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Segala puji dan syukur kami panjatkan 

atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena 

atas perkenan dan limpahan rahmat-Nya 

maka Buletin  SiGAR  Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Banjarmasin Edisi 2 dapat 

diterbitkan. Buletin SiGAR memuat tulisan-

tulisan dari pegawai KKP Kelas II 

Banjarmasin yang membahas informasi 

terkait kesehatan, karantina kesehatan 

maupun kegiatan-kegiatan lain di KKP Kelas 

II Banjarmasin. 

Terbitnya Buletin SiGAR Edisi 2 atas 

kerja keras dan perhatian dari banyak pihak, 

oleh karena itu tim redaksi mengucapkan terimakasih kepada para pegawai 

yang berkenan memberikan masukan dan saran membangun kepada tim 

redaksi, juga kepada anggota redaksi yang meluangkan waktu untuk bekerja 

agar Buletin SiGAR Edisi 2 dapat terbit dengan baik.  Agar Buletin ini dapat 

terbit secara rutin, maka kami harapkan kontribusi setiap anggota maupun 

pegawai KKP dapat berperan aktif. Semoga tulisan-tulisan dalam Buletin ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan informasi yang berdampak 

baik bagi pembaca.  

 

 

 

 

 

H. Ruslan Fajar, SKM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ruang Redaksi 

Sekretariat Buletin SiGAR 

sigar.kkpbjm@gmail.com 

 

Mungkin ini terlambat……… tapi 

kata orang bijak tak ada kata 

terlambat…………. 

Pak Djarwo………. 

Beliau adalah staf sub bagian 

tata usaha………. Kami 

memanggil beliau kalau tidak 

Pakde atau Mbah.  

Bekerja awalnya sebagai honorer 

di KKP Kelas II Banjarmasin dan 

kemudian menjadi PNS………… 

Beliau adalah orang paling 

bertanggungjawab atas 

pengiriman surat 

menyurat………. Beliau 

orangnya sangat baik dan selalu 

membantu teman, walaupun 

bukan bidang tugas beliau………… 

Beliau ini lucu….. dan selalu tertawa dengan 

keras……. Beliau juga 

orangnya sangat 

semangat….. karena suka 

sekali olahraga 

pingpong….. bulu 

tangkis….. 

Beliau sempat sakit tetapi 

karena semangat 

sembuhnya tinggi……. 

Beliau bisa melalui semua 

masa sulit itu dan kembali 

sembuh serta dapat 

bekerja lagi….. 

Sekian lama perjalanan 

panjang pengabdian 

beliau pada Negara hingga 

saat tiba waktunya….. 

tepat 1 Maret 2019 yang 

lalu telah memasuki masa 

purnabakti……. 

Banyak hal yang patut dikenang 

dari beliau…….dan tak bisa 

diceritakan satu persatu 

Pak Djarwo……… 

Sebeberapa luas kehidupan 

yang telah bapak 

jalani………..Banyak orang 

hanya memiliki dunia seluas 

meja tulisnya…………atau 

sepetak ruang 

kerjanya……..atau mungkin 

sebesar gedung kantornya saja 

……….  

Saat pilihan dengan niat 

keikhlasan karena Allah 

Subhanahu wa Ta’ala, maka 

akan menjadi pengabdian 

yang tak berbatas………….  

Mungkin dunia telah berbeda …….. dunia kerja tak 

lagi ada,…….. emosi tak lagi sama………. irama 

hidup tak lagi duka…… Saat tiba panggilan ilahi 

pada tanggal 12 Juli 2020 hanya doa yang teriring, 

semoga selalu dalam limpahan Rahmat, Ampunan 

dan dikumpulkan dengan orang-orang yang 

sholeh...... Kembali dengan Khusnul Khotimah....... 

Aamiin...... Ya Robbal’aalamiin....... 

Asy Syazdalia 

Teman …… sahabat ….. 

yang unik…. Imut…. 

Walaupun agak 

pendiam…. Tapi baik dan 

suka membantu 

orangnya…. 

Dia adalah staf andalan 

sub bagian tata usaha…. 

Bagian keuangan….. 

bendahara tulen….. 

pranata keuangan 

tulen……… pengelola SAI tulen….. apa aja yang 

dia pegang, bagi orang mungkin sulit…….tapi bagi 

SAAT TIBA WAKTUNYA………… 



 

 

teman kita yang satu ini ….. gampang lah 

urusannya……#walaupun dia pusing juga, tapi 

karena pendiam…..jadi tidak ketahuan…. 

Satu hal yang membuat dia tetap imut….. karena 

dia suka sekali hal-hal yang berbau jepang……. 

Lagu-lagu….. anime… karakter….. pernak pernik 

bahkan HP dia dari jepang…… 

Terlalu singkat perjalanan dia di KKP Kelas II 

Banjarmasin…… namun sebuah pilihan atas 

sebuah kesempatan telah ditetapkan…… sebuah 

pilihan yang berani untuk berjuang dan meraih 

sukes di ibukota Negara yaitu Jakarta……. saat 

tiba waktunya …… tepat 01 Maret 2020 yang lalu 

di pindah tugas ke Inspektorat Jenderal Kemenkes 

RI di Rasuna Said Jakarta untuk meniti tugas yang 

baru kelak sebagai Auditor…….. 

Bila dikulik dan putar balik saat masuk bekerja 

sebagai PNS di KKP Kelas II Banjarmasin, akan 

ada banyak kisah yang terurai dan untuk dikenang 

tentang dia……. 

Asy Syazdalia………… 

Sekian lama kebersamaan …… telah menjadi 

keluarga besar…………. Sedih, haru, gembira akan 

kesuksesan bercampur rasa….. 

Namun….. pengabdian besar telah 

menunggu………tantangan besar siap 

menghadang……. 

“Terima dan hadapilah semua tantangan agar bisa 

merasakan kegembiraan dan kenikmatan sebuah 

kemenangan". ( George S. Patton ) 

Selamat jalan teman,,,,,sahabat…..Selamat 

menjalani tugas di tempat yang baru……….  

Terima kasih telah berbagi ilmu dan pengalaman 

serta memberi warna….dalam perjalanan KKP 

Kelas II Banjarmasin khususnya pada Tim 

Keuangan dan Sub Bagian Tata Usaha…… 

Semoga Allah Subhanahu wa Ta’ala memberikan 

petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakan 

tugas. Sukses dan sehat selalu serta bahagia 

bersama keluarga ………………. 

Semoga kekeluargaan ini tidak akan terputus oleh 

jarak dan waktu yang terpisah………. 



 

 

Acep Yuwiasna, SKM 

Staf Wilker Bandara 

acepyuwiasna13@gmail.com 

 

 

 Latar Belakang 

Coronavirus 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 

2019 (COVID-19) adalah 

penyakit jenis baru yang belum 

pernah diidentifikasi 

sebelumnya pada manusia. 

Virus penyebab COVID-19 ini 

dinamakan Sars-CoV-2. 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. Adapun, hewan yang 

menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini 

masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi 

COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut 

seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi  

rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14  

hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat 

menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut,  

gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan 

gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus 

adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami 

kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan 

infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Pada 31 

Desember 2019, WHO China Country Office 

melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui 

etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada 

tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi 

pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut 

sebagai jenis baru coronavirus (coronavirus disease, 

COVID-19). 

Pada tanggal 30 Januari 

2020 WHO telah menetapkan 

sebagai Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Yang Meresahkan 

Dunia/ Public Health Emergency 

of International Concern 

(KKMMD/PHEIC). Berdasarkan 

data pemerintah hingga Selasa 

(19/5/2020) pukul 12.00 WIB, bahwa data nasional 

adalah ODP sebannyak 45.300 orang, PDP sebanyak 

11.891 orang, terkonfirmasi positif 18.496 orang, 

meninggal dunia 1.221 orang dan sembuh sebanyak 

4.467 orang. 

 Sedangkan data di Propinsi Kalimantan selatan 

adalah ODP sebannyak 720 orang, PDP sebanyak 77 

orang, terkonfirmasi positif 484 orang, meninggal dunia 

51 orang, dirawat sebanyak 358 orang dan sembuh 

sebanyak 75 orang. 

Sejak dinyatakannya covid19  pada tanggal 30 

Januari 2020 WHO telah menetapkan sebagai 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan 

PERAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN BANJARMASIN 

DALAM SITUASI KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT 

YANG MERESAHKAN DUNIA (PUBLIC HEALTH EMERGENCY 

INTERNATIONAL CONCERN) PANDEMI COVID-19 

mailto:acepyuwiasna13@gmail.com


 

 

Dunia/ Public Health Emergency of 

International Concern 

(KKMMD/PHEIC) maka Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin 

melakukan upaya-upaya 

peningkatan kapasitas inti di seluruh 

pintu masuk yang menjadi 

pengawasan dalam 

penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan khususnya di setiap pintu 

masuk Negara dan wilayah yang 

menjadi wilayah kerjanya. Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin 

juga melakukan komunikasi risiko 

dengan seluruh stake holder yang 

ada dan instansi terkait di pelabuhan 

dan instansi terkait di Pemerintah 

daerah di wilayah untuk 

meningkatkan kesiapsiagaan 

pencegahan dan pengendalian 

pandemic COVID -19  berdasarkan 

rencana kontijensi yang ada dan 

pedoman pemerintah pusat serta 

koordinasi dari tim gugus COVID-19 

nasional dan tim gugus COVID-19  

tingkat propinsi/kabupaten/ kota. 

Peran Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Banjarmasin 

Deteksi Dini dan Respon di 

Pintu Masuk Negara Saat 

    Kedatangan 

Dalam rangka implementasi 

International Health Regulation/ IHR 

(2005), pelabuhan, bandara, dan 

Pos Lintas Batas Darat Negara 

(PLBDN) melakukan kegiatan 

karantina, pemeriksaan alat angkut, 

pengendalian vektor serta tindakan 

penyehatan. Implementasi IHR 

(2005) di pintu masuk negara adalah 

tanggung jawab Kantor Kesehatan 

Pelabuhan (KKP) beserta segenap 

instansi di pintu masuk negara. 

Kemampuan utama untuk pintu 

masuk negara sesuai amanah IHR 

(2005) adalah kapasitas dalam 

kondisi rutin dan kapasitas dalam 

kondisi Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat yang Meresahkan 

Dunia (KKMMD). Kegiatan di pintu 

masuk negara meliputi upaya 

detect, prevent, dan respond 

terhadap COVID-19 di pelabuhan, 

bandar udara, dan PLBDN. Upaya 

tersebut dilaksanakan melalui 

pengawasan alat angkut, orang, 

barang, dan lingkungan yang datang 

dari wilayah/ negara terjangkit 

COVID-19 yang dilaksanakan oleh 

KKP dan berkoordinasi dengan 

lintas sektor terkait. 

a. Kesiapsiagaan  

Dalam rangka 

kesiapsiagaan menghadapi 

ancaman COVID-19 maupun 

penyakit dan faktor risiko 

kesehatan yang berpotensi 

Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat (KKM) lainnya di 

pintu masuk (pelabuhan, 

bandar udara, dan PLBDN), 

diperlukan adanya dokumen 

rencana kontinjensi dalam 

rangka menghadapi penyakit 

dan faktor risiko kesehatan 

berpotensi KKM. Rencana 

Kontinjensi tersebut dapat 

diaktifkan ketika ancaman 

kesehatan yang berpotensi 

KKM terjadi. Rencana 

kontinjensi disusun atas dasar 

koordinasi dan kesepakatan 

bersama antara seluruh pihak 

terkait yang telah tersusun di 

lingkungan bandar udara 

Syamsudin Noor Banjarmasin , 

pelabuhan Laut Banjarmasin, 

Pelabuhan laut Kotabaru, 

Pelabuhan Laut Batulicin dan 

Satui. Dalam rangka 

kesiapsiagaan tersebut telah 

dipersiapkan beberapa hal 

meliputi norma, standar, 

prosedur, kriteria (NSPK), 

kebijakan dan strategi,  yang 

mengacu pada surat edaran 

Ditjen Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

Kemenkes RI yang selalu 

terupdate dan mengaktifkan 

Tim Gerak Cepat (TGC) yang 

ada di setiap wilayah kerja KKP 

Kelas II Banjarmasin, 

mempersiapkan sarana 

prasarana  dan logistic yang 

tersedia di KKP Banjarmasin 

dan melakukan pengadaan 

serta permohonan bantuan dari 

pusat maupun pemerintah 

daerah, serta revisi anggaran 

DIPA satker untuk diarahkan 

sebesar-besarnya untuk 

pembiayaan percepatan 

penanggulangan pandemic 

covid19 di wilayah kerja KKP 

Banjarmasin. Secara umum 

kesiapsiagaan tersebut 

meliputi:  

1) Sumber Daya Manusia 

(SDM) 

Membentuk atau 

mengaktifkan TGC di 

wilayah otoritas pintu 

masuk negara pada setiap 

wilayah kerja  KKP Kelas II 

Banjarmasin yaitu ; di 

Wilayah kerja bandara 

Syamsudin Noor 



 

 

Banjarmasin, Wilayah 

kerja  pelabuhan 

Banjarmasin, wilayah kerja 

pelabuhan Koatabaru, 

wilayah kerja pelabuhan 

Batulicin, wilayah kerja 

pelabuhan Satui, wilayah 

kerja pelabuhan Kintap. 

Tim dapat terdiri atas 

petugas KKP, Imigrasi, 

Bea Cukai, Karantina 

Hewan dan unit lain yang 

relevan di wilayah otoritas 

pintu masuk negara yang 

memiliki kompetensi yang 

diperlukan dalam 

pencegahan importasi 

penyakit. Peningkatan 

kapasitas SDM yang 

bertugas di pintu masuk 

negara dalam 

kesiapsiagaan 

menghadapi COVID-19 

dengan melakukan 

pelatihan/drill, table top 

exercise, dan simulasi 

penanggulangan COVID-

19. Meningkatkan 

kemampuan jejaring kerja 

lintas program dan lintas 

sektor dengan semua unit 

otoritas di bandara dan  

pelabuhan. 

2) Sarana dan Prasarana  

Tersedianya ruang 

wawancara, ruang 

observasi, dan ruang 

karantina untuk 

tatalaksana penumpang. 

Jika tidak tersedia maka 

menyiapkan ruang yang 

dapat dimodifikasi dengan 

cepat untuk melakukan 

tatalaksana penumpang 

sakit yang sifatnya 

sementara.  Memastikan 

alat transportasi 

(ambulans) penyakit 

menular ataupun 

peralatan khusus utk 

merujuk penyakit menular 

yang dapat difungsikan 

setiap saat untuk 

mengangkut ke RS 

rujukan. Apabila tidak 

tersedia ambulans khusus 

penyakit menular, 

perujukan dapat 

dilaksanakan dengan 

prinsip-prinsip 

pencegahan infeksi 

(menggunakan Alat 

Pelindung Diri/ APD 

lengkap dan penerapan 

disinfeksi.) Memastikan 

fungsi alat deteksi dini 

(thermal scanner) dan alat 

penyehatan serta 

ketersediaan bahan 

pendukung. Memastikan 

ketersediaan dan fungsi 

alat komunikasi untuk 

koordinasi dengan unit-

unit terkait.  Menyiapkan 

logistik penunjang 

pelayanan kesehatan 

yang dibutuhkan antara 

lain obat-obat suportif (life-

saving), alat kesehatan, 

APD, Health Alert Card 

(HAC), dan melengkapi 

logistik lain, jika masih ada 

kekurangan.Menyiapkan 

media komunikasi risiko 

atau bahan Komunikasi, 

Informasi, dan Edukasi 

(KIE) dan menempatkan 

bahan KIE tersebut di 

lokasi yang tepat. 

Ketersediaan pedoman 

kesiapsiagaan 

menghadapi COVID-19 

untuk petugas kesehatan, 

termasuk mekanisme atau 

prosedur tata laksana dan 

rujukan pasien.  

Deteksi dini dan respon 

dilakukan untuk memastikan wilayah 

bandara. pelabuhan dan PLBDN 

dalam keadaan tidak ada transmisi. 

