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PRAKATA
Syukur Alhamdulillah penulis senantiasa panjatkan
kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan
Karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan serta kesempatan
yang dianugrahkan, sehingga Buku Kesehatan Ibu Hamil
pada Masa Pandemi 2019-nCoV dapat selesai disusun.
Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar
Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi ummat
manusia dalam mengarungi kehidupannya.
Seperti kita ketahui pada awal tahun 2020, infeksi
2019-nCoV menjadi masalah kesehatan dunia. Sampai saat
ini belum banyak ditemukan kasus infeksi 2019-nCoV pada
ibu hamil, namun perlu dilakukan berbagai upaya-upaya
untuk tetap menstimulus status kesehatan ibu hamil pada
masa pandemi ini, karena kesehatan janin sangat
tergantung dengan kesehatan ibu selama proses kehamilan.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan
buku ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun
guna melengkapi kekurangan demi penyempurnaan buku
ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat
bagi pembangunan kesehatan dan pengembangan ilmu
pengetahuan.
Makassar,

Juni 2020

Penulis
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BAB I
TINJAUAN TENTANG
KEHAMILAN
A. Kehamilan
1. Pengertian kehamilan
a. Kehamilan adalah masa dimana terdapat janin
didalam rahim seorang perempuan, masa
kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan
yaitu bertemunya sel sperma laki-laki dan sel telur
yang dihasilkan oleh indung telur, setelah
pembuahan terbentuk kehidupan baru berupa
janin dan tumbuh didalam rahim ibu yang
merupakan tempat berlindung yang aman dan
nyaman bagi janin (Dewi R. dkk,2011).
b. Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau
penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan
dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila
dihitung dari saat fertilisasi hingga lahirnya bayi,
kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu
40 minggu atau 10 bulan atau 9 bulan menurut
kelender internasional. Kehamilan terbagi menjadi
3 trimester, dimana trimester satu berlangsung
dalam 12 minggu, trimester kedua 15 minggu ke28 hingga ke-40 (Saifuddin A.B. dkk, 2009).
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c. Kehamilan merupakan suatu proses yang alamiah
dan fisiologis setiap wanita memiliki organ
reproduksi yang sehat, yang telah mengalami
menstruasi, dan melakukan hubungan seksual
dengan seorang pria yang sehat maka besar
kemungkinan akan mengalami kehamilan (Elda,
2017).

Gambar 1.1 Ilustrasi Desidua Basalis, Capsularis
dan Parietalis pada Perkembangan
Tahap Awal Embrio (Cunningham,
2012)
2. Perkembangan Fungsi Organ Janin
Kehidupan janin di dalam rahim ibu
(intrauterus) dibagi menjadi tiga fase pertumbuhan
yaitu fase germinal, embrional dan fetus (janin) :
a. Fase Germinal
Fase ini berlangsung pada waktu 10-14 hari
setelah pembuahan. Zigot (hasil pembuahan)
berkembang cepat 72 jam setelah pembuahan,
membelah diri menjadi 32 sel dan sehari
kemudian

2

sudah

72

sel.

Pembelahan
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ini

berlangsung terus sampai menjadi 800 milyar sel
atau lebih, dan dari sinilah manusia tumbuh dan
berkembang. Dalam fase germinal ini terbentuklah
saluran yang menempel pada uterus yang dicapai
selama 3-4 hari yang kemudian berubah bentuk
menjadi “blastocyst“ yang terapung bebas dalam
uterus selama satu atau dua hari. Beberapa sel
sekitar pinggiran blastocyst membentuk piringan
embrionik (embryonic disk) merupakan massa sel
yang tebal dan dari sinilah bayi akan tumbuh.
Massa ini mengalami deferensiasi menjadi tiga
lapisan, bagian atas yaitu ektoderm (akan
membentuk lapisan kulit luar, kuku, rambut gigi,
organ perasa dan system syaraf termasuk otak
dan sumsum tulang belakang), bagian bawah
endoderm (membentuk system pencernaan, hati,
pancreas, kelenjar ludah, system pernafasan) dan
lapisan tengah mesoderm
(berdeferensiasi
menjadi lapisan kulit bagian dalam, urat daging,
kerangka, sistem ekskresi dan system sirkulasi).

Gambar 1.2 Periode kritis perkembangