untuk ikan yang berasal dari perairan sungai Sebangau. 

Ikan yang akan dipelihara dimasukan ke dalam wadah 

pemeliharaan kolam terpal sebanyak 6 kolam terpal yang sudah 

disediakan, secara perlahan-lahan ikan dimasukkan ke wadah 

pemeliharaan dengan masing-masing jumlah tebar ikan bervariasi 

untuk ukuran dan jumlahnya. Pertambahan rata-rata panjang 

ikan pada awal tebar bulan Juni sampai dengan akhir pada bulan 

September, dapat dilihat pada graik Gambar 2. 
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Gambar 2. Graik panjang dan berat ikan domestikasi.

Dari graik pada Gambar 2, di atas terjadi pertambahan panjang 
dan berat ikan domestikasi selama 4 bulan pemeliharaan. Pertambahan 

panjang berkisar antara 1-3 cm, dan berat berkisar antara 1-3 gram.  

Setiap pertambahan panjang ikan selalu diikuti oleh pertambahan 

berat ikan, walaupun kenaikan tidak singniikan. Masa pemeliharaan 
ikan lokal yang didomestikasi selam  4 bulan pemeliharaan, dengan 

diberi pakan alami berupa maggot yang berasal dari fermentasi buah-

buah yang juga dipelihara bersamaan dengan pemeliharaan ikan 

domestikasi. 

E. Pemberian Pakan Maggot untuk Ikan-Ikan Lokal

Selama kegiatan domestikasi ikan diberikan pakan alami berupa 

maggot segar (fresh) dan tidak diberikan pakan buatan pellet. Hal ini 

supaya ikan-ikan yang dipelihara dapat beradaptasi dengan pakan 

alami yang diberikan dalam kolam, selain itu maggot mengandung 

protein yang tinggi dan sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ikan 

bahkan untuk mempercepat pematangan gonad ikan. Pakan alami 

yang diberikan berupa maggot hasil fermentasi dari buah-buahan. 

Pemberian pakan maggot pada awal tebar sampai dengan minggu 

pertama diberikan 1 kali sehari, hal ini dilakukan supaya ikan-ikan 

yang diadaptasi dapat menyesuaikan dengan pakan yang diberikan 

yang berbeda dengan pakan alami di alam, namun setelah 1 minggu 

pemeliharaan pakan ikan berupa maggot segar dilakukan 2 kali 
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sehari yaitu pada pagi dan sore hari. Menurut Ananta (2007) dan  

Fahmi et al. (2009) dalam Fahmi (2015), pemberian maggot sebagai 

pakan benih ikan Botia menunjukkan pertumbuhan ikan botia lebih 

cepat duakali dibandingkan dengan cacing tanah dan 1,5 kali cacing 

darah, sedangkan pemberian maggot sebagai pakan ikan dalam 

bentuk segar (fresh) terhadap benih ikan balashark yang  memberikan 

efek pertumbuhan 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan pakan 

komersial. Menurut Diener, Zurbrügg, dan Tockner (2009) dalam Fauzi 

dkk (2018) menyatakan  beberapa keunggulan dari Maggot lalat black 

soldier. Maggot lalat black soldier memiliki tekstur yang kenyal dan 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim alami yang dapat 

meningkatkan kemampuan daya cerna ikan terhadap pakan.

F. Kelangsungan Hidup Ikan Lokal dalam Wadah Pemeliharaan

Kelangsungan hidup ikan sangat bergantung pada daya adaptasi 

ikan tersebut, terhadap makanan yang diberikan, keadaan isik 
ikan yang cukup kuat, dan kualitas air yang cukup mendukung 

pertumbuhan. Kelangsungan hidup ikan selama masa pemeliharaan 

berkisar antara 47 – 95 % dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi 

pada ikan tapah 95% dan ikan baung 90%. Kelangsungan hidup ikan 

tapah dan baung cukup tinggi yang artinya kedua ikan ini dapat 

beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan budidaya yang baru 

yang berbeda dengan habitat aslinya termasuk adaptasi terhadap 

pakan yang diberikan.  

Sedangkan untuk ikan lais, ikan belida, ikan saluang dan ikan 

sepat rawa kelangsungan hidup berisar antara 50 – 62 % dengan 

tingkat kelangsungan hidup terendah pada ikan belida yaitu 50% 

artinya untuk keempat jenis ikan ini tingkat adaptasi terhadap 

lingkungan budidaya masih sangat rendah, hal ini dapat disebabkan 

karena adaptasi terhadap lingkungan yang baru baik kualitas air 

maupun pakan yang diberikan.
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    Gambar 3. Diagram persentase kelangsungan hidup ikan 
domestikasi

G. Mortalitas

Mortalitas ikan domestikasi selama pemeliharaan banyak terjadi 

pada saat awal penebaran, sampai 1 minggu masa pemeliharaan. 

Hal ini disebabkan pada masa-masa tersebut ikan dalam proses 

penyesuaian terhadap kondisi lingkungan hidup yang baru yang 

berbeda dengan habitat asli dari ikan.

Berdasarkan data dari data jumlah ikan awal tebar dan setelah 

akhir pengamatan 4 bulan,  semua jenis ikan yang yang ada di kolam 

pemeliharaan terjadi mortalitas yang bervariasi jumlahnya, berikut 

data mortalitas ikan selama pemeliharaan 4 bulan dalam kolam terpal.

Dari graik pada Gambar 4, terlihat bahwa mortalitas tertinggi 
terdapat pada ikan Saluang yaitu 142 individu, sedangkan mortalitas 

terendah terdapat pada ikan Tapah dan ikan Baung. Tingginya tingkat 

mortalitas untuk beberapa jenis ikan domestikasi dapat disebabkan 

oleh perubahan terhadap lingkungan habitat hidup yang berbeda 

termasuk masa penyesuaian terhadap kualitas air kolam dan ikan 

mengalami kelelahan selama proses pengangkutan, sifat ikan yang 

sensitif, bergerak cepat dan mudah stres.
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pemeliharaan

H. Kualitas Air Kolam Terpal

Pengukuran Kualitas air kolam untuk 6 jenis ikan lokal yang 

dipelihara dilakukan pada bulan Agustus 2019. Parameter kualitas air 

yang diukur adalah suhu, pH, DO, kekeruhan, kedalaman, salinitas, 

kedalaman air dan TDS, hasil pengukuran kualitas air kolam dapat 

dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data kualitas air pada kolam terpal

No Parameter
Kolam 
Ikan 

Tapah

Kolam 
Ikan 

Baung

Kolam 
Ikan 

Saluang

Kolam
Ikan 
Sepat 
Rawa

Kolam  
Ikan 

Belida

Kolam 
Ikan 
Lais

1 Suhu (oC) 27,25 26,98 26,68 26,80 27,93 27,56

2 pH 6,65 6,51 5,67 5,96 4,90 4,90

3 Kekeruhan 24 78,0 49,1 65,9 1,3 6,9

4 Oksigen Terlarut (DO) 5,56 5,60 5,62 5,5 8,12 6,69

5 TDS 0,011 0,016 0,058 0011 0,022 0,039

6 Salinitas air (ppt ) 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,035

7 Kedalaman (cm) 100 100 80 50 50 70
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Berdasarkan tabel 1 diperolah kualitas air kolam untuk suhu 

berkisar antara 26,68 – 27,96oC, pH 4,90 – 6,65, kekeruhan 1,3 – 78,0 

NTU, DO 5,5 – 8,12 mg/l, TDS 0,011 -  0,058, salinitas 0,01 - 0,04 ppt, 

kedalaman 50 – 100 cm. Adanya perbedaan yang cukup signiikan 
dari kualias air kolam dengan kualitas air pada habitat asli ikan yang 

berasal dari sungai Sebangau. Suhu air kolam terpal berkisar antara 

26,68oC – 27,98oC, sedangkan untuk di habitat asli ikan dari sungai 

Sebangau rata-rata suhu 31,50oC, terjadi perbedaan suhu sekitar 4oC 

antara kolam domestikasi ikan dengan habitat asli di sungai Sebangau. 

Menurut Boyd (1982) dalam Triwibisono J dkk (2015), perbedaan suhu 

tidak melebihi 10OC masih tergolong baik dan kisaran suhu yang 

baik untuk organisme diperairan tropis adalah 25-31oC. Menurut 

Rustija (2004), bahwa suhu yang optimal untuk ikan perairan tawar 

adalah antara 25oC – 30oC. Untuk suhu kolam ikan belida dan ikan 

Lais berkisar antara 27,56oC – 27,93oC dan suhu rata-rata habitat asli 

kedua ikan ini di sungai Katingan adalah 30,33oC. Menurut Wardoyo 

(1982), kadar oksigen yang baik untuk kehidupan ikan adalah antara 

2 – 10 mg/l.  Kualitas air pada kolam pemeliharan ikan masih berada 

dalam kisaran yang dapat diteloransi oleh ikan atau tidak jauh berbeda 

dengan perairan untuk kehidupan ikan di alam.