Berikut upaya deteksi dan respon 

yang dilakukan di pintu masuk 

negara:  

a. Pengawasan Kedatangan 

Alat Angkut 

- Meningkatkan pengawasan 

alat angkut khususnya yang 

berasal dari wilayah/negara 

terjangkit, melalui pemeriksaan 

dokumen kesehatan alat 

angkut dan pemeriksaan faktor 

risiko kesehatan pada alat 

angkut berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku dan 

standar operasional prosedur. 

- Memastikan alat angkut 

tersebut terbebas dari faktor 

risiko penularan COVID-19  

baik di bandara dan di 

pelabuhan.  

- Pengawasan kekarantinaan 

kesehatan untuk kapal/ 

pesawat dari luar negeri atau 

dari wilayah terjangkit zona 

merah covid19 dengan 

kegiatan memastikan Jika 

dokumen lengkap dan/atau 

tidak ditemukan penyakit dan/ 

atau faktor risiko kesehatan, 



 

 

terhadap alat angkut dapat 

diberikan persetujuan bebas 

karantina. 

- Jika dokumen tidak lengkap 

dan/ atau ditemukan 

penyakit dan/ atau faktor 

risiko kesehatan, terhadap 

alat angkut diberikan 

persetujuan karantina 

terbatas, dan selanjutnya 

dilakukan tindakan 

kekarantinaan kesehatan 

yang diperlukan (seperti 

disinfeksi, deratisasi, dsb). 

- Dalam melaksanakan upaya 

deteksi dan respon, KKP 

berkoordinasi dengan lintas 

sektor terkait lainnya, seperti 

Dinkes, RS rujukan, Kantor 

Imigrasi, dsb.  

b. Pengawasan Kedatangan 

Barang 

Meningkatkan pengawasan 

barang (baik barang bawaan 

maupun barang komoditi), 

khususnya yang berasal dari 

negara-negara terjangkit, terhadap 

penyakit maupun faktor risiko 

kesehatan, melalui pemeriksaan 

dokumen kesehatan dan 

pemeriksaan faktor risiko kesehatan 

pada barang (pengamatan visual 

maupun menggunakan alat deteksi).  

c. Pengawasan Lingkungan 

Meningkatkan pengawasan 

lingkungan pelabuhan dan bandar 

udara dan terbebas dari faktor risiko 

penularan COVID-19. 

d. Komunikasi risiko  

Melakukan penyebarluasan 

informasi dan edukasi kepada 

pelaku perjalanan dan masyarakat 

di lingkungan pelabuhan dan  

bandar udara. Dalam melaksanakan 

upaya deteksi dan respon, KKP 

Banjarmasin berkoordinasi dengan 

lintas sektor terkait lainnya, seperti 

Dinkes Propinsi Kalsel dan 13 

Dinkes Kabupaten/ Kota  di wilayah, 

RS rujukan, Kantor Imigrasi, Kantor 

Bea dan Cukai, maupun pihak 

terkait lainnya, serta menyampaikan 

laporan kepada Dirjen P2P, melalui 

PHEOC apabila menemukan pasien 

dalam pengawasan dan upaya-

upaya yang dilakukan. 

e. Pengawasan Kedatangan 

Orang  

Secara umum kegiatan 

penemuan kasus COVID-19 di pintu 

masuk negara diawali dengan 

penemuan pasien demam disertai 

gangguan pernapasan yang berasal 

dari negara/wilayah terjangkit. 

Berikut kegiatan pengawasan 

kedatangan orang:  

- Meningkatkan pengawasan 

terhadap pelaku perjalanan 

(awak/personel, penumpang) 

khususnya yang berasal dari 

wilayah/negara terjangkit, 

melalui pengamatan suhu 

dengan thermal scanner 

maupun thermometer infrared, 

dan pengamatan visual. 

- Melakukan pemeriksaan 

dokumen kesehatan pada 

orang. 

- Jika ditemukan pelaku 

perjalanan yang terdeteksi 

demam dan menunjukkan 

gejala-gejala pneumonia di 

atas alat angkut, petugas KKP 

melakukan pemeriksaan dan 

penanganan ke atas alat 

angkut dengan menggunakan 

APD. 

- Pengawasan kedatangan 

orang dilakukan melalui 

pengamatan suhu tubuh 

dengan menggunakan alat 

pemindai suhu massal (thermal 

scanner) ataupun thermometer 

infrared, serta melalui 

pengamatan visual terhadap 

pelaku perjalanan yang 

menunjukkan ciri-ciri penderita 

COVID-19. 

- Jika ditemukan pelaku 

perjalanan yang terdeteksi 

demam melalui thermal 

scanner/thermometer 

infrared maka pisahkan dan 

lakukan wawancara dan 

evaluasi lebih lanjut. Jika 

memenuhi kriteria pasien 

dalam pengawasan maka 

dilakukan:  

1) Tatalaksana sesuai kondisi 

pasien termasuk disinfeksi 

pasien dan merujuk ke RS 

rujukan (lihat Kepmenkes 

Nomor 

414/Menkes/SK/IV/2007 

tentang Penetapan RS 

Rujukan Penanggulangan 

Flu Burung/Avian Influenza) 

dengan menggunakan 

ambulans penyakit infeksi 

dengan menerapkan 

Pencegahan dan 

Pengendalian Infeksi (PPI) 

berbasis kontak, droplet, 

dan airborne. 

2) Melakukan tindakan 

penyehatan terhadap 

barang dan alat angkut 



 

 

3) Mengidentifikasi 

penumpang lain yang 

berisiko (kontak erat) 

4) Terhadap kontak erat (dua 

baris depan belakang kanan 

kiri) dilakukan observasi 

5) Melakukan pemantauan 

terhadap petugas yang 

kontak dengan pasien. 

Pencacatan pemantauan 

6) Pemberian HAC dan 

komunikasi risiko Pedoman 

Kesiapsiagaan Menghadapi 

Coronavirus Disease 

(COVID-19) Revisi ke-3 23 

7) Notifikasi ≤ 24 jam ke 

Ditjen P2P melalui PHEOC 

ditembuskan ke Dinas 

Kesehatan Provinsi dan 

dilakukan pencatatan 

menggunakan formulir 

notifikasi. Notifikasi ke Dinas 

Kesehatan dimaksudkan 

untuk koordinasi 

pemantauan kontak erat. 

Bila memenuhi kriteria 

orang dalam pemantauan 

maka dilakukan: 1) 

Tatalaksana sesuai 

diagnosis yang ditetapkan 

2) Orang tersebut dapat 

dinyatakan laik/tidak laik 

melanjutkan perjalanan 

dengan suatu alat angkut 

sesuai dengan kondisi hasil 

pemeriksaan 3) Pemberian 

HAC dan komunikasi risiko 

mengenai infeksi COVID-

19, informasi bila selama 

masa inkubasi mengalami 

gejala perburukan maka 

segera memeriksakan ke 

fasyankes dengan 

menunjukkan HAC kepada 

petugas kesehatan. Selain 

itu pasien diberikan edukasi 

untuk isolasi diri (membatasi 

lingkungan di rumah) dan 

akan dilakukan pemantauan 

dan pengambilan spesimen 

oleh petugas kesehatan. 4) 

KKP mengidentifikasi daftar 

penumpang pesawat. Hal ini 

dimaksudkan bila pasien 

tersebut mengalami 

perubahan manifestasi klinis 

sesuai definisi operasional 

pasien dalam pengawasan 

maka dapat dilakukan 

pemantauan terhadap 

kontak erat 5) Notifikasi ≤ 24 

jam ke Dinkes Prov dan 

Kab/Kota untuk dilakukan 

pemantauan di tempat 

tinggal. 6) Pengambilan 

spesimen oleh tenaga 

kesehatan terlatih dan 

berkompeten di klinik pintu 

masuk atau tempat 

pelaksanaan pemantauan. 

Pengambilan dan 

pengiriman specimen 

berkoordinasi dengan Dinas 

Kesehatan setempat. Pada 

penumpang dan kru lainnya 

yang tidak berisiko dan tidak 

bergejala juga dilakukan 

pemeriksaan suhu 

menggunakan thermal 

scanner, pemberian HAC, 

notifikasi ke wilayah dan 

komunikasi risiko. Kegiatan 

surveilans merujuk pada 

kegiatan surveilans bagi 

pelaku perjalanan dari 

area/negara terjangkit. 

Deteksi Dini dan Respon 

di Pintu Masuk Negara 

 Saat Keberangkatan 

a. Pengawasan keberangkatan 

alat angkut, orang dan barang 

Pengawasan pada saat 

keberangkatan dilaksanakan dalam 

rangka pelaksanaan ketentuan 

undang undang kekarantinaan 

kesehatan dan aturan yang 

mengatur  serta deteksi dini dan 

respon dilakukan untuk memastikan 

wilayah bandara dan pelabuhan 

dalam keadaan tidak ada transmisi. 

Berikut upaya deteksi dan respon 

yang dilakukan di pintu masuk 

negara. Kegiatan Pengawasan 

meliputi: 

- Meningkatkan pengawasan alat 

angkut  melalui pemeriksaan 

dokumen kesehatan alat angkut 

dan pemeriksaan faktor risiko 

kesehatan pada alat angkut 

berdasarkan peraturan 

perundangan yang berlaku dan 

standar operasional prosedur. 

- Memastikan alat angkut tersebut 

terbebas dari faktor risiko 

penularan COVID-19  baik di 

bandara dan di pelabuhan.  

- Pengawasan kekarantinaan 

kesehatan untuk kapal/ pesawat 

dengan kegiatan memastikan 

Jika dokumen lengkap dan/atau 

tidak ditemukan penyakit dan/ 

atau faktor risiko kesehatan, 

terhadap alat angkut dapat 

diberikan persetujuan ijin 

berlayar karantina untuk kapal. 

- Pemeriksaan kesehatan 

khususnya Kru/ ABK dan 

penumpang yang akan 

berangkat terkait 



 

 

kesehatannya dan 

dinyatakan babas COVID-

19 berdasarkan hasil rapid 

tes dari RS/ klinik/ KKP 

untuk mendapatkan surat 

Klirens Kesehatan dari 

KKP Kelas II Banjarmasin 

dan diijinkan melanjutkan 

perjalalan. 

- Mengisi E-HAC sebelum 

keberangkatan 

- Bagi Kru/ABK dan penumpang 

yang tidak memenuhi syarat  

untuk diterbitkan Klirens 

Keehatan tidak diijinkan 

melanjutkan perjalanan serta 

dilakukan tindakan 

kekarantinaan kesehatan sesuai 

indikasi dan bila perlu  dilakukan 

rujukan ke Rumah sakit atau ke 

Ruamah Karantina Khusus 

dengan berkoordinasai dengan 

Satgas Gugus Prop. Kalsel 

- Jika dokumen tidak lengkap dan/ 

atau ditemukan penyakit dan/ 

atau faktor risiko kesehatan, 

terhadap alat angkut dilakukan 

pengawasan dan pemeriksaan 

faktor risiko kesehatan dalam 

rangka penerbitan pembeharuan 

dokumen karantina kesehatan 

dan diberikan tindakan 

kekarantinaan kesehatan yang 

diperlukan (seperti disinfeksi, 

deratisasi, dsb). 

Dalam melaksanakan upaya 

deteksi dan respon, KKP 

berkoordinasi dengan lintas sektor 

terkait lainnya, seperti Dinkes, RS 

rujukan, Kantor Imigrasi, dsb 

2) Pencatatan dan Pelaporan 

Setiap penemuan kasus baik di 

pintu masuk negara maupun wilayah 

harus  melakukan pencatatan dan 

menyampaikan laporan. Laporan 

hasil orang dalam pemantauan, 

pemantauan kontak erat, dan 

pemantauan orang dalam 

observasi/karantina dilaporkan 

setiap hari oleh petugas surveilans 

Dinkes setempat secara berjenjang 

hingga sampai kepada Dirjen P2P 

cq. PHEOC.  

 

B. Kesimpulan dan Saran 

a. Kurva kasus penularan 

COVID-19  sampai dengan 

akhir Mei 2020 masih 

mengalami kenaikan dan 

kasus terus beratambah di 

34 propinsi wilayah 

Indonesia 

b. Kesiapsigaan 

penanggulangan covid19 di 

pintu masuk khususnya di 

wilayah kerja KKP Kelas II 

Banjarmasin dilaksanakan 

sesuai norma, standar, 

prosedur, kriteria (NSPK), 

kebijakan dan strategi,  yang 

mengacu pada surat edaran 

Ditjen Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit 

Kemenkes RI yang selalu 

terupdate dan mengaktifkan 

Tim Gerak Cepat (TGC)  

dan kegaiatan dilaksanakan 

secara terpadu dengan 

kebijakan Nasional maupun 

daerah dengan koordinasi 

semua pihak berkentingan 

dan satgas gugus covid19 

tingkat propinsi maupun 

tngkat kab/ kota. 

c. Terus meningkatkan 

Sumberdaya  dan sarana 

prasana dalam menghadapi 

penanggulangan COVID-19  

khususnya disemua wilayah 

kerja KKP Kelas II 

Banjarmasin 

d. Peningkatan pengawasan 

faktor risiko kesehatan di 

pintu masuk pelabuhan dan 

bandara sesuai tupoksi KKP 

baik kedatangan dan 

keberangkatan lalulintas  

alat angkut, orang dan 

barang sesuai ketentuan 

yang beraku. Peningkatan 

Koordinasi dan komunikasi 

risiko serta pelaporan. 
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Dasar 

Laporan dari agen Multi Line Borneo cabang 

Banjarmasin pada tanggal 12 April 2020 pukul 11.30 

WITA  kepada KKP Kelas II Banjarmasin. 

 
Sumber Data Awal 

1. Berita Acara (BA) dari Chief kapal TB. Fordeco 63 

2. Pimpinan Agen pelayaran Multi Line Borneo (MLB) 

cabang Banjarmasin dan staf operasionalnya 

 

Identitas Korban 

Nama korban  : PU 

Jenis kelamin  : Laki-laki 

Ttl/usia   : 2 Mei 1977/43 tahun 

Jabatan   : Ka Kamar Mesin 

Tgl meninggal  : Minggu, 12/4/ 2020 

Tempat kejadian : Ruang ABK kapal 

 

Kronologis Kejadian dan Upaya yang Dilakukan 

1. Kronologis kejadian Anak Buah Kapal (ABK) dari 

kapal TB. Fordeco 63 yang telah meninggal dunia 

berdasarkan Berita Acara Kejadian dari perusahaan 

nomor : 005/SRT/HSE/HP-2020 dan wawancara 

dengan keagenan pelayaran. Korban dengan inisial 

PU pada saat kapal docking (24 Maret sd 11 April 

2020) pulang kampung ke Surabaya (Wilayah 

Terjangkit COVID-19) dengan menggunakan 

pesawat udara dan kembali ke Banjarmasin tanggal 

5 April 2020, sampai di Banjarmasin korban langsung 

ke kapal. Menurut teman-teman ABK lain korban 

terlihat pucat dan berkeringat dingin walau berada di 

ruang ber-AC. Korban mempunyai riwayat 

Hipokalemia (kekurangan kalium) dan pernah 

dirawat di rumah sakit di Surabaya pada tahun 2019. 

Pada tanggal 12 April 2020 jam 09.00 WITA Korban 

meninggal dunia secara mendadak di kamarnya 

Pihak perusahaan langsung menghubungi RS. 

Batola dan kepolisian setempat. Dikarenakan korban 

meninggalnya mendadak dan di Indonesia sedang 

mengalami pandemik COVID-19, pihak perusahaan 

diarahkan melapor ke tim Gugus Tugas COVID-19 

Barito Kuala. Pada jam 15.00 WITA tim medis tiba 

dan langsung mengevakuasi Jenazah ke Ruang 

Jenazah RSUD Ulin Banjarmasin (RS Rujukan 

COVID-19 Kalimantan Selatan). 

 
2. Pada saat yang sama staf operasional agen MLB 

melaporkan kejadian tersebut ke KKP Kelas II 

Banjarmasin melalui koordinator pelayanan dokumen 

Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Koordinator 

melaporkan ke pimpinan untuk mendapatkan arahan. 

 
3. Tanggal 13 April 2020, Kantor Kesehatan Pelabuhan 

Kelas II Banjarmasin menerbitkan  surat 

No.SR.03.03/1/1068/2020 yang ditujukan kepada 

KSOP Kelas I  Banjarmasin  perihal kapal TB. 

Fordeco 63, yang isi suratnya merekomendasikan 

agar seluruh ABK dan orang yang kontak langsung 

dengan korban wajib diisolasi/karantina selama 14 

hari dan dilakukan Rapid test serta dilakukan 

disinfeksi terhadap kapal tersebut. 

 
4. Pada tanggal 16 April dilakukan pemeriksaan sampel 

darah menggunakan alat COVID-19 IgG / IgM Rapid 

test Cassette, wawancara dan mengukur suhu tubuh 

ABK yang satu kapal dengan korban serta karyawan 

galangan kapal pada saat kapal TB. Fordeco 63 

docking. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas 

GAMBARAN KEGIATAN INVESTIGASI KASUS KEMATIAN PADA ABK 

KAPAL TB. FORDECO 63 DALAM RANGKA KEWASPADAAN COVID-19 

DI WILAYAH PERAIRAN MARABAHAN KABUPATEN BARITO KUALA 
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Puskesmas Berangas dan dihadiri juga oleh petugas 

dari KKP Kelas II Banjarmasin, KSOP Banjarmasin, 

Polairud dan Polres Batola.  

 
5. Hasil wawancara pemeriksaan terhadap semua ABK 

yang satu kapal dengan korban serta karyawan 

galangan kapal bahwa semuanya tidak mengalami 

gejala yang mengarah kepada COVID-19 dan juga 

dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan hasil 

suhu tubuh semuanya normal (antara 36,6 oC-37,0 

oC). 

 
6. Hasil pemeriksaan sampel darah menggunakan alat 

COVID-19 IgG/IgM Rapid test Cassette adalah 

semuanya negatif/non reaktif, artinya tidak ada 

antibodi virus yang terdeteksi pada tubuh ABK yang 

satu kapal dengan korban serta karyawan galangan 

kapal. 

 
7. Tanggal 22 April 2020 dilakukan lagi Rapid test tahap 

II (merupakan tindak lanjut dari hasil Rapid test tahap 

I pada tanggal 16 April 2020 yang mana hasil 

pemeriksaan darah terhadap ABK kapal semuanya 

negatif/non reaktif). 

 
8. Instansi yang melaksanakan kegiatan Rapid test 

tahap II adalah Puskesmas Berangas yang terdiri dari 

5 orang yaitu Ketua tim Hasby Assidiqie, SKM (Ka. 

PKM Berangas), Selawati (Analis Laboratorium 

Kesehatan), Ester (Surveilans), Lindawati (Promkes), 

A.Rifai (bag Umum). 

 
9. Jumlah orang yang dilakukan Rapid test sebanyak 24 

orang terdiri dari : 

ABK TB. Fordeco 63  : 9 orang 

PT. Habco Primatama : 6 orang 

Karyawan Galangan  : 9 orang 

Karyawan PT. Habco Primatama dan Karyawan 

Galangan juga dilakukan pemeriksaan Rapid test 

dikarenakan adanya riwayat kontak dengan ABK 

yang meninggal. 

 
10. Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin 

ikut melakukan pemantauan terhadap kegiatan 

Rapid test dalam rangka kewaspadaan penyebaran 

Covid19 di wilayah kerja KKP Kelas II Banjarmasin 

yang kasusnya terus meningkat di Provinsi 

Kalimantan Selatan.   

 
11. Hasil pemeriksaan sampel darah menggunakan alat 

COVID-19 IgG/IgM Rapid test Cassette tahap II pada 

tanggal 22 April 2020 terhadap 24 orang menunjukan 

semuanya negatif/non reaktif, artinya tidak ada 

antibodi virus yang terdeteksi pada tubuh ABK. 

 
12. Sebanyak 24 orang yang memiliki riwayat kontak erat 

dengan korban disarankan : 

a. Melakukan pemantauan kesehatan secara 

mandiri dan tetap berkoordinasi dengan petugas 

kesehatan terutama terhadap adanya gejala 

gangguan saluran pernafasan 

b. Menjaga jarak (physical distancing) dengan orang 

lain sejauh 1-2 Meter 

c. Selalu menggunakan masker, terutama saat 

beraktifitas di luar rumah dan berinteraksi dengan 

orang lain 

d. Membiasakan cuci tangan pakai sabun 

e. Melakukan olah raga ringan secara teratur selama 

15-30 menit  setiap hari 

f. Mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi serta 

mengkonsumsi suplemen tambahan. 

 

DAFTAR NAMA YANG DILAKUKAN RAPID TEST COVID19 

 

NO NAMA JABATAN UMUR 
NAMA KAPAL 

/PERUSAHAAN 

HASIL 

RAPID TEST 

I 

HASIL 

RAPID 

TEST II 

1 TAUFIK HIDAYAT NAHKODA 42 TB. FORDECO 63 Non Reaktif Non Reaktif 

2 YONGKI SAFRENDI MUALIM-I 24 TB. FORDECO 63 Non Reaktif Non Reaktif 



 

 

NO NAMA JABATAN UMUR 
NAMA KAPAL 

/PERUSAHAAN 

HASIL 

RAPID TEST 

I 

HASIL 

RAPID 

TEST II 

3 YANDIKA WAHYU S MUALIM-II 25 TB. FORDECO 63 Non Reaktif Non Reaktif 

4 ANDI FADHIL 

HARITS H 

MASINIS-

II 

25 TB. FORDECO 63 Non Reaktif Non Reaktif 

5 
IWAN RAMADHANI 

MASINIS-

III 

25 TB. FORDECO 63 Non Reaktif Non Reaktif 

6 SUPARDI M 

SUDIRMAN 

JURU 

MUDI 

28 TB. FORDECO 63 Non Reaktif Non Reaktif 

7 
KHAERULLAH 

JURU 

MUDI 

29 TB. FORDECO 63 Non Reaktif Non Reaktif 

8 
ALFIAN 

JURU 

MUDI 

45 TB. FORDECO 63 Non Reaktif Non Reaktif 

9 
MUHAMMAD AMIN 

JURU 

MINYAK 

27 TB. FORDECO 63 Non Reaktif Non Reaktif 

10 LAIKING - 53 KANTOR HABCO Non Reaktif Non Reaktif 

11 RAHMAT HADIANOR - 35 KANTOR HABCO Non Reaktif Non Reaktif 

12 ZULFIKAR - 38 KANTOR HABCO Non Reaktif Non Reaktif 

13 MUHAMMAD AL 

AMIN 
- 

25 KANTOR HABCO Non Reaktif Non Reaktif 

14 MUHAMMAD ROHIM - 19 BATOLA Non Reaktif Non Reaktif 

15 DIDIK 

KUSMANTORO 
- 

34 BATOLA Non Reaktif Non Reaktif 

16 M. RAMLI - 20 BATOLA Non Reaktif Non Reaktif 

17 JHONNY HUTAPEA - 36 BATOLA Non Reaktif Non Reaktif 

18 MUHAMMAD ABDUL 

ALI 
- 

19 BATOLA Non Reaktif Non Reaktif 

19 AGUS MULYONO - 24 BATOLA Non Reaktif Non Reaktif 

20 KATAM - 54 BATOLA Non Reaktif Non Reaktif 

21 KHOIRUL ARIF 

HAS 
- 

30 BATOLA Non Reaktif Non Reaktif 

22 AHMAD BAINUR 

ROHMAN 
- 

26 BATOLA Non Reaktif Non Reaktif 

23 EKO PRASETIYO - 27 BATOLA Non Reaktif Non Reaktif 

24 YAYAN BAGUS 

ARDHIANSYAH 
- 

31 BATOLA Non Reaktif Non Reaktif 
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Ket : Garis koordinasi ----------  

KAPAL DARI 

LN/WIL KIT 

ABK/PENUMPANG 

RAPID TEST 

DENGAN GEJALA TANPA GEJALA 
<38C 

REAKTIF 

PENGUKURAN SUHU 

TUBUH 

NEG 

SWAB/PCR 

KA DAERAH 

POS 

KAR MANDIRI 
14 HR 

KAR DI RUMAH 
RS RUJUKAN  
RS KARANTINA 
 

LAPORAN KKP : 
- OTG 
- PDP 
- KASUS POS 
- TRACKING 

TRACKING 
 

>38C 

NON 
REAKTIF

NEG 

DINKES 
PROP 

DITJEN P2P 



 

 

Acep Yuwiasna, SKM 

Staf Wilker Bandara 
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A. Pengertian  

1. Kekarantinaan Kesehatan 

adalah upaya mencegah 

dan menangkal keluar atau 

masuknya penyakit dan/atau 

faktor risiko kesehatan 

masyarakat yang berpotensi 

menimbulkan kedaruratan 

kesehatan masyarakat.  

2. Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat adalah kejadian 

kesehatan masyarakat yang 

bersifat luar biasa dengan 

ditandai penyebaran 

penyakit menular dan/atau 

kejadian yang disebabkan 

oleh radiasi nuklir, 

pencemaran biologi, 

kontaminasi kimia, 

bioterorisme, dan pangan 

yang menimbulkan bahaya 

kesehatan dan berpotensi 

menyebar lintas wilayah 

atau lintas negara. 

3. Karantina adalah 

pembatasan kegiatan 

dan/atau pemisahan 

seseorang yang terpapar 

penyakit menular 

sebagaimana ditetapkan 

dalam peraturan 

perundangundangan 

meskipun belum 

menunjukkan gejala apapun 

atau sedang berada dalam 

masa inkubasi, dan/atau 

pemisahan peti kemas, Alat 

Angkut, atau Barang apapun 

yang diduga terkontaminasi 

dari orang dan/atau Barang 

yang mengandung 

penyebab penyakit atau 

sumber bahan kontaminasi 

lain untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran 

ke orang dan/atau Barang di 

sekitarnya. 

4. Isolasi adalah pemisahan 

orang sakit dari orang sehat 

yang dilakukan di fasilitas 

pelayanan kesehatan untuk 

mendapatkan pengobatan 

dan perawatan. 

5. Karantina Rumah adalah 

pembatasan penghuni 

dalam suatu rumah beserta 

isinya yang diduga terinfeksi 

penyakit dan/atau 

terkontaminasi sedemikian 

rupa untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran 

penyakit atau kontaminasi. 

6. Karantina Rumah Sakit 

adalah pembatasan 

seseorang dalam rumah 

sakit yang diduga terinfeksi 

penyakit dan/atau 

terkontaminasi sedemikian 

rupa untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran 

penyakit atau kontaminasi. 

7. Karantina Wilayah adalah 

pembatasan penduduk 

dalam suatu wilayah 

termasuk wilayah pintu 

Masuk beserta isinya yang 

diduga terinfeksi penyakit 

dan/atau terkontaminasi 

sedemikian rupa untuk 

mencegah kemungkinan 

penyebaran penyakit atau 

kontaminasi. 

8. Pembatasan Sosial 

Berskala Besar adalah 

pembatasan kegiatan 

tertentu penduduk dalam 

suatu wilayah yang diduga 

terinfeksi penyakit dan/atau 

terkontaminasi sedemikian 

rupa untuk mencegah 

kemungkinan penyebaran 

penyakit atau kontaminasi. 

9. Pengawasan Kekarantinaan 

Kesehatan adalah kegiatan 

pemeriksaan dokumen 

karantina kesehatan dan 

faktor risiko kesehatan 

masyarakat terhadap Alat 

Angkut, orang, serta Barang 

UNDANG-UNDANG RI.NO.6/2018 TENTANG 

KEKARANTINAAN KESEHATAN 

MENJAWAB KEJADIAN PANDEMI COVID-19 

DI WILAYAH PROV. KALIMANTAN SELATAN 
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oleh pejabat karantina 

kesehatan. 

10. Faktor Risiko Kesehatan 

Masyarakat adalah haI, 

keadaan, atau peristiwa 

yang dapat mempengaruhi 

kemungkinan timbulnya 

pengaruh buruk terhadap 

kesehatan masyarakat. 

11. Terjangkit adalah kondisi 

seseorang yang menderita 

penyakit yang dapat menjadi 

sumber penular penyakit 

yang berpotensi 

menyebabkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat. 

12. Terpapar adalah kondisi 

orang, Barang, atau Alat 

Angkut yang terpajan, 

terkontaminasi, dalam masa 

inkubasi, insektasi, pestasi, 

ratisasi, termasuk kimia dan 

radiasi. 

 

B. Penyelenggaraan 

Kekarantinaan Kesehatan 

Sejak ditetapkannya 

bahwa pandemi Covid-19 

sebagai penyakit 

kedaruratan kesehatan dan 

telah menjangkiti hampir 

seluruh negara di dunia 

serta telah menjangkiti 

seluruh wilayah provinsi di 

Indonesia dan tidak 

terkecuali provinsi Kalima 

ntan Selatan. Berabagai 

upaya telah dilakukan 

pemerintah baik pusat 

maupun daerah untuk 

melakuk an pencegahan dan 

pengendalian penyebaran 

penyakit Covid-19 

diantaranya melalui 

penerapan kebijakan 

kekarantinaan kesehatan 

serta penetapan status 

kedaruratan kesehatan 

masyarakat bahkan 

penetapan status bencana 

nasional. Terkait hal tersebut 

pemerintah pusat telah 

menerbitkan peraturan-

peraturan dari tingkat 

Peraturan Pemerintah, 

Peraturan Presiden dan 

Peraturan Menteri terkait 

yang selanjutnya 

ditindaklanjuti oleh 

peraturan  daerah untuk 

menjabarkannya dalam 

pelaksanaannya ditingkat 

daerah. 

Dalam hal ini 

pemerintah dalam 

menerbitkan peraturan dan 

kebijakannya tidak lepas dari 

mengacu pada peraturan 

perundangan yang 

mendasari sebagi acuan 

kejadian kedaruratan 

kesehatan masyarakat. 

Undang Undang yang 

didalammya memuat 

ketentuan terkait mengatur 

kejadian kedaruratan 

kesehatan masyarakat 

adalah UU.RI.NO.6/2018 

TENTANG 

KEKARANTINAAN 

KESEHATAN, yang  saat ini 

Undang-undang ini benar-

benar diuji apakah mampu 

dapat menjawab 

menghadapi kondisi yang 

dihadapi bangsa ini yang 

tidak pernah terbayangkan 

sebelumya oleh bangsa ini 

sejak dinyatakan merdeka 

pada tanggal 17 Agustus 

1945. 

Pada kondisi saat ini 

bahwa kedaruratan 

kesehatan masyarakat yang 

ditimbulkan dari pandemi 

Covid-19 mewajibkan 

pemerintah dan semua 

pihak melaksanakan 

penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan 

dalam rangka memutus 

penularan peyakit Covid-19. 

Penyelenggaraan 

Kekarantinaan Kesehatan 

bertujuan untuk: 

- melindungi masyarakat dari 

penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan 

Masyarakat yang berpotensi 

menimbulkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat;  

- mencegah dan menangkal 

penyakit dan/atau Faktor 

Risiko Kesehatan 

Masyarakat yang berpotensi 

menimbulkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat; 

- meningkatkan ketahanan 

nasional di bidang 

kesehatan masyarakat; dan  

- memberikan pelindungan 

dan kepastian hukum bagi 

masyarakat dan petugas 

kesehatan. 

Dalam  Penyelenggaraan 

Kekarantinaan Kesehatan pada 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat 

secara cepat dan tepat berdasarkan 



 

 

besarnya ancaman, efektivitas, 

dukungan sumber daya, dan teknik 

operasional dengan 

mempertimbangkan kedaulatan 

negara, keamanan, ekonomi, sosial, 

dan budaya. Sehingga pemerintah 

pusat sangat berhati-hati dalam 

menetapkan kebijakan terkait 

kekarantinaan kesehatan yan 

sebagian kalangan menghendaki 

seperti yang kebijakan yang telah 

dialkuakan oleh beberapa negara di 

dunia yang telah terkena dampak 

Covid-19 yaitu melaksanakan 

kekarantinan kesehatan berupa 

status LOCK DOWN. 

Berdasarkan undang undang 

bahwa di negara kita tidak mengenal 

istilah LOCK DOWN dalam kegiatan 

penyelenggaran kekarantinaan 

kesehatan. 

Penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan  Di Indonesia secara garis 

besar terbagi dua kegiatan utama 

yaitu: 

1. Penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan di 

pintu masuk 

a. pengawasan di pelabuhan, 

b. pengawasan di Bandara 

c. Pengawasan di PLBD 4  

d. Pengawasan Awak, 

Personel, dan Penumpang 

Pengawasan Barang 

2. Penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan di 

wilayah.  

a. Karantina Rumah (karantina 

mandiri dan karantina 

khusus) 

b. Karantina Wilayah, 

c. Karantina Rumah Sakit, , 

d. Pembatasan Sosial Berskala 

Besar 

 

C. Penyelenggaraan 

Kekarantinaan Kesehatan di 

Pintu Masuk 

Kekarantinaan Kesehatan 

di Pintu Masuk dan di wilayah 

dilakukan melalui kegiatan 

berupa: 

a. Pengamatan penyakit dan 

Faktor Risiko Kesehatan 

Masyarakat terhadap Alat 

Angkut, orang, Barang, 

dan/atau Iingkungan,  

b. respons terhadap 

Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat dalam bentuk 

tindakan Kekarantinaan  

Kesehatan berupa: 

- Karantina, Isolasi, 

pemberian vaksinasi 

atau profilaksis, 

rujukan, disinfeksi, 

dan/atau dekontaminasi 

terhadap orang sesuai 

indikasi; 

- Pembatasan Sosial 

Berskala Besar; 

- Disinfeksi, 

dekontaminasi, 

disinseksi, dan/atau 

deratisasi terhadap Alat 

Angkut dan Barang; 

dan/atau  

- penyehatan, 

pengamanan, dan 

pengendalian terhadap 

media lingkungan.  

Pada pelaksanaan 

penyelenggaraan kekarantinaan 

di pintu masuk yang merupakan 

tanggung jawab pusat dalam hal 

ini dalah Kementerian Kesehatan 

melalui unit pelaksana teknisnya 

yaitu Kantor Kesehatan 

Pelabuhan sebagai pengemban 

amanat undang-undang di setiap 

pintu masuk negara dan wilayah 

khususnya Pelabuhan, Bandara 

dan Pos Lintas Batas Darat.  

Adapun kegiatan yang 

dilaksankan KKP Banjarmasin 

adalah: 

a. Pengawasan kekarantinaan 

kesehatan pada kedatangan dan 

keberangkatan alat angkut  

- Melaksanakan pengawasan 

kekarantinaan kesehatan 

pada kedatangan kapal dan 

pesawat  dalam karantina 

dalam rangka persetujuan 

bebas karantina (Certificate of 

Pratique) 

- Melaksanakan pengawasan 

kekarantinaan kesehatan 

pada keberangkatan kapal 

dan pesawat (Port Health 

Quarantine Clearance untuk 

kapal) 

- Melaksanakan pengawasan, 

pemeriksaan kesehatan dan 

penerbitan Klirens 

Kesehatan terhadap calon 

penumpang dan kru yang 

akan berangkat bahwa bebas 

Covid-19 dan dinyatakan 

sehat untuk melanjutkan 

perjalanan perjalanan 

- Melaksanakan pengawasan 

sanitasi alat angkut  

- Melaksanakan pengawasan 

dokumen kekarantinaan 

kesehatan pada alat angkut. 

(SSCEC/SSCC, Ship’s Healt 

book, Medical chest 



 

 

Certificate, Maritime 

Declaration of Health, Health 

part of the aircraft general 

declaration) 

- Tindakan kekarantinaan 

kesehatan terhadap kasus 

temuan faktor risiko 

kesehatan sesuai indikasi  

berupa Rujukan rumah sakit 

atau karantina khusus 

- Bekerjasama dengan Tim 

posko gugus tugas Covid-19 

provinsi Kalsel terhadap 

pelaksanaan Surat Edaran 

Ketua gugus nasional No.4 

tahun 2020 

- Kegiatan pengawasan dan 

pelaksanaan tindakan 

penyehatan pada alat angkut 

b. Setiap orang yang datang dari 

negara dan/atau wilayah 

Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat yang meresahkan 

dunia dan/atau endemis, pejabat 

Karantina Kesehatan melakukan: 

- penapisan; (pengawasan 

kesehatan  melalaui screening 

kesehatan pindai suhu tubuh, , 

ICV, SKLT, ijin angkut orang 

sakit dan pemeriksaan medis 

bila perlu) 

- pemberian kartu 

kewaspadaan kesehatan; 

- pengawasan surat klirens 

kesehatan pada kedatangan 

penumpang dan kru dari 

daerah terjangkit; 

- pemberian informasi tentang 

cara pencegahan, 

pengobatan, dan pelaporan 

suatu kejadian Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat yang 

meresahkan dunia;  

- pengambilan spesimen 

dan/atau sampel; 

- Tindakan kekarantinaan 

kesehatan sesuai indikasi; 

- Rekomendasi Pembatalan 

atau pencekalan imigrasi dan/ 

atau pengelola alat angkut  

bagi yang tidak tunduk 

ketentuan karantina. 

c. Pengawasan barang 

- Pengawasan Setiap barang 

yang memiliki faktor risiko 

kesehatan masyarakat dalam 

alat angkut yang berada 

dalam status karantina; 

- Berkoordinasi dengan instasi 

terkait  terhadap tindakan 

karantina; 

- Pengawasan dokumen 

karantina kesehatan pada 

barang. 

 

D. Penyelenggaraan 

Kekarantinaan Kesehatan di 

Wilayah  

Mengacu pada kajian  

pertimbangan epidemiologi pada 

situasi kedarauratan kesehatan 

masyarakat penyakit Covid-19  maka 

berdasarkan ketentuan pada Pasal 

49 (1) disebutkan bahwa Dalam 

rangka melakukan tindakan mitigasi 

faktor risiko di wilayah pada situasi 

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 

dilakukan Karantina Rumah, 

Karantina Wilayah, Karantina 

Rumah Sakit, atau pembatasan 

Sosial Berskala Besar oleh pejabat 

Karantina Kesehatan. 

Penetapan status Karantina 

Rumah, Karantina Wilayah, 

Karantina Rumah Sakit, atau 

Pembatasan Sosial Berskala Besar 

sebagaimana dimaksud harus 

didasarkan pada ;  

a. pertimbangan epidemiologis, 

b. besarnya ancaman, 

c. efektifitas,  

d. dukungan sumber daya,  

e. teknis operasional,  

f. pertimbangan ekonomi,  

g. pertimbangan sosial,  

h. pertimbangan budaya,  

i. pertimbangan keamanan.  

 

Khusus untuk penetapan  

Karantina Wilayah  dan  Pembatasan 

Sosial Berskala Besar ditetapkan 

oleh pemerintah pusat dalam hal ini 

kewenangannya dilaksanakan oleh 

menteri bidang kesehatan 

berdasarkan usulan pemerintah 

daerah baik propinsi maupun 

kabupaten/ kota. 

Adapun dasar penetapan mitigasi 

karantina wialayah adalah sebagai 

berikut : 

a. Karantina Rumah  

Beradasarkan Undang 

Uandang bahwa Karantina 

Rumah dapat dilaksanakan pada 

situasi ditemukannya kasus 

Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat yang terjadi hanya di 

dalam satu rumah dan 

dilaksanakan terhadap seluruh 

orang dalam rumah, barang, atau 

alat angkut yang terjadi kontak 

erat dengan kasus. Sedangkan 

terhadap kasus orang yang sakit 

dirujuk ke rumah sakit yang 

memiliki kemampuan menangani 

kasus. Pada saat 

pengkarantinaan Pejabat 

Karantina Kesehatan wajib 

memberikan penjelasan kepada 



 

 

penghuni rumah sebelum 

melaksanakan tindakan 

Karantina Rumah terkait hal-hal 

hak dan kewajiban yang 

dikarantina, edukasi dan hal lain 

yang dianggap perlu.  Selama 

masa karantina Penghuni rumah 

yang dikarantina selain kasus, 

dilarang keluar rumah selama 

waktu yang telah ditetapkan oleh 

Pejabat Karantina Kesehatan. 

Selama penyelenggaraan 

Karantina Rumah, kebutuhan 

hidup dasar bagi orang dan 

makanan hewan ternak yang 

berada dalam Karantina Rumah 

menjadi tanggung jawab 

Pemerintah Pusat dalam 

penyelenggaraan Karantina 

Rumah sebagaimana dimaksud 

dilakukan dengan melibatkan 

Pemerintah Daerah dan pihak 

yang terkait. 

Saat ini setiap pemerintah daerah 

yaitu Pemerintah Provinsi Kalsel 

dan Kabupaten/ Kota  telah 

memiliki Tim gugus Covid-19 dan 

memiliki Rumah khusus karantina 

dengan sebutan KARANTINA 

KHUSUS yang dikelola 

pemerintah daerah masing-

masing sebagai rujukan terhadap  

kasus kasus temuan trackin/ 

trecing terhadap kluster 

penularan dan rujukan dari 

temuan kasus KKP di pintu 

masuk Pelabuhan dan bandara. 

 

b.  Karantina Wilayah  

Kegiatan pelaksanaan 

Karantina Wilayah berdasarkan 

undang undang adalah 

merupakan bagian respons dari 

Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat yang telah ditetapkan 

oleh pemerintah. Dalam 

pelaksanan Karantina Wilayah 

dilaksanakan kepada seluruh 

anggota masyarakat di suatu 

wilayah apabila dari hasil 

konfirmasi laboratorium sudah 

terjadi penyebaran penyakit antar 

anggota masyarakat di wilayah 

tersebut.  

Pada saat akan dilaksanakan 

pengkarantinaan wilayah Pejabat 

Karantina Kesehatan wajib 

memberikan penjelasan kepada 

masyarakat di wilayah setempat 

sebelum melaksanakan 

Karantina Wilayah. Dalam masa 

karantina wilayah maka  Wilayah 

yang dikarantina diberi garis 

karantina dan dijaga terus 

menerus oleh pejabat Karantina 

Kesehatan dan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang 

berada di luar wilayah karantina. 

Selama masa karantina wilayah 

anggota masyarakat yang 

dikarantina tidak boleh keluar 

masuk wilayah karantina dan 

apabila Selama masa Karantina 

Wilayah ternyata salah satu atau 

beberapa anggota di wilayah 

tersebut ada yang menderita 

penyakit Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat yang sedang terjadi 

maka dilakukan tindakan Isolasi 

dan segera dirujuk ke rumah 

sakit. Kebutuhan hidup dasar 

orang dan makanan hewan 

ternak yang berada di wilayah 

karantina menjadi tanggung 

jawab Pemerintah Pusat yang 

dalam penyelenggaraan 

dilakukan dengan melibatkan 

Pemerintah Daerah dan pihak 

yang terkait Selama dalam 

Karantina Wilayah berlangsung. 

 

c.  Karantina Rumah Sakit  

Pelaksanaan Kegiatan 

Karantina Rumah Sakit menurut 

undang undang adalah juga 

merupakan bagian respons dari 

Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat yang dilaksanakan 

kepada seluruh orang yang 

berkunjung, orang yang bertugas, 

pasien dan Barang, serta apapun 

di suatu rumah sakit bila 

dibuktikan berdasarkan hasil 

konfirmasi laboratorium telah 

terjadi penularan penyakit yang 

ada di ruang isolasi keluar ruang 

isolasi. 

Pejabat Karantina Kesehatan 

wajib memberikan penjelasan 

kepada orang yang berkunjung, 

orangyang bertugas di rumah 

sakit, dan pasien sebelum 

melaksanakan Karantina Rumah 

Sakit. Sealama masa karantina 

Rumah sakit yang dikarantina 

diberi garis karantina dan dijaga 

terus menerus oleh Pejabat 

Karantina Kesehatan, dan 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang berada di luar 

wilayah karantina, dan Seluruh 

orang, Barang, dan/atau hewan 

yang berada di rumah sakit yang 

dikarantina sehingga tidak boleh 

keluar dan masuk rumah sakit. 

Selama dalam tindakan Karantina 

Rumah Sakit, kebutuhan hidup 

dasar seluruh orang yang berada 

di rumah sakit menjadi tanggung 



 

 

jawab Pemerintah pusat dan/atau 

Pemerintah Daerah.  

Saat ini beberapa RS di wilayah 

kalsel disiapkan khusus untuk 

menangani rujukan Covid-19 dan 

mengalihkan sementara terhadap 

pelayanan non penyakit menular 

ke RS lain. 

 

d. Pembatasan Sosial Berskala 

Besar  

Kebijakan Pelaksanaan 

kegiatan  Pembatasan Sosial 

Berskala Besar juga  merupakan 

bagian dari respons Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat  bertujuan 

mencegah meluasnya 

penyebaran penyakit 

Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat yang sedang terjadi 

antar orang di suatu wilayah 

tertentu. 

Pembatasan Sosial Berskala 

Besar sebagaimana dimaksud 

paling sedikit meliputi:  

-  meliburkan sekolah dan tempat 

kerja; 

- pembatasan kegiatan 

keagamaan; dan/atau  

- pembatasan kegiatan di tempat 

atau fasilitas umum.  

Saat ini di wilayah provinsi kalsel 

telah disetujui dan ditetapkan 

melaksanakan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar adalah 

wilayah Pemerintahan Kota 

Banjarmasin, Kota Banjarbaru, 

Kabupaten Banjar dan 

Kabupaten Barito Kuala. 

Pada saat Penyelenggaraan 

Pembatasan Sosial Berskala 

Besar berkoordinasi dan bekerja 

sama dengan berbagai pihak 

terkait sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangan-

undangan dan saat pandemi 

Covid-19 ini telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 

tahun 2020 Tentang Pembatasan 

Sosial Berskala Besar dalam 

rangka percepatan dan 

penanganan Corona Virus 

Disease (Covid-19) yang 

diterbitkan pada tanggal 31 Maret 

2020. 

Terkait pelaksanaannya telah 

diterbitkan Pedoman 

pelaksanaannya yang dituangkan 

dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang pedoman PSBB dalam 

rangka percepatan penanganan 

Covid-19 yang ditetapkan pada 

tanggal  3 April 2020. 

Beberapa wilayah Pemerintah 

otonomi daerah di Indonesia telah 

mengajukan usulan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar di 

wilayahnya kepada Pemerintah 

Pusat sesuai peraturan dan 

perundangan yang berlaku dan 

telah disetujui dan ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan wilayah 

yang melaksanakan kegiatan 

Penyelenggaraan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar. 

Dengan Penetapan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar maka 

Pemerintah daerah dapat 

melaksanakan Undang-Undang 

Kekarantinaan Kesehatan dan 

Undang-Undang  peraturan 

lainnya yang terkait bersama-

sama dengan Gugus Tugas 

percepatan pencegahan dan 

Penanggulangan Covid-19 di 

wilayahnya. 

Dengan demikian dalam 

pelaksanaannya setiap orang 

wajib tunduk dan mematuhi 

peyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan  seperti terlihat dari 

rumusan Pasal 93 UU 6/2018 

tentang Kekarantinaan 

Kesehatan yang 

berbunyi, "Setiap orang yang 

tidak mematuhi penyelenggaraan 

Kekarantinaan Kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) dan/atau 

menghalang-halangi 

penyelenggaraan Kekarantinaan 

Kesehatan sehingga 

menyebabkan Kedaruratan 

Kesehatan Masyarakat dipidana 

dengan pidana penjara paling 

lama satu tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp100 juta". 

Tetapi dalam hal 

pelaksanaannya terjadi kendala 

yaitu bahwa menurut beberapa 

ahli disebutkan Pasal 9 ayat 1 UU 

Kekarantinaan Kesehatan yang 

menjadi rujukan norma hukum 

dari pasal pidana di atas, 

menyatakan setiap orang wajib 

mematuhi penyelenggaraan 

kekarantinaan kesehatan 

bermasalah, karena memuat 

klausul kata yang bersifat karet, 

tidak bisa diukur, dan 

penerapannya berpotensi 

sewenang-wenang. 

"Yakni klausul "tidak mematuhi" 

dan "wajib mematuhi" 

penyelenggaraan kekarantinaan 

kesehatan. Baik kata "mematuhi" 

maupun "tidak mematuhi", 



 

 

merupakan rumusan klausul yang tidak jelas pengukurannya, dan menimbulkan multitafsir," katanya. 