I. Penutup

Domestikasi ikan lokal termasuk domestikasi belum sempurna, 

karena daur hidup yang dapat berlangsung di dalam sistem budidaya 

belum mencapai tingkat pemijahan. Proses domestikasi yang 

dilakukan adaptasi terhadap lingkungan budidaya di kolam terpal 

yaitu adaptasi terhadap kualitas air kolam terpal dan pakan maggot. 

Data panjang dan berat ikan lokal yang didomestikasi selama 

4 bulan pemeliharaan, menujukkan adanya pertambahan panjang 

ikan berkisar antara 1-3 cm, dan berat berkisar antara 1-3 gram. 

Kelangsungan hidup ikan selama masa pemeliharaan berkisar antara 

47 – 95 % dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi pada ikan 

Tapah 95% dan ikan baung 90%. Dengan mortalitas tertinggi terdapat 

pada ikan Saluang yaitu 142 individu, Kualitas air kolam untuk suhu 

berkisar antara 26,68- 27,96oC, pH 4,90- 6,65, kekeruhan 1,3- 78,0 NTU, 
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DO 5,5-8,12 mg/l, TDS 0,011- 0,058, salinitas 0,01-0,04 ppt, kedalaman 

50-100 cm.
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BAB XVI

 PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM 
DOKTER DALAM TINDAKAN FRENECTOMI  

Dr.Endang Sutrisno, SH.M.Hum;  
Dr.Ayih Sutarih, SH.MH;  Ns.Uneri, S.Kep

Sekolah Pasacsarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon 
Jawa Barat

endangsutrisno94@gmail.com

Abstrak

Aspek hukum telah memasuki dalam keseluruhan ranah hubungan hukum 
yang dibangun, tidak terkecuali dalam bidang kesehatan. Tindakan tenaga 
medis yaitu dokter dibebankan aspek pertanggungjawaban yang meliputi 
tanggung jawab hukum perdata, pidana serta administratif. Persoalan 
ankyloglossia, atau yang biasa disebut tongue tie, dalam beberapa hal dianggap 
sebagai pemicu untuk adanya kendala dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) 
Eksklusif sehingga terkadang harus dilakukan tindakan frenectomi. Untuk 
itu, pertanggungjawaban dokter menjadi hal yang harus ditelaah mengingat 
dalam beberapa ketentuan hukum normatif telah memberikan pengaturan 
yang tegas yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
serta Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Kata Kunci: frenectomi; pertanggungjawaban hukum; dokter.

A. Pendahuluan  

Saat ini perkembangan di bidang kesehatan telah mengalami 

kemajuan yang sangat signikan, oleh sebab perubahan serta 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dukungan teknologi 

di bidang kesehatan memberikan solusi terbaik untuk upaya-upaya 

pencegahan dini serta pemulihan kesehatan masyarakat, termasuk 

pendeteksian dini terhadap kelainan bayi baru lahir termasuk 

pendeteksian dini ankyglossia atau tongue tie.

Persoalan yang ada di bidang kesehatan, berkenaan dengan faktor 

adanya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat 

dan hygienis menjadi salah satu tantangan tersendiri yang harus 

diwujudkan guna membangun kualitas sumber daya manusia yang 
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mumpuni. Bidang pelayanan kesehatan masyarakat harus mampu 

berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan secara menyeluruh 

dengan mengacu kepada tatanan yang berlaku diantaranya 

berpedoman kepada kode etik profesi, sehingga kewenangan yang 

dilakukan tetap dalam koridor-koridor standar profesi yang telah 

disepakati bersama. Persoalan norma hukum menjadi krusial pada 

titik ini Pemerintah harus mengintervensi melalui penormaan, the 

government must be able to give afirmation to the community, the law that 
is made leads to the interests of the community and oriented towards social 

justice [1]. Law is an important element in the development of politics and it 

makes the relationship with government policy clearer. Through legislation, 

the Government determines what it can do and what not to do. Law deined 
as legislation is a system of norms where the rule of law is arranged in 

unity within a hierarchical manner. The lower legal norms should not be 

contradictory to the higher legal norms [2]. Hukum mengatur semua 

hubungan hukum yang terjadi dalam berbagai aktivitas dan profesi. 

Termasuk profesi tenaga medis diantaranya dokter. 