Pasal tersebut juga bertentangan dengan Asas Legalitas Hukum Pidana, yang dalam perumusan maupun 

penerapan norma pasal hukum pidana, harus mematuhi beberapa asas turunannya, seperti  lex stricta, yaitu 

bahwa hukum tertulis tadi harus dimaknai secara rigid, tidak boleh diperluas atau multitafsir pemaknaannya. 

Serta lex certa, Keterangan lebih lanjut bisa dibaca di https://dosenbahasa.com/penggunaan-huruf-miring yang 

berarti bahwa hukum tersebut harus jelas dan mengedepankan pentingnya kepastian sebagai tujuan hukum yang 

paling awal. 

 

E. Kesimpulan dan Saran 

1. Sesuai dengan kewenangannya mungkin sebaiknya Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah yang 

merupakan turunan dari Undang Undang Kekarantinaan kesehatan yang mengatur lebih rinci 

pelaksanaannnya terhadap kekarantinaan kesehatan di wilayah serta mengatur sanksi hukum baik sanksi 

administrasi maupun sanksi pidana ancaman tindak pidana ringan sehingga lebih mudah diterapkan 

sidang oleh pemerintah daerah melalui SKPD dan penegakan hukun oleh penyidik PNS Satuan polisi 

pamong praja. 

2. Pemenuhan ketersediaan pejabat karantina kesehatan di daerah melalui usulan Diklat dan penetapan 

pejabat karantina kesehatan ke Kementerian Kesehatan dalam memenuhi ketentuan amanat undang 

undang kekarantinaan kesehatan. 

3. Menyiapkan  dokumen rencana kontijensi yang selalu diupdate sesuai kondisi terkait pencegahan dan 

penanggulagan kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat di setiap pemerintah daerah baik tingkat 

propinsi maupun kabupaten /kota 

 

Kita berharap semoga apapun yang menjadi kebijakan pemerintah dalam percepatan penaggulangan penyakit 

Covid-19 dapat terlaksana dan dipatuhi semua pihak sehingga kedaruratan kesehatan masyarakat yang disebabkan 

pandemi Covid-19 yang menjadikan Indonesia status bencana nasional dapat segera berakhir. Dan Negara kita 

segera bangkit dan pulih kembali dari segala segi bidang ke hidupan bernegara dengan menbiasakan masyarakat 

dalam kondisi new normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber 

UU.RI No.6/2018 Tetang Kekarantinaan Kesehatan 

https://dosenbahasa.com/penggunaan-huruf-miring
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“… Ruangan penuh dengan tumpukan kertas dan sulit 

sekali mencari kembali sebuah arsip yang telah di 

simpan ??” 

“… Memangnya penting sebuah arsip ?? “ 

eringkali kita dibuat kebingungan bahkan sampai 

kesal bila kita mencari dokumen yang 

dibutuhkan. Tak jarang kita jadi marah dan kesal 

dibuatnya karena tidak bisa mencari keberadaannya. 

Rasa bingungpun menghampiri saat mencari hingga 

harus menumpahkan seluruh isi lemari. Dokumen yang 

biasanya dianggap tidak penting kadang membuat kita 

pusing tujuh keliling ketika tiba saatnya dibutuhkan. 

Itulah gambaran singkat bila kita tidak peduli dan 

sering mengabaikan sebuah arsip, terkadang arsip 

penting yang dianggap tidak penting karena dianggap 

hal sepele yang tidak setiap hari digunakan atau 

dibutuhkan. Karena tidak digunakan setiap hari, kita 

seringkali menyimpanannya secara asal-asalan atau 

malah cenderung sangat privat hingga yang menyimpan 

sendiri pun lupa dimana letaknya. 

Sebelum memahami peran dan seberapa 

pentingnya peran arsip mari kita pahami yang dimaksud 

dengan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa 

dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

(Undang-undang Nomor 43 tahun 2009). 

Pembuatan Arsip (Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI Nomor 

28 Tahun 2012): 

1. Harus diregistrasi  

2. Arsip yang sudah diregistrasi didistribusikan kepada pihak 

yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap, serta 

aman 

3. Pendistribusian arsip diikuti  tindakan pengendalian 

Penerimaan Arsip (Pasal 34 Peraturan Pemerintah RI Nomor 

28 Tahun 2012): 

1. Dianggap sah setelah diterima oleh petugas atau pihak 

yang berhak menerima 
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Bagaimana Tata 

Kelola Sebuah 

Arsip…??? 

KEGIATAN PENGELOLAAN 
ARSIP  

PENCIPTAAN 
ARSIP  

PENYUSUTAN 
ARSIP  

Bertanggungjawab Atas 
Ketersediaan Pengolahan, 

Penyajian Arsip Inaktif Untuk 
Kepentingan Penggunaan 

Internal Dan Publik  

PEMELIHARAAN 
ARSIP  

Pembuatan 
Arsip  

Penerimaan 

Arsip  

 

 

Pimpinan Unit Pengolah 
Bertanggungjawab Atas 

Ketersediaan Pengolahan, 
Penyajian Arsip Vital Dan 

Arsip Aktif  

PENGGUNAAN ARSIP  

 

 

Pemeliharaan Arsip Aktif 

Tanggung Jawab 

Pimpinan Unit Pengolah  
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2. Diregistrasi oleh pihak penerima 

3. Didistribusikan kepada Unit Pengolah diikuti dengan 

tindakan pengendalian 

Bagaimanakah kita memperlakukan dokumen- 

dokumen tersebut hingga pada saat digunakan bisa dengan 

cepat diambil ? 

Daftar berkas dan daftar isi berkas di buat untuk mempermudah 

dalam pencarian suatu arsip tersebut 

Daftar berkas sekurang-kurangnya memuat:  

a. Unit pengolah 

b. Nomor berkas 

c. Kode klasifikasi 

d. Uraian informasi berkas 

e. Kurun waktu, 

f. Jumlah dan keterangan. 

Daftar isi berkas sekurang-kurangnya memuat:  

a. Nomor berkas 

b. Nomor item arsip 

c. Kode klasifikasi 

d. Uraian informasi arsip 

e. Tanggal  

f. Jumlah  

g. Keterangan 

Unit pengolah menyampaikan daftar arsip aktif 

kepada unit kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah 

pelaksanaan kegiatan 

“….Taukah kamu arsip juga mempunyai umur loh… ??? “ 

Umur yang dimaksud adalah waktu untuk pemakaian 

Jadwal Retensi Arsip atau lebih dikenal dengan nama JRA 

merupakan daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka 

waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan 

yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip 

dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan 

penyelamatan arsip. 

JRA terdiri atas JRA fasilitatif dan JRA substantif. 

a. JRA fasilitatif adalah JRA yang berisi jangka waktu 

penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang 

dihasilkan dari kegiatan atau fungsi fasilitatif antara lain 

keuangan, kepegawaian, kehumasan, perlengkapan, dan 

ketatausahaan.  

b. JRA substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu 

penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang 

dihasilkan dari kegiatan atau fungsi substantif  

c. Pencipta arsip sesuai dengan fungsi dan tugasnya. 

Arsip mempunyai fungsi sebagai alat 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan memiliki nilai guna 

yaitu Nilai Guna Primer dan Nilai Guna Sekunder. 

1. Nilai Guna Primer 

Merupakan arsip yang memiliki nilai namun didasari oleh 

kegunaan untuk pembuatan arsip tersebut 

a. Nilai guna administrasi 

Suatu arsip yang dijadikan sebagai kebijaksanaan 

serta prosedur persyaratan ketika mengadakan 

kegiatan 

b. Nilai guna keuangan 

Suatu Arsip yang mengandung segala transaksi dan 

pertanggungjawaban keuangan  

c. Nilai guna hukum 

Suatu arsip yang memberikan segala informasi yang 

dapat digunakan sebagai bahan pembuktian dalam 

bidang hukum. Dengan kata lain, arsip yang memiliki 

hak dan kewajiban baik itu dalam jangka pendek 

ataupun panjang, yang terdapat dalam kontrak, sewa-

menyewa dan masih banyak lainnya. 

d. Nilai guna ilmiah dan teknologi 

Suatu arsip yang berisi data ilmiah dan teknologi 

sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan. 

 

2. Nilai Guna Sekunder 

Merupakan suatu arsip yang memiliki nilai namun didasari 

oleh kegunaannya untuk kepentingan instansi ataupun 

umum dan berguna dalam menjadi bahan bukti dan 

pertanggungjawaban suatu kegiatan 

a. Nilai guna kebuktian 

Arsip berfungsi untuk menunjukkan fakta dan 

keterangan yang bisa digunakan ketika menjelaskan 

perihal pendirian instansi pengembangan serta 

fungsi dan tugasnya, dan bahkan menjelaskan hasil 

dari tugas dalam setiap kegiatan yang dilakukan 

b. Nilai guna informational 

Suatu arsip yang berisi tentang segala macam 

kepentingan bagi penelitian dan sejarah. 

“ Mari Mulai Gerakan Nasional Sadar  dan 

Tertib Arsip “ 
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Perkembangan dan penyebaran Virus Corona 

(Covid-19) di Indonesia semakin mengkhawatirkan sejak 2 

WNI dari Depok dinyatakan positif terinfeksi. Mengantisipasi 

perkembangan dan penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang 

sangat cepat ini, Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan 

untuk menekan tingkat penyebaran virus yang mendunia ini 

dengan mengijinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 

bekerja di rumah atau Work From Home (WFH). Lewat 

konferensi pers di Istana Kepresidenan Bogor Jokowi meminta 

agar masing-masing kepala daerah untuk membuat kebijakan 

agar para ASN bisa bekerja di rumah. 

Kebijakan presiden ini kemudian ditindaklanjuti 

dengan Surat Edaran Menteri PAN-RB No.19 Tahun 2020 

tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Instansi Pemerintah yang menjadi rujukan dan 

pedoman bekerja di rumah/tempat tinggal (Work from Home 

atau WFH) bagi ASN di setiap instansi pemerintah, sebagai 

upaya mencegah dan meminimalisir penyebaran Virus Corona 

(Covid-19). Namun adapula instansi pemerintah yang tetap 

melaksanakan bekerja di kantor atau Work In Office dengan 

jam kerja yang fleksibel. Adapun kantor tersebut yang 

memberikan pelayanan kesehatan atau kegiatannya yang 

bersinggungan dengan pelayanan kesehatan. 

Penggunaan komputer cukup diperlukan dalam 

pekerjaan kantor untuk mengolah data, apalagi pada zaman 

sekarang dalam menunjang efisiensi dan efektifitas 

perkantoran telah hadir aplikasi maupun sistem yang terpusat. 

Akibat adanya pandemi Covid-19 kegiatan rutin dikantor 

dilakukan dari rumah, namun adapula kegiatan yang tidak bisa 

dilakukan dari rumah, baik karena aplikasi yang tidak dapat 

diinstal di sembarang perangkat komputer karena 

menggunakan spesifikasi dan jaringan khusus atau mencegah 

adanya penyadapan data jika aplikasi tersebut berhubungan 

dengan keuangan, ataupun kegiatannya harus dilakukan 

dilapangan. 

Konsekuensi bagi pegawai yang melakukan Work 

From Home adalah mereka harus Stand by dan selalu siap 

 apabila pimpinan unit kerja menghubungi 

ataupun memberikan perintah tugas tertentu 

saat berada di rumah. Selain itu, kondisi 

konektifitas yang berbeda-beda di setiap 

wilayah memberikan dampak tersendiri dalam 

pengiriman file dokumen yang dikerjakan dari 

rumah yang biasanya dikirim secara fisik ke 

tempat tujuan atau di lingkungan internal 

kantor. Hal ini tentunya akan membuat 

intensitas berhubungan dengan layar 

komputer akan semakin lama dan akan 

berpengaruh kepada kondisi pegawai. 

Bekerja dari rumah, memberikan 

kemudahan bagi para pekerja untuk tetap 

produktif selama social distancing 

berlangsung. Namun, seiring dengan hal 

itu, bekerja dari rumah juga memberikan 

efek negatif bagi kondisi kesehatan tubuh 

Anda. Hal itu disebabkan kurangnya aktivitas fisik yang 

Anda lakukan, karena Anda hanya duduk dan bekerja di 

dalam kamar atau didepan laptop sepanjang hari. 

Selama bekerja dari rumah, Anda tidak melakukan 

aktivitas fisik tambahan seperti berjalan menaiki tangga 

atau berjalan kaki ke kantor, sehingga tubuh 

Anda kurang bergerak selama berminggu-

minggu. Semakin lama waktu yang Anda habiskan untuk 

duduk, semakin besar kerugiannya bagi kesehatan Anda. 

Secara tidak langsung saat penggunaan komputer 

pekerja akan update informasi mengenai keadaan terkini baik 

dari komputer maupun gadgetnya, dalam menerima informasi 

itu meski beragam informasi tersebut disebar oleh keluarga 

atau teman, kita sebaiknya lebih hati-hati karena tak menutup 

kemungkinan bahwa berita itu hoaks. Alih-alih merasa tenang, 

kita justru bisa lebih panik dan cemas. Pastikan selalu 

memantau perkembangan virus corona dari sumber-sumber  

yang benar-benar terpercaya. Contohnya dari situs WHO, 

Kementerian Kesehatan RI,  dan media terpercaya.   Saat

Bagaimana Dampak Penggunaan Komputer 
Pada Masa Covid-19 Bagi Pekerja? 
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melakukan pekerjaan didepan komputer baik di kantor atau dari rumah pernahkah Anda merasa pegal, pusing atau nyeri 

punggung serta pergelangan tangan saat menggunakan komputer? Itu menandakan sinyal untuk berhenti melakukan sesuatu 

yang menyakitkan, sehingga melindungi tubuh dari keadaan berbahaya. 

Adapun yang dapat disebabkan oleh posisi kurang tepat dalam penggunaan komputer seperti nyeri bahu, nyeri bagian 

belakang, sakit kepala. Apabila intensitas lama dan terus menerus maka bisa menyebabkan yang lebih serius seperti obesitas, 

stres, radang kandung kemih, sindrom penglihatan komputer dan sindrom lorong karpal atau carpal tunnel syndrome.

Posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah 

menghadap langsung ke layar monitor. Leher tidak 

boleh membungkuk atau mengadah karena hal ini 

dapat menyebabkan sakit pada leher, begitupula 

pandangan mata, untuk mengurangi radiasi monitor 

sebaiknya jarak antara mata dengan monitor 35 - 60 

cm. Sudut pandang antara mata dengan monitor 

sejajar atau lebih rendah. 

Posisi punggung untuk mendapat posisi punggung 

yang baik, seharusnya ditunjang dengan tempat duduk 

yang baik dan nyaman. Posisi punggung yang baik 

saat menggunakan komputer adalah posisi punggung 

yang tegak , tidak miring ke kiri atau ke kanan, tidak 

membungkuk dan tidak bersandar terlalu miring ke 

belakang. Posisi pundak tidak boleh terlalu terangkat 

dan terlalu kebawah. Hal ini dilakukan agar otot-otot 

pada bahu tidak tegang.  

Posisi lengan dan siku. Posisi tangan harus tegak lurus 

terhadap keyboard. Posisi tangan juga tidak boleh 

bersandar pada keyboard dan juga tidak boleh terlalu 

tinggi. Posisi lengan yang baik ialah bila tangan berada 

di samping badan, dan siku membentuk 90 derajat. 

Posisikan keyboard sejajar dengan posisi siku. 

Posisi kaki diletakkan di lantai atau sandaran kaki 

dengan seluruh telapak kaki menyentuh lantai dan siku 

membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. 

Dan tidak lupa agar rutin makan-makanan sehat. 

Pemenuhan kecukupan gizi pekerja selama b ekerja 

merupakan salah satu bentuk penerapan syarat 

keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bagian dari 

upaya meningkatkan derajat kesehatan pekerja. Gizi 

merupakan salah satu aspek kesehatan kerja yang 

memiliki peran penting dalam peningkatan 

produktivitas kerja. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peregangan untuk pergelangan tangan jangan lupa ! 

 

20-20-20 untuk mata jangan ketinggalan ! 

 

Harapan besar dengan diberlakukan work 

from home agar wabah global ini cepat berakhir paling 

tidak meminimalisir penyebaran virus corona. 