Derajat peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan 

pada saat kelahiran dan masa pertumbuhan balita, alasan inilah yang 

menjadi faktor penentu pentingnya perawatan optimal bayi yang 

baru lahir termasuk pemberian asumsi gizi, makanan serta Air Susu 

Ibu (ASI). Kondisi ini telah membuktikan fakta tenaga kesehatan 

mempunyai fungsi sentral untuk upaya peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat. Dan isu ankyloglossia, atau yang biasa disebut tongue tie, 

masih dianggap menjadi pemicu kesulitan menyusui yang tidak harus 

selalu diselesaikan dengan tindakan frenectomi. Tindakan frenectomi 

ini yaitu usaha pembedahan sederhana pada frenulum yang terdiri 

dari mukosa dan jaringan ikat ibrosa dengan menggunakan gunting 
atau tang iksasi [3].

Realitas sosial yang ditemukan bahwa diagnosis dan manajemen 

ankyloglossia (tongue-tie) masih tetap kontroversial sejak isu ini kembali 

diangkat sebagai penyebab kegagalan menyusui pada awal tahun 

2000-an. Fenomena menarik dari isu tersebut adalah adanya perbedaan 

opini antarprofesi kesehatan mengenai dampak ankyloglossia terhadap 

menyusui. Ankyloglossia dideinisikan sebagai sisa embriologis dari 
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jaringan membran frenulum di garis tengah antara permukaan 

bawah lidah dan dasar mulut yang pendek, tebal, dan tidak elastis 

sehingga membatasi gerakan lidah normal [4]. Insiden ankyloglossia 

dilaporkan berkisar 4,2-10,7% pada bayi baru lahir, dan hanya sekitar 

25% dari keseluruhan kasus mengalami kesulitan menyusui. Kondisi 

ankyloglossia dapat merupakan varian genetik dalam keluarga [5]. 
Pertanyaannya adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum 

dokter spesialis anak terhadap tindakan frenectomi pada penderita 

ankyglossia (tongue tie) dalam upaya peningkatan intensitas pemberian 

Air Susu Ibu (ASI) Ekslusif, hal ini meneguhkan asumsi penetrasi 

hukum ke dalam mmasyarakat yang sedemikian kental, berakibat pada 

adanya tuntutan untuk melakukan perubahan dan perkembangan dari 

hukum itu sendiri dan kaitannya dengan masalah-masalah sosial lain 

juga akan menjadi semakin intensif [6].

B. Kajian Pustaka dan Pembahasan

1. Pertanggungjawaban Hukum

In carrying out its functions in the midst of community life, law must 

be supported by effective application, both in its position as a social controller 

for citizens and to change patterns of life, patterns of behavior and patterns 

of action or create a pattern of life desired by the law, including cultural 

pattern in it [7].

Beberapa ketentuan hukum tertulis telah memberikan pengaturan 

yang jelas tiap orang warga masyarakat memiliki pembebanan hak 

yang sama dalam hal mendapatkan derajat kesehatan yang layak 

dan terjangkau. Untuk itu pemerintah memiliki kewajiban untuk 

bertanggung jawab meliputi perencanaan program kebijakan, 

mengatur,  menyelenggarakan, membina serta melakukan tindakan 

pengawasan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata 

serta dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Ketentuan hukum telah menegaskan tentang standar pelayanan 

yang dirumuskan harus mampu memberikan keteguhan hati dalam 

memberikan pelayanan kesehatan yang dapat memberikan rasa 

kenyamanan sesuai dengan landasan ilosoi nilai-nilai kesehatan 
yang prima mengacu kepada norma hukum kesehatan.  
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Pembebanan pertanggungjawaban hukum timbul yang meliptui 

aspek perdata, pidana serta admnistrasi. Pertanggungjawaban Hukum 

Perdata berdasarkan ketentuan hukum Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 

1365 KUH Perdata, Pasal 1366 KUH Perdata, Pasal 1370 KUH Perdata, 

Pasal 1371 KUH Perdata serta Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk pertanggungjawaban Hukum 

Pidana Pasal 55 dan Pasal 360.

Persoalan masalah tanggung jawab administrasi dapat terjadi 

bilamana tenaga kesehatan melakukan pelanggaran terhadap norma 

hukum yang berlaku dan tindakan administrasi dapat dilakukan 

dalam bentuk adanya peringatan yang dilakukan secara tertulis, 

dicabutnya izin profesi secara sementara atau tetap.