Begitupula bagi yang melakukan work in office juga 

diharapkan dapat memperhatikan kesehatan dalam 

penggunaan komputer untuk bekerja agar tubuh tidak 

berlebihan dalam beraktifitas karena dapat memicu 

kekebalan tubuh yang berdampak dengan pandemi 

Covid-19. 

Sumber 

Ergonomi untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 

Produktivitas, 2004. Tarwaka, Solichul HA. Bakri, Lilik 

Sudiajeng. UNIBA PRESS, Surakarta 

Pemenuhan Kebutuhan Gizi Bagi Pekerja, Ratnawati, 

Ika (14 Februari 2011), diakses 21 Mei 2020 

(http://www.kesmas.kemkes.go.id/portal/konten/~rilis-

berita/021411-pemenuhan-kecukupan-gizi-bagi-

pekerja) 
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Definisi Global Istilah umum dukungan Kesehatan 

Jiwa dan Psikososial (DKJPS) digunakan dalam Panduan 

Inter Agency Standing Committee (IASC) untuk DKJPS  

dalam Situasi Kedaruratan, 

yang berarti dukungan jenis apa pun dari luar atau lokal 

yang bertujuan melindungi atau meningkatkan 

kesejahteraan psikologis dan/atau mencegah atau 

menangani kondisi kesehatan jiwa. 

Sistem kemanusiaan global menggunakan istilah 

DKJPS untuk menjadi istilah payung berbagai pihak yang 

menanggapi terhadap kedaruratan 

seperti wabah COVID-19, termasuk 

yang bekerja dengan pendekatan 

biologis dan pendekatan sosiokultural 

di bidang kesehatan, sosial, 

pendidikan dan komunitas, serta 

untuk menggarisbawahi perlunya 

pendekatan-pendekatan yang 

beragam dan saling melengkapi dalam memberikan 

dukungan yang sesuai Panduan IASC. 

  Panduan IASC untuk DKJPS dalam Situasi 

Kedaruratan menganjurkan agar berbagai tingkatan 

intervensi diintegrasikan dalam kegiatan respons wabah. 

Tingkatan-tingkatan ini disesuaikan dengan spektrum 

kebutuhan kesehatan jiwa dan psikososial mulai dari 

mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam 

layanan-layanan dasar, hingga memberikan layanan 

spesialis untuk orang-orang yang kondisinya yang lebih 

berat. 

Prinsip-prinsip utamanya termasuk jangan 

menyakiti, junjung hak asasi manusia dan kesetaraan, 

menggunakan pendekatan partisipatif, tingkatkan sumber 

daya dan kapasitas yang sudah ada, jalankan intervensi 

berlapis dan jalankan tugas dengan sistem dukungan 

terintegrasi. 

RESPONS KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL 

UNTUK  COVID-19 

Dalam wabah apa pun, wajar jika orang merasa 

tertekan dan khawatir. Respons umum dari orang-orang 

yang terdampak (baik secara langsung atau tidak) antara 

lain: 

1. Takut jatuh sakit dan meninggal 

2. Tidak mau datang ke fasilitas layanan kesehatan 

karena takut tertular saat dirawat 

3. Takut kehilangan mata pencaharian, tidak dapat 

bekerja selama isolasi, dan 

dikeluarkan dari pekerjaan. 

4. Takut diasingkan 

masyarakat/dikarantina karena dikait-

kaitkan dengan penyakit karena 

berasal dari, atau dianggap berasal 

dari, tempat-tempat terdampak) 

5. Merasa tidak berdaya untuk 

melindungi orang-orang terkasih dan takut kehilangan 

orang-orang terkasih karena virus yang menyebar. 

6. Takut terpisah dari orang-orang terkasih dan 

pengasuh karena aturan karantina 

7. Menolak untuk mengurusi anak kecil yang sendirian 

atau terpisah, penyandang disabilitas atau orang 

berusia lanjut karena takut infeksi, karena orang 

tuanya atau pengasuhnya dikarantina. 

8. Merasa tidak berdaya, bosan, kesepian dan depresi 

selagi diisolasi 

9. Takut mengalami pengalaman wabah sebelumnya 

 
Kedaruratan memang selalu membuat tertekan, 

tetapi faktor penyebab tekanan khusus wabah COVID-19 

dapat mempengaruhi masyarakat, seperti: 

1. Risiko terinfeksi dan menginfeksi orang lain, terutama 

jika cara penularan COVID-19 belum 100% diketahui.  

Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial (DKJPS) 
Bagi Masyarakat dan Petugas Garda Depan 

Penanganan COVID-19 



 

 

2. Gejala umum seperti masalah kesehatan lain (mis., 

demam) bisa disalahartikan sebagai COVID-19 dan 

menyebabkan rasa takut terinfeksi. 

3. Pengasuh dapat makin khawatir akan anak-anaknya  

yang mereka tinggal di rumah sendiri (karena sekolah 

tutup) tanpa asuhan dan dukungan yang tepat. 

4. Risiko penurunan kesehatan fisik dan jiwa pada 

kelompok-kelompok,  yang rentan seperti orang 

berusia lanjut dan        penyandang disabilitas jika 

pengasuh dikarantina dan tidak ada layanan dan 

dukungan lain. 

Selain itu, bagi tenaga kesehatan dan non 

kesehatan (seperti perawat, dokter, pengemudi ambulans, 

petugas identifikasi kasus, dan lainnya serta petugas KKP 

yang berada di garda depan di pintu masuk Negara), faktor 

penyebab stres tambahan selama wabah COVID-19 bisa 

jadi lebih berat seperti: 

1. Stigmatisasi terhadap orang yang menangani pasien 

COVID-19 dan jenazahnya 

2. Langkah-langkah biosecurity yang ketat: 

a. Alat perlindungan yang membatasi gerak 

b. Isolasi fisik mempersulit upaya menolong orang 

yang sakit atau tertekan 

c. Kesiagaan dan 

kewaspadaan yang 

terus-menerus  

d. Prosedur ketat melarang 

tindakan spontan dan 

sesuai pilihan 

3. Tuntutan pekerjaan yang 

lebih tinggi, termasuk waktu 

kerja yang lama jumlah 

pasien yang meningkat dan 

praktik terbaik yang terus berubah seiring 

perkembangan informasi tentang COVID-19. 

4. Semakin sulit mendapatkan dukungan sosial karena 

jadwal kerja yang padat dan adanya stigma 

masyarakat terhadap petugas garis depan. 

5. Kurang kesempatan dan tenaga untuk perawatan 

dasar bagi dirinya sendiri. 

6. Kurang informasi tentang paparan jangka panjang 

pada orang-orang yang terinfeksi COVID-19 

7. Rasa takut petugas garis depan akan menularkan 

COVID-19 ke teman dan keluarga karena bidang 

pekerjaannya 

Dukungan yang baik dari keluarga dan lingkungan 

sangat penting untuk menghadapi stigma dan diskriminasi 

di setiap fase tanggap darurat COVID-19 dan perhatian 

yang wajar harus diberikan untuk membantu integrasi 

orang-orang yang pernah terdampak COVID-19. 

Untuk gambaran yang lebih positif beberapa orang 

mungkin memiliki pengalaman  positif seperti merasa 

bangga menemukan cara mengatasi tekanan dan bertahan. 

Di tengah bencana, warga seringkali menunjukkan sikap 

pengorbanan dan kerja sama, dan orang dapat merasakan 

kepuasan yang besar karena memberikan pertolongan 

kepada orang lain.  Contoh kegiatan DKJPS masyarakat 

selama wabah COVID-19 antara lain: 

1. Menjaga hubungan sosial dengan orang dalam isolasi, 

melalui telepon atau pesan singkat 

2. Membagikan informasi faktual yang penting dengan 

masyarakat, terutama orang-orang yang tidak 

menggunakan media sosial 

3. Menjaga dan mendukung orang yang terpisah dari 

keluarga dan pengasuh 

 

KEGIATAN YANG DIANJURKAN SECARA 

GLOBAL  

Berikut ini daftar 14 kegiatan 

utama yang perlu dilaksanakan 

sebagai bagian tanggapan terhadap 

COVID-19.  

1. Segera lakukan penilaian konteks 

dan isu, kebutuhan dan ketersediaan 

sumber daya budaya DKJPS, seperti 

kebutuhan pelatihan dan kesenjangan 

kapasitas di semua bagian pelayanan. 

2. Perkuat koordinasi DKJPS 

dengan cara memfasilitasi kolaborasi antar instansi 

DKJPS, pemerintah dan mitra lainnya.  

3. Gunakan informasi hasil penilaian, termasuk 

kebutuhan, kesenjangan yang teridentifikasi serta 

sumber daya yang ada, untuk menyusun/mendukung 

sistem identifikasi dan pemberian perawatan bagi 

penyandang kondisi mental umum dan berat dan 

gangguan penyalahgunaan obat.  

4. Kembangkan strategi DKJPS untuk kasus COVID-19, 

pasien yang pulih, kontak (terutama yang diisolasi), 

anggota keluarga, petugas garis depan dan 

masyarakat lebih luas, yang memerlukan perhatian 



 

 

khusus untuk kebutuhan kelompok-kelompok rentan 

dengan kolaborasi yang erat antara masyarakat dan 

dinas kesehatan, pendidikan serta layanan 

kesejahteraan sosial. 

5. Integrasikan pertimbangan-pertimbangan kesehatan 

jiwa dan psikososial dalam semua kegiatan respons.  

6. Pastikan informasi akurat tentang COVID-19 tersedia 

dan mudah diakses Petugas garis depan, pasien 

infeksi COVID-19, serta anggota masyarakat. 

Informasi ini harus mencakup praktik berbasis bukti 

untuk mencegah penularan, cara mencari dukungan 

pelayanan kesehatan, serta pesan-pesan yang 

mempromosikan kesejahteraan psikososial. 

7. Beri semua petugas garis depan (termasuk perawat, 

pengemudi ambulans, sukarelawan, petugas 

identifikasi kasus, guru dan pemimpin masyarakat 

lain), dan petugas non kesehatan di lokasi karantina, 

pelatihan prinsip-prinsip dasar perawatan psikososial, 

pertolongan pertama psikologis dan merujuk saat 

dibutuhkan. Penanganan COVID-19 dan lokasi 

isolasi/karantina harus melibatkan staf DKJPS. Jika 

staf tidak mungkin dikumpulkan karena risiko infeksi, 

pelatihan daring dapat digunakan. 

8. Pastikan diaktifkannya jalur rujukan yang dapat 

digunakan untuk penyandang gangguan jiwa antara 

semua sektor yang terlibat (termasuk kesehatan, 

perlindungan dan kekerasan berbasis gender), dan 

semua aktor yang bekerja dalam respons mengetahui 

dan menggunakan sistem tersebut. 

9.  Sediakan akses dukungan psikososial kepada semua 

petugas respons wabah COVID-19. Prioritas ini harus 

sama dengan prioritas keamanan fisik para petugas 

tersebut dengan pengetahuan dan perlengkapan yang 

cukup. Jika mungkin, tinjau status psikososial para 

petugas garis depan untuk mengidentifikasi risiko, isu  

yang muncul dan sesuaikan tanggapan dengan 

kebutuhan mereka. 

10. Kembangkan rangkaian kegiatan yang dapat  

digunakan orang tua, guru dan keluarga bersama 

anak-anak di tengah isolasi, termasuk pesan-pesan 

mencegah penyebaran penyakit seperti permainan 

mencuci tangan & lagu.  

11. Sediakan kesempatan bagi orang yang berduka untuk 

berkabung dengan cara yang tidak mengganggu 

strategi kesehatan masyarakat dalam menurunkan 

penyebaran COVID-19 tetapi tetap sesuai tradisi dan 

ritual masyarakat. 

12. Tentukan langkah-langkah mengurangi dampak 

negatif isolasi sosial di lokasi karantina. Komunikasi 

dengan keluarga dan teman di luar lokasi, serta 

langkah-langkah yang mendukung kebebasan perlu 

difasilitasi dan dipromosikan . 

13. Dalam fase pemulihan, dukung dinas kesehatan 

menyediakan layanan kesehatan jiwa dan psikososial 

berbasis masyarakat yang berkelanjutan. 

14. Tetapkan mekanisme pemantauan, evaluasi, 

akuntabilitas dan pembelajaran untuk mengukur 

efektivitas kegiatan DKJPS.  

 
Kesehatan jiwa dan psikososial selama pandemi 

penting untuk menjaga dan membangun imunitas tetap baik 

dan kuat.  

Kondisi #dirumahaja yang telah lama dilakukan akan 

mempengaruhi kesehatan jiwa dan psikososial masyarakat 

dan bagi petugas yang tetap #workinoffice. Untuk itu perlu 

dikelola dengan melakukan: 

 Meningkat kualitas ibadah dan memohon kepada Allah 

Subhanahu wa Ta’ala agar pandemi segera berlalu 

 Batasi penggunaan medsos apalagi yang berisikan 

konten negatif 

 Memperbanyak “me time” dengan berolah raga, 

membaca atau mengerjakan hobi lainnya 

 Melakukan aktifitas seperti memelihara hewan, 

memelihara tanaman, menyelesaikan pekerjaan dan 

tugas lainnya 

 Menjadi relawan sosial atau melakukan aksi sosial 

 Melakukan silaturahim online melalui video call, dan 

aplikasi lainnya 

 Bagi semua petugas garda depan merubah mindset 

#bebantugas menjadi #tanggungjawabbersama 

karena panggilan negara untuk memenangkan 

pertarungan ini segera berakhir. 

 
DKJS YANG TELAH DILAKUKAN KEMENTERIAN 

KESEHATAN 

Strategi yang telah dilakukan oleh Direktorat 

Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa 

dan Napza Ditjen P2P, dengan memberikan intervensi 

berjenjang yang diawali dengan low level intervention 

misalnya aktifitas reaksional, screening populasi 

terdampak, psikoedukasi dan group theraphy. Selain itu, 



 

 

merujuk pasien ke rumah sakit untuk diberikan terapi medis 

bagi penyitas yang membutuhkan layanan medis lanjutan.  

DJKPS yang dilakukan atas kerja sama dengan 

Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, 

Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, Himpunan Psikologi 

Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Jiwa 

dan beberapa organisasi profesi. 

Mendukung orang yang terlibat dalam respons COVID-19 

 
PESAN-PESAN UNTUK MASYARAKAT UMUM UNTUK 

MENGHADAPI STRES SELAMA WABAH COVID-19:  

1. Merasa sedih, tertekan, khawatir, bingung, takut atau 

marah saat krisis itu normal. Bicaralah pada orang 

yang Anda percayai. Hubungi teman dan keluarga. 

2. Jika Anda harus tetap tinggal di rumah, jaga gaya 

hidup sehat (seperti pola makan, tidur, olah raga yang 

sesuai dan kontak sosial dengan orang-orang terkasih 

di rumah). Tetaplah berhubungan dengan keluarga 

dan teman melalui surel, telepon dan penggunaan 

platform media sosial. 

3. Jangan mengonsumsi tembakau, alkohol atau obat-

obatan lain untuk mengatasi perasaan Anda. 

4. Jika Anda merasa tidak sanggup, hubungilah tenaga 

kesehatan, tenaga sosial, petugas serupa, atau orang 

lain yang Anda percayai di komunitas Anda (mis., 

pemimpin agama atau tokoh masyarakat yang 

dituakan). 

5. Buatlah rencana, petugas mana yang dituju dan 

bagaimana cara mencari pertolongan kesehatan fisik 

dan psikososial jika diperlukan. 

6. Dapatkan fakta yang tepat tentang risiko Anda dan 

cara pencegahan. Gunakan sumber terpercaya 

sebagai sumber informasi, seperti situs web WHO atau 

Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan. 

7. Kurangi waktu Anda dan keluarga menonton atau 

mendengarkan liputan berita yang meresahkan. 

8. Gunakan cara-cara yang telah Anda gunakan 

sebelumnya dalam masa-masa sulit untuk mengelola 

emosi Anda selama wabah ini.  

 
PESAN-PESAN UNTUK PETUGAS GARIS DEPAN 

1. Merasa tertekan adalah pengalaman yang sangat 

mungkin Anda dan banyak kolega lalui, merasa 

demikian itu normal dalam situasi sekarang. Pekerja 

mungkin merasa tidak cukup berhasil, merasa banyak 

tuntutan, dan ada tekanan tambahan seperti harus 

mengikuti prosedur K3 yang ketat.  