2. Pembahasan

Gejala ankylogssia (tongue tie), seorang bayi mungkin memiliki 

kondisi ankylogssia (tongue tie) jika terdapat tanda, seperti kesulitan 

mengeluarkan lidah melewati gigi depan bagian bawah dan kesulitan 

mengangkat lidah hingga menyentuh gigi bagian atas, bayi akan 

kesulitan , menggerakkan lidah dari sisi satu ke sisi lainnya, bayi 

yang memiliki kelainan tongue tie kemungkinan memiliki lidah 

berbentuk hati atau seperti terdapat lekukan di ujung lidahnya, jika 

bayi mengalami kesulitan saat menyusui atau makan, berbicara dan 

saat berusaha menggapai gigi belakang dengan lidahnya, atau gejala 

lain yang di rasa sangat mengganggu. Akibat Ankyglossia (tongue tie) 

pada bayi yaitu ketidak mampuan dalam menyusu, menurunnya 

suplai Air Susu Ibu (ASI) atau tidak optimal Air Susu Ibu (ASI) yang 

di hisap oleh bayi, bayi malas menyusu atau berhenti menyusu karena 

kecapian atau durasi menyusu menjadi lebih pendek bahkan juga lebih 

memanjang, gagal tubuh, berkurangnya bonding atau berkurangnya 

ikatan bayi dengan ibu, gangguan pola tidur pada bayi karena asupan 

Air Susu Ibu (ASI) yang tidak optimal dan terjadi problem pada saat 

bayi memulai makan makanan yang padat. Efek terhadap menyusui 

yaitu gangguan pelekatan saat menyusui, bayi frustasi, mengunyah 

payudara bukan menghisap, lef down relek menurun sehingga risiko 
mastitis, nyeri putting  dan risiko gagal tumbuh karena hisapan yang 

tidak optimal  di sebabkan oleh frenulum yang pendek. Berdasarkan 
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pertimbangan dari kemungkinan terjadinya kondisi tersebut orangtua 

dimungkinkan untuk meminta seorang tenaga medis atau paramedis 

memberikan solusi, dan dimungkinkan dilakukannya konseling 

tentang tindakan frenectomi, bila pemberian konseling keluarga 

atau orangtua bayi memyetujui dilakukannya tindakan frenectomi 

maka perlu disiapkan untuk tindakan frenectomi, dalam praktiknya 

pengguntingan frenectomi merupakan tindakan sederhana yang paling 

umum dilakukan dan dapat didelegasikan oleh perawat atau bidan 

yang terlatih dan terampil dalam melakukan tindakan ini, dan apabila 

ankyglossia (tongue tie) ini parsial tindakan ini harus dilakukan oleh 

profesi dokter, profesi dokter gigi, profesi dokter spesialis bedah anak 

atau profesi dokter THT yang terlatih atau dirujuk ke dokter spesialis 

bedah mulut, prosedur operasi atau tindakan frenectomi termasuk 

dalam tindakan bedah minor, namun dapat menyebabkan rasa nyeri, 

perdarahan pasca tindakan, distress pada bayi atau perlukaan saluran 

wharton’s. 

3. Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Dokter Anak terhadap 

Tindakan Frenectomi Pada Bayi Baru Lahir Penderita 

Angkyglossia (Tongue Tie) 

Dalam prosedur tindakan seorang dokter anak harus ada Sertiikat 
Kompetensi, Ijasah Dokter anak Surat Keterangan Sehat Fisik dan 

Mental, Pernyataan Taat Sumpah Dokter, Adanya Surat Registrasi 

dan Surat Izin Praktik dan adanya kewenangan Klinis Dokter Anak. 

Kewenangan klinis yang diberikan kepada dokter anak berdasarkan 

rekomendasi komite medis untuk melaksanakan asuhan pasien di 

rumah sakit. Kewenangan klinis dibatasi dengan standar kompetensi, 

pengalaman dan kompetensi individu. Dalam hal tindakan medis 

yang membahayakan pasien kewenangan klinis dapat dicabut, melalui 

prosedur yang melibatkan komite medis. Secara khusus, praktik 

kedokteran ini diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran 

Nomor 29 Tahun 2004. Dalam melaksanakan praktik ini, dokter 

memiliki kewenangan, yang menjadi kewenangan praktik dokter  

anak adalah mewawancarai pasien, memeriksa isik dan mental 
pasien, menentukan pemeriksaan penunjang, menegakkan diagnose, 

menentukan penatalaksanaan dan pengobatan pasien, melakukan 
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tindakan kedokteran dan kedokteran gigi, menyimpan obat dalam 

jumlah dan jenis yang diizinkan dan meracik dan menyerahkan obat 

kepada pasien,bagi yang praktik di daerah terpencil yang tidak ada 

apotek.