2. Tekanan dan perasaan terkait sama sekali bukan 

cerminan bahwa Anda tidak dapat melakukan tugas 

atau bahwa Anda lemah, sekalipun Anda merasa 

demikian. Bahkan, stres bisa berguna. Sekarang ini, 

perasaan stres mungkin membuat Anda bertahan 

melakukan tugas Anda dan memberikan rasa memiliki 

tujuan. Mengelola stres dan kesejahteraan psikososial 

Anda di waktu sekarang ini sama pentingnya dengan 

mengelola kesehatan fisik. 

3. Penuhi kebutuhan dasar Anda dan gunakan cara 

bertahan yang membantu pastikan ada waktu istirahat 

selama bekerja atau di antara jadwal, makan makanan 

yang cukup dan sehat, lakukan kegiatan fisik, dan 

tetap berhubungan dengan keluarga dan teman. 

Jangan menggunakan cara lain yang tidak membantu 

seperti tembakau, alkohol, atau obat-obatan lain yang 

dalam jangka panjang dapat merusak kesejahteraan 

mental dan fisik. 

4. Sayangnya, beberapa pekerja mungkin mengalami 

pengasingan oleh keluarga atau masyarakat karena 

stigma. Hal ini makin mempersulit situasi. Jika 

mungkin, tetap terhubung dengan orang-orang 

terkasih melalui metode digital adalah salah satu cara 

menjaga kontak. Carilah dukungan sosial dari kolega, 

manajer atau orang lain yang Anda percayai - kolega 

Anda mungkin memiliki pengalaman yang serupa 

dengan Anda.  

5. Bagi banyak petugas, skenario ini mungkin 

berbeda dan baru pertama kali terjadi, terutama jika 

belum pernah terlibat dalam upaya respons 

serupa. Namun, strategi-strategi yang pernah Anda 

gunakan di masa lalu untuk menghadapi masa-

masa berat masih dapat bermanfaat bagi Anda 



 

 

sekarang. Strategi memanfaatkan rasa stres itu 

sama, meskipun skenarionya berbeda. 

6. Kalau stres Anda makin berat dan Anda kewalahan, 

Anda tidak salah. Semua orang merasakan stres dan 

mengatasi dengan cara yang berbeda-beda. Tekanan 

sekarang atau masa lalu dari kehidupan pribadi dapat 

berdampak pada pekerjaan sehari-hari Anda. Anda 

mungkin merasakan cara bekerja Anda berubah, 

suasana hati berubah misalnya menjadi makin mudah 

jengkel, merasa terpuruk atau makin resah, Anda 

mungkin merasa terus-terusan kelelahan atau makin 

kesulitan bersantai ketika beristirahat, atau mengalami 

gangguan fisik yang aneh seperti nyeri atau sakit perut. 

7. Stres kronis dapat berdampak pada kesejahteraan 

mental dan pekerjaan Anda dan dapat berdampak 

bahkan setelah situasi menjadi lebih baik. Kalau stres 

menjadi terlalu berat, bicaralah pada pimpinan atau 

orang yang sesuai agar Anda mendapatkan dukungan 

yang sesuai.  

 

PERAN PIMPINAN DALAM MEMBERIKAN DKJPS BAGI 

PETUGAS GARDA DEPAN 

Bagi pimpinan, pastikan semua staf terlindung dari stres 

kronis dan kesehatan jiwa yang buruk selama masa 

respons ini membuat mereka memiliki kapasitas lebih baik 

untuk memenuhi peranan mereka, baik itu tenaga 

kesehatan atau peran pendukung terkait.  

1. Monitor kesejahteraan staf secara berkala dan 

suportif, lakukan pergantian jadwal dan tim penugasan 

dan pelihara lingkungan yang kondusif bagi staf yang 

ingin menyampaikan kepada bahwa keadaaan mental 

mereka memburuk. 

2. Pastikan ada komunikasi berkualitas dan informasi 

terbaru yang akurat bagi semua staf. Hal ini dapat 

membantu memitigasi kekhawatiran petugas karena 

ketidakpastian dan menangkal rasa kehilangan kendali 

dapat melalui media social whatsapp group, 

teleconference via zoom, dan media lainnya. 

3. Lihat apakah ada kesempatan yang memastikan staf 

dapat beristirahat sesuai kebutuhan. Istirahat itu 

penting bagi kesejahteraan fisik dan mental dan 

memberikan kesempatan bagi petugas untuk 

menjalankan kegiatan menjaga diri yang diperlukan. 

4. Adakan forum singkat berkala di mana petugas dapat 

menyampaikan kekhawatiran mereka serta bertanya 

dan doronglah agar sesama kolega saling mendukung. 

Dengan tetap menjaga kerahasiaan, perhatikan staf 

yang sadari mengalami kesulitan dalam kehidupan 

pribadinya, pernah mengalami kesehatan jiwa yang 

berat atau yang kurang mendapat dukungan sosial 

(mungkin karena diasingkan masyarakat). 

5. Pelatihan pertolongan pertama psikologis dapat 

berguna bagi pemimpin dan petugas dalam 

memberikan dukungan yang diperlukan kolega. 

6. Fasilitasi akses kepada layanan DKJPS dan pastikan 

staf tahu ke mana dapat mengakses layanan 

dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, termasuk 

staf DKJPS internal jika ada atau dukungan melalui 

telepon atau opsi jarak jauh lainnya. 

7. Apabila Pemimpin mengalami faktor stres yang mirip 

dengan staf mereka, dan mungkin juga tekanan 

tambahan karena tanggung jawab peran mereka. 

Kesediaan dan strategi di atas penting untuk 

disediakan bagi petugas dan pimpinan perlu mampu 

menjadi panutan strategi menjaga diri dalam 

memitigasi stres. 

Sumber:  

1. WHO dan the International Labour Organization (ILO). 

Occupational safety and health in public health 

emergencies: A manual for protecting health workers 

and responders. WHO & ILO: Jenewa, 2018. 

2. Sumber: WHO. Coping with stress during the 2019-

nCOV outbreak (Handout). WHO: Jenewa, 2020. 

3. Biro Komunikasi Kemenkes RI via 

sehatnegeriku.kemkes.go.id 
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Kantor Berbudaya Hijau dan 

Sehat (Berhias) merupakan kantor 

yang struktur dan proses 

pengelolaannya efisien dan efektif 

dalam penggunaan sumber daya, 

berwawasan lingkungan, tidak 

menimbulkan gangguan kesehatan 

dan keselamatan bagi tenaga kerja. 

Berikut adalah kriteria Kantor Berhias 

yang diterapkan di KKP Banjarmasin, 

dimana Kantor Berhias harus 

memperhatikan aspek higien dan 

sanitasi kantor. 

Hygiene dan sanitasi 

perkantoran sangat diperlukan. Hal 

itu dapat menggambarkan kondisi 

maupun kinerja manajemen dimana 

aktivitas tenaga kerja hampir 

separuh waktunya berada di kantor. 

Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah 

kualitas udara dalam ruangan. dalam 

memenuhi kriteria pemenuhan kualitas udara 

yang baik telah dilakukan pemberian informasi 

berupa himbauan untuk tidak merokok di dalam 

ruangan ber AC dan pemberlakuan Kawasan 

bebas asap rokok. Untuk manajemen 

kebisingan juga telah dilakukan pengaturan 

kerja agar tidak melampaui Nilai Ambang Batas 

Kebisingan yakni yakni (40-45 Desibel) untuk 

ruang kantor (umum/terbuka), (35-40 Desibel) 

untuk ruang kantor (pribadi), (45-50 Desibel) 

untuk ruang umum dan kantin, dan (30-35  

KKP Banjarmasin 

Berhias 



 

 

Desibel) untuk ruang pertemuan dan rapat. 

dalam hal pencahayaan agar memenuhi prinsip 

Kesehatan kerja telah diatur untuk 

pencahayaan pada ruang kerja adalah 

maksimal 300 lux (lx) dan diterapkan himbauan 

untuk segera mematikan sesaat setelah tidak 

ada keperluan atau setelah dinilai 

pencahayaan nyaman dalam suasana bekerja. 

Berikut adalah kriteria Kantor BERHIAS yang 

diterapkan di KKP Banjarmasin 

1. Hygiene Sanitasi Perkantoran dengan 

menerapkan cuci tangan pakai sabun, 

menerapkan gerakan rapi sebelum pulang, 

membuang sampah pada tempatnya. 

2. Kualitas udara dalam ruangan meliputi 

Tindakan menerapkan kawasan bebas asap 

rokok serta penghijauan lingkungan kantor 

3. Efisiensi energi dengan melakukan kebiasaan 

mematikan seluruh alat elektronik setelah 

selesai bekerja. lsu penghematan energi 

saat ini banyak didengungkan di semua 

aktivitas manusia karena sejak lama telah 

diprediksi bahwa beberapa tahun 

mendatang, sumber daya alam tidak 

terbaharukan seperti halnya minyak bumi, 

gas alam, dan batu bara akan semakin 

langka dan tidak dapat diakses dengan 

mudah oleh masyarakat. Karenanya, 

setiap bagian dari bangunan yang 

menggunakan energi harus mengarah 

pada desain dan manajemen operasional 

dengan target efisiensi yang tinggi. 

Tujuannya meminimalkan emisi karbon 

yang dihasilkan dari pembakaran energi di 

permukaan bumi, disamping itu juga agar 

tercapai efisiensi agar biaya operasional 

menjadi lebih ekonomis. 

4. Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) 

dengan pelaksanaan pemeliharaan dan 

perawatan ruang perkantoran, lantai bebas 

dari bahan licin, cekungan, miring, dan 

berlubang yang menyebabkan kecelakan 

dan cidera pada karyawan serta 

pengelolaan listrik dan sumber api. 

 

5. Manajemen tanggap darurat. Pada 

prinsipnya, manajemen ini dilakukan 

apabila terjadi kebakaran, huru-hara, 

banjir, dan ancaman bom. Manajemen 

tanggap darurat gedung bertujuan untuk 

meminimalkan dampak terjadinya kejadian 

yang dapat menimbulkan kerugian fisik, 

material, jiwa, bagi karyawan dan 

pengunjung perkantoran.   



 

 

6. Kesehatan pekerja, pembinaan 

peningkatan kesehatan kerja di 

perkantoran perlu dilakukan. Begitupun 

promosi kesehatan (pemberian informasi 

melalui media komunikasi, informasi dan 

edukasi) di perkantoran yang meliputi 

penyuluhan untuk melaksanakan Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

7. Manajemen kantor pun harus menyediakan 

ruang ASI dan pemberian kesempatan 

memerah ASI walaupun sedang dalam 

waktu kerja, memberlakukan aktivitas fisik 

sebagai upaya kebugaran jasmani yang 

bertujuan untuk meningkatkan derajat 

kesehatan dan mencapai produktivitas 

kerja yang optimal. 

KKP Kelas II Banjarmasin mulai 

menerapkan Gerakan Kantor Berbudaya Hijau 

dan Sehat (Berhias). Gerakan ini disahkan 

berdasarkan Keputusan Kepala Kantor 

Kesehatan Pelabuhan Kelas II Banjarmasin 

Nomor: HK.02.03/1/13/2019 yang ditetapkan 

pada tanggal 2 Januari 2019. 

      

     

Gerakan Kantor Berhias ini dibuat karena 

adanya isu perubahan iklim global dan untuk 

mengurangi emisi gas rumah kaca pasca 

tahun 2020, sehingga perlu dibuat sebuah 

kegiatan terstruktur berupa Gerakan Kantor 

Berhias yang ditujukan kepada seluruh 

pegawai melalui pendekatan dan 

mempertimbangkan aspek Kantor Ramah 

Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja Perkantoran, Efisiensi Energi dan Air, 5R 

(Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).   



 

 

Dalam petunjuk teknis pelaksanaan 

Kantor Berhias, Gerakan Kantor Berhias 

diartikan sebagai upaya sistematis untuk 

mewujudkan kantor hijau dan sehat di 

lingkungan KKP Kelas II Banjarmasin melalui 

pendekatan aspek Kantor Ramah Lingkungan, 

Efisiensi Energi dan Air, Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja, 5R dan Pengelolaan 

Kearsipan.Gerakan ini bertujuan mendorong 

pegawai pada lingkungan kerjanya untuk 

berperilaku hidup bersih dan sehat, serta peduli 

lingkungan.   

 

Dengan adanya gerakan BERHIAS KKP 

Banjarmasin membuat beberapa stiker 

himbauan diantaranya : 

1. Penghematan Penggunaan Listrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Penghematan Penggunaan Air 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Kawasan Larangan Merokok 

 

4. Membuang Sampah Pada Tempatnya 

 

5. Gerakan Merapikan Meja Sebelum 

Pulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Syarkani, SKM., MM 

Seksi PRL 

syarkani.kkp@gmail.com 

Pendahuluan 

Pada bulan Desember 2019, penyakit 

pernapasan baru yang di sebut Coronavirus 

Disease 2019 (COVID -19) terdeteksi di China. 

Covid - 19 disebabkan oleh virus (SARS-CoV-2) 

yang merupakan bagian dari keluarga besarvirus 

yang disebut coronavirus. Tanda -tanda umum 

infeksi termasuk gejala pernapasan, demam, batuk, 

sesak napas dan kesulitan bernapas.  Pada kasus 

yang lebih parah , infeksi dapat menyebabkan 

pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal 

dan bahkan kematian. 

Virus ini diperkirakan dapat menyebar 

melalui manusia, yaitu kontak langsung dengan 

orang yang terinfeksi pada jarak kurang dari 1 (satu) 

meter atau melalui droplet orang yang terinfeksi 

pada saat batuk atau bersin.  Droplet dapat terhirup 

langsung melalui hidung atu mulut, atau dapat 

menempel pada permukaan atau benda.  Orang 

dapat tertular Covid - 19, jika menyentuh 

permukaan atau benda yang terkena droplet, 

kemudian menyentuh mulut, hidung atau mata, 

tetapi ini tidak dianggap sebagai cara utama 

penyebaran virus.   

Rekomendasi standar untuk mencegah 

penyebaran infeksi diantaranya mencuci tangan 

secara teratur, menutup hidung dan mulut ketika 

batuk dan bersin, memasak daging dan telur 

dengan benar-benar matang.  Hindari kontak dekat 

dengan siapapun yang menunjukan gejala penyakit 

pernapasan seperti batuk dan bersin.  Selain itu, 

untuk mencegah penyebaran Covid - 19 akibat 

droplet yang menempel pada permukaan perlu 

dilakukan disinfeksi.  

Disinfeksi adalah proses menghilangkan 

sebagian besar atau semua mikroorganisme ke 

tingkat bahaya yang lebih rendah pada area yang 

terindikasi kontaminasi oleh mikroorganisme.  

Disinfeksi menjadi salah satu kunci dalam 

pencegahan penyebaran viros corona penyebab 

Covid 19 , namun informasi yang kurang tepat 

mengenai antisipasi Covid -19 seringkali 

menimbulkan kepanikan yang tidak perlu juga 

kesalahan dalam penggunaannya. 

Penyemprotan cairan disinfektan tengah marak 

dilakukan di tengah pandemi global virus Corona.  

Tidak hanya oleh instansi resmi, warga juga 

berlomba melakukan secara mandiri.  

Penyemprotan sebagian besar menyasar tempat -

tempat umum dan lokasi yang dianggap rentan 

sebagai media penularan Covid 19, seperti pasar, 

perkantoran, tempat ibadah, hingga sarana 

transportasi. 

Salah satu tugas dan fungsi Kantor 

Kesehatan Pelabuhan dalam rangka cegah tangkal 

penyakit di Indonesia adalah melalui upaya 

peningkatan kesehatan lingkungan di pelabuhan, 

bandara dan lintas batas darat negara. Kegiatan  

Disinfeksi Coronavairus Disease 

(COVID- 19) di Pelabuhan dan 

Bandara 

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 
II Banjarmasin 



 

 

yang dilakukan antara lain melaksanakan tindakan 

penyehatan (disinfeksi) pada alat angkut, barang 

maupun fasilitas umum yang ada di wilayah 

pelabuhan dan bandara. 

Berbagai alternatif sudah dilakukan untuk 

mencegah penyebaran Covid-19 antara lain 

kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan 

Pelabuhan Kelas II Banjarmasin melalui Seksi 

Pengendalian Risiko Lingkungan yaitu dengan 

melakukan disinfeksi di seluruh wilayah kerja.   

Tahapan Kegiatan 

1. Persiapan 

- Administrasi 

- Koordinasi tim pelaksanaan kegiatan 

- Persiapan alat dan bahan 

- Pembuatan schedule kegiatan 

1. Pelaksanaan kegiatan 

2. Penyusunan Laporan 

 

Hasil Kegiatan 

1. Pelabuhan / Terminal Bandarmasih 

Dilakukan disinfeksi di Pelabuhan Trisakti / 

Terninal Penumpang Bandarmasih yang 

meliputi : 

- Ruang tunggu terminal penumpang 

- Ruang VIP 

- Mushola 

- Kantor kepanduan 

- Kantor Pelindo wilayah kerja Trisakti 

-    Jalur keberangkatan dan kedatangan 

      penumpang kapal 

2. Bandara Internasinal Syamsudin Noor 

Dilakukan disinfeksi di Bandara Internasinal 

Syamsudin Noor yang meliputi : 

- Ruang tunggu penumpang 

- Conter Check In 

- Ruang X Ray 

- ATM Center 

- Garbarata 

- Ruang Pengambilan Bagasi 

- Mushola 

- Ruang kerja 

 

Tempat dan waktu Kegiatan  

No Tempat Kegiatan Waktu 

Kegiatan 

1. Pelabuhan 

Trisakti/Terminal 

Penumpang 

Bandarmasih 

30 Maret 2020 

23 April 2020 

18 Mei 2020 

2.  Bandara Syamsudin 

Noor 

Banjarmasin 

17 Maret 2020 

20 April 2020 

14 Mei 2020 

22 Mei 2020 

 

  



 

 

 

Kesimpulan 

1. Kegiatan telah dilakukan disinfeksi secara 

berkala oleh KKP Kelas II Banjarmasin  pada 

ruangan dan tempat - tempat  yang potensial 

sebagai faktor risiko penularan Covid - 19, di 

wilayah kerja baik di Pelabuhan 

Terisakti/Terminal Penumpang Bandarmasih 

maupun Bandara Syamsudin Noor  

Banjarmasin. 

2. Memberikan edukasi kepada kapten/ kru kapal, 

agen pelayaran, instansi dan perusahaan di 

lingkungan pelabuhan tentang pencegahan 

penyebaran Covid-19 dengan melakukan 

sterilisasi atau disinfeksi alat angkut, barang, 

ruang dan permukaan secara rutin. 

3. Peningkatan pengawasan faktor risiko antara 

lain pengawasan air bersih, vector dan 

pengawasan sanitasi lingkungan lainnya pada 

alat angkut dan fasilitas umum di wilayah kerja. 

4. Petugas Kesehatan lingkungan / sanitarian / 

entomolog Seksi Pengendalian Risiko 

Lingkungan juga terlibat dalam kegiatan 

penapisan, surveilans epidemiolog terhadap 

penumpang, ABK/Crew kapal di pelabuhan 

dan bandara seperti yang sudah dijadwalkan.  
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A. Variabel Waktu  

 

Dari grafik diatas dapat dilihat kasus positif pertama 

di Kalimantan Selatan terjadi pada tanggal 22 maret 

2020 sebanyak 1 (satu) orang laki-laki asal Banjarmasin 

yang memiliki riwayat perjalanan ke pulau Jawa dan 

Bali. Pada tanggal 31 maret 2020 

kasus positif covid-19 menjadi 8 

kasus. Pada bulan Maret 2020 

belum terdapat kasus sembuh dari 

covid-19 dan meninggal karena 

covid-19. 

Pada awal bulan April 2020 

dimulai dengan 8 kasus positif 

covid-19, meningkat pada tanggal 

5 April 2020 sebanyak 2 kali lipat  

menjadi 16 kasus positif covid-19. Pada akhir bulan 

April 2020 kasus positif 

covid-19 sebanyak 137 

orang.  

Pada tanggal 8 April 

2020 baru terdapat 2 

kasus sembuh dari 

covid-19 yaitu dari 

Kabupaten Bajar 1 

(satu) orang dan 

Kabupaten Tabalong. 

Kasus pertama covid-19 

dari Kota Banjarmasin 

merupakan orang ketiga yang dinyatakan sembuh pada 

tanggal 13 April 2020 setelah melalui perawatan di 

ruang isolasi RSUD Ulin selama 27 hari. Pada 30 April 

total kasus sembuh dari covid-19 yaitu sebanyak 23 

Gambaran Epidemiologi Kasus Coronavirus 
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orang, kasus meninggal karena covid-19 adalah 10 

orang. 

Peningkatan kasus covid-19 di bulan April 

didominasi kasus yang berasal dari klaster Gowa yaitu 

klaster yang melakukan perjalanan dari Gowa Sulawesi 

Selatan. Dominasi klaster Gowa dari akumulasi kasus 

terkonfirmasi positif covid-19 sebesar 53% dan dari 

klaster lainya. Klaster Ulin 1 dan turunanya maupun 

adanya kontak erat dengan kasus positif covid-19 juga 

merupakan klaster yang banyak menularkan kasus 

positif covid-19 di Kalimantan Selatan. Klaster Gowa 

yang kemudian melahirkan klaster baru yaitu klaster 

pekapuran yang kemudian melahirkan klaster Antasari.  

Upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

yang diterapkan mulai tanggal 24 April 2020 sampai 14 

(empat belas) hari kedepan yang diterapkan di Kota 

Banjarmasin diharapakan dapat berdampak signifikan 

terhadap penurunan kasus atau setidaknya memutus 

mata rantai penularan covid-19. Masyarakat dihimbau 

untuk tetap dirumah, tidak berkerumun melebihi 5 

orang, menjaga jarak, memakai masker bila keluar 

rumah, dan mencuci tangan sesering mungkin.   

  

  

Diawal bulan Mei 2020 dapat dilihat jumlah kasus 

covid-19 dimulai dengan 145 kasus. Pada tanggal 15 Mei 

2020 kasus covid-19 berjumlah 196 kasus, meningkat 

ditanggal 21 Mei yaitu 419 kasus, tanggal 29 Mei 

meningkat kembali menjadi 737 kasus. 

Upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

tahap II pada bulan Mei diperpanjang 14 (empat belas) 

hari mulai tanggal 08-21 Mei 2020 yang diterapkan di 

Kota Banjarmasin. Tim gugus  percepatan dan 

penanganan covid-19 kota Banjarmasin akan 

memfokuskan penanganan khusus bagi rantai penularan 

covid-19 pada lima klaster. Pada PSBB tahap II ini 

sebanyak 3.600 rapid test akan dilaksanakan skrining dan 

tracking secara langsung ke klaster yang sudah 

dipetakan. PSBB kota Banjarmasin tahap III berlaku 

sepuluh (10) hari kedepan atau sampai tanggal 31 Mei 

2020. 

Lonjakan kasus positif covid-19 di Kalimantan 

Selatan cukup signifikan tercatat kamis 28 Mei 2020 

yaitu sebanyak 116 kasus baru yang didominasi dari hasil 

tracking di Banjarmasin. Tim gugus covid-19 

Kalimantan Selatan telah memetakan penyebaran covid-

19 di Kalimantan Selatan, tercatat ada enam  klaster 
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penyebaran yaitu klaster Gowa (137 kasus), klaster pasar 

(pasar Sudimampir, pasar Sentra Antasari, pasar Binjai, 

Pasar Pekauman yang telah dilakukan tracing pada 

pertengahan Mei lalu) tercatat 102 kasus, klaster 

Pekapuran, klaster Jawa Barat, Klaster Kalimantan 

Tengah dan klaster kontak pertama kasus positif covid-

19 di Kalsel. 

   

B. Variabel Orang  

1. Jenis Kelamin 

 
 

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa 

jenis kelamin laki-laki lebih rentan terkena kasus 

positif covid-19 dibanding perempuan. Pasien positif 

covid-19 dengan Jenis kelamin laki-laki berjumlah 68 

orang sedangkan pasien berjenis kelamin perempuan 

sebanyak 18 orang. 51 orang pasien tidak disebutkan 

jenis kelamin dan asalnya. 

Philp Goulder, professor imunologi di Universitas 

Oxford, Inggris mengajukan teori bahwa respon imun 

perempuan terhadap virus lebih kuat. Respon imun 

sepanjang hidup terhadap vaksin dan infeksi biasanya 

lebih agresif dan lebih efektif pada perempuan 

dibandingkan dengan laki-laki. Faktanya perempuan 

memiliki 2 kromosom X, sedangkan laki-laki hanya 

satu kromosom ketika menghadapi virus corona. 

Secara khusus protein dimana virus seperti virus 

corona dirasakan akan dikodekan pada kromosom x. 

Kemungkinan lainya adalah gaya hidup bebasis 

gender. Ada perbedaan perilaku penting antara kedua 

jenis kelamin. Misalnya dalam merokok yang 

mempengaruhi tingkat penyakit yang sudah ada 

sebelumnya seperti penyakit jantung, paru-paru kronis 

dan kanker. Hal ini berdampak besar pada hasil dari 

infeksi seperti virus corona. 

 

2. Umur 

 
 

Dari table dapat dilihat rentang usia paling banyak 

yang terjangkit kasus covid-19 yaitu pada usia 40 tahun 

keatas hal ini dikarenakan mereka telah memiliki 

kondisi medis awal seperti penyakit paru kronis dan 

asma akut, penyakit jantung, kanker, diabetes, dan 

obesitas. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu Orang 

berusia lanjut memiliki masalah kesehatan jangka 

panjang sehingga lebih berisiko terkena virus. Daya 

tahan tubuh seseorang berkurang ketika menginjak usia 

senja, sehingga sulit melawan infeksi. Lapisan pada 

paru kurang elastic pada masa tua, sehingga penyakit 

covid-19 cukup mematikan. Inflamasi pada orang usia 

senja bisa lebih membahayakan dan menyebabkan 

kerusakan organ 

3. Orang Tanpa Gejala (OTG) 

Orang tanpa gejala (OTG) merupakan seseorang 

yang tidak memiliki gejala dan memiliki risiko tertular 

dari orang yang terkonfirmasi covid-19. Orang yang 

memiliki riwayat kontak dekat dengan kasus konfirmasi 

covid-19 dapat masuk dalam kriteria ini. Pasien yang 

masuk dalam criteria OTG diharapkan melakukan 

karantina diri dirumah selama 14 hari sejak kontak 

terakhir dengan kasus positif Covid-19.   
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Grafik 5. Gambaran Kasus coronavirus 
(covid-19) berdasarkan usia di Kalimantan 

Selatan tahun 2020



 

 

OTG dibagi menjadi tiga yaitu OTG yang 

asimtomatik yaitu orang yang tidak memiliki keluhahan 

sama sekali (positif covid-19 tapi tidak ada gejala), 

OTG yang presimtomatik yaitu orang yang terinfeksi 

covid-19 pada minggu-minggu pertama, OTG 

simtomatik adalah orang dengan keluhan sangat ringan 

(demam, meriang dan batuk). Ketiga kelompok tersebut 

berisiko untuk menularkan ke orang lain.  

OTG sangat potensial menularkan virus ke 

lingkungan sekitar apalagi jika tidak menggunakan 

masker. Oleh sebab itu untuk memutus mata rantai 

penularan, kepatuhan memakai masker dan perilaku 

hidup bersih harus dilakukan semua orang. Apabila 

OTG tidak menggunakan masker maka peluang 

menularkan virus ke orang lain mencapai 70% namun 

jika menggunakan masker peluangnya hanya 5%. 

 

C. Variabel Berdasarkan Tempat Kejadian  

 

 
 

Dari grafik diatas dapat dilihat pada bulan Maret 

2020 terdapat kasus Covid-19 terbanyak yaitu di Kota 

Banjarmasin sebanyak 4 kasus. Kasus positif covid-19 

terbanyak kedua yaitu pada Kabupaten Banjar sebanyak 

3 kasus dan kasus positif covid-19 di Kabupaten 

Tabalong sebanyak 1 kasus. Kabupaten dan Kota lain di 

Kalimantan Selatan belum terdapat kasus positif covid-

19 pada akhir maret 2020. 

Pemerintah pusat menetapkan dua Rumah sakit di 

Kalimantan Selatan sebagai Rumah sakit rujukan kasus 

Covid-19 yaitu di RSUD Ulin Banjarmasin dan RSUD 

Boejasin Kabupaten Tanah laut. Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Selatan kembali menetapakan 3 (tiga) 

Rumah sakit dareah sebagai rujukan untuk pasien covid-

19 yaitu RSUD Moch Ansari Saleh Banjarmasin, RSUD 

Idaman Banjarbaru dan RSUD H. Hasan Basery 

Kandangan. Selain itu juga terdapat rumah sakit lain 

yang merawat pasien positif Covid-19 yaitu diantaranya 

RSUD Abdul Aziz Marabahan, RSUD Damanhuri 

Barabai, dan RS Bhayangkara Banjarmasin. 
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Pada bulan April kasus positif Covid-19 paling 

banyak terdapat di Kota Banjarmasin yaitu sebanyak 41 

kasus. Urutan kedua yaitu Kabupaten Batola sebanyak 

33 kasus positif Covid-19. Urutan ketiga yaitu Kota 

Banjarbaru yaitu 23 kasus positif Covid-19. Kasus 

positif Covid-19 sudah terjadi di semua kabupaten/Kota 

di Kalimantan Selatan kecuali di Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 

Terdapat Kasus sembuh terbanyak di Kota 

Banjarmasin yaitu 10 kasus sembuh. Begitu juga dengan 

kasus meninggal dikarenakan coronavirus (Covid 19) 

paling banyak di Kota Banjarmasin yaitu 8 orang. 

Melonjaknya angka kasus positif Covid-19 di 

Kalimantan Selatan tentunya menunjukan upaya 

tracking yang terus digalakan oleh tim surveilans 

epidemiologi di 13 (tiga Belas) Kabupaten dan kota se 

Kalimantan Selatan. Sudah ada tiga wilayah Kabupaten 

dan Kota di Kalimantan selatan yang telah terjadi 

transmisi local (paparan virus dari lingkungan 

masyarakat itu sendiri) penyebaran Covid-19 yaitu Kota 

Banjarmasin, kota Banjarbaru dan Kabupaten Barito 

Kuala.  

 

Pada bulan Mei kasus positif Covid-19 terbanyak 

yaitu di Kota Banjarmasin sebanyak 328 kasus, diurutan 

kedua Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 144 kasus, 

diurutan ketiga yaitu Kabupaten Banjar 94 Kasus. 

Kabupaten/Kota yang tidak terdapat kasus positif Covid-

19 adalah Kabupaten Balangan. 

Kasus sembuh terbanyak yaitu di Kota Banjarmasin 

sebanyak 24 orang. Kasus meninggal terbanyak juga di 

Kota Banjarmasin sebanyak 67 orang. 

Penerapan PSBB di empat wilayah yiatu Kota 

Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten 

Banjar dan Kota Banjarbaru dianggap belum efektif. 

Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan banyak catatan 

baik dari aspek peraturan Walikota, satuan tugas, 

pelaksana kebijakan di lapangan, jaring pengaman social 

dan Penegak hukum. Masih banyak kelemahan dalam 

penerapan kebijakan PSBB ini. Meskipun telah 

dilaksanakan PSBB akan tetapi Kasus Covid-19 masih 

terus meningkat terutama di Banjarmasin dan tiga daerah 

yang lain yang menerapkan PSBB.   
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Pelaksanaan Penguatan dan 
Pendampingan Menuju Predikat 

WBK/WBBM Kemenkes di 
Lingkungan Ditjen P2P Pada 
Satker KKP Kelas II Banjarmasin   
*13 Juli 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUCI TANGAN GUNAKAN SABUN JANGAN BERSALAMAN GUNAKAN DISINFEKTAN 

HINDARI KONTAK JAGA JARAK 

Lawan Covid-19 salah satunya yang perlu 

dilakukan adalah meningkatkan disiplin 

protokol kesehatan, agar tetap aman dalam 

menjalani aktivitas 
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