Tanggung jawab dokter anak, termasuk timbulnya risiko maupun 

tidak timbulnya risiko, untuk pekerjaan yang tidak timbul risiko tentu 

tidak harus menghadapi kasus hukum atau klaim dari pasien dan 

keluarganya, bahkan mendapatkan pujian dari keluarga pasien, yang 

perlu dipikirkan adalah pekerjaan yang timbul risiko, terlebih kalau 

risiko itu sendiri sebetulnya dapat diperkirakan sebelumnya, setiap 

dokter anak yang melakukan pelayanan kesehatan wajib memenuhi 

standar minimal profesi, termasuk standar keilmuan dan standar 

pelayanan, hal ini merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi 

dan akan menjadi dasar perhitungan saat terjadi risiko. Pengambilan 

keputusan dalam pelayanan kesehatan yang atas inisiatif sendiri tanpa 

perintah dari atasan atau orang lain maka segala risiko yang timbul 

menjadi tanggung jawab pengambil keputusan. Tuntutan yuridis 

normatif mengarah kepada pribadi yang mengambil keputusan 

pelayanan kesehatan, apabila keputusan itu diambil berdasarkan 

musyawarah tim (kelompok), segala risiko yang timbul menjadi 

tanggung jawab kelompok, konsekuensi yuridis menjadi tanggungan 

kelompok.

Tanggung jawab yang menjadi menjadi beban institusi 

penyelenggara pelayanan kesehatan tanggung jawab institusi 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan, tanggung jawab institusi 

merupakan tanggung jawab manajerial, seperti tugas pengawasan, 

pembinaan, pengendakian dan sejenisnya, kalau terjadi kesalahan 

dari anggota institusi dalam pelaksanaan tugas merupakan 

kesalahan institusi yang telah lalai dalam melakukan pembinaan dan 

pengawasan, dengan demikian institusi mempunyai tanggung jawab 

manajerial yuridis yang ada akibatnya yuridisnya, walau tidak seberat 

yang ditanggung pelaku utama secara pribadi. 

Frenectomi juga bukan terapi deinitif untuk masalah menyusui 
pada tongue tie, jika terjadi demikian maka dapat terjadi permasalahan 

antara pihak medis dengan pihak pasien, dan dapat pula terjadi 
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kelalaian dalam pengambilan keputusan baik tenaga medis dalam 

hal ini dokter anak, apabila terbukti ada kelalaian maka sesuai dengan 

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Pertanggungjawaban hukum perdata, hukum pidana dan hukum 

admnisitarsi dapat timbul bilamana terjadinya kelalaian dalam 

tindakan medis tersebut, hal ini yang harus diperhatikan oleh tenaga 

medis manakala sedang melaksanakan profesinya. Untuk itu, faktor 

keahlian dalam profesinya yang berlandaskan kode etik profesi harus 

pula untuk dicermati dengan seksama oleh tenaga medis dokter. 

Pemahaman tenaga medis terhadap norma hukum yang berlaku 

menjadi salah satu prasyarat penting jika profesi tersebut akan 

dilaksanakan dengan baik.

C. Penutup 

Pemberian Air Susu Ibu sangat penting dilakukan untuk itu, 

masalah asuhan pada bayi baru lahir dan deteksi pada bayi angkyglossia 

(tongue tie) menjadi sangat penting, dalam hal ini dapat dikategorikan 

dalam tindakan preventif.  Untuk kelancaran pemberian nutrisi yang 

baik sehingga dapat memaksimalkan pemberian Air Susu Ibu (ASI) 

diawal-awal kehidupan bayi, dalam praktiknya dokter anak memiliki 

kewajiban dalam hal memberikan masukan berupa nasihat kesehatan 

untuk orang tua serta keluarga bayi penderita angkyglossia (tongue tie) 

agar tetap inten dalam memberikan gizi terbaik pada bayi penderita 

angkyglossia (tongue tie) dengan memberikan Air Susu Ibu (ASI) 

Ekslusif. 

Proses pertanggungjawaban hukum ini ditempuh dengan cara 

litigasi atau nonlitigasi, tetapi dengan asas lex specialis derogate legi 

generalis, sehingga aturan yang digunakan adalah Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan khususnya Pasal 29. 
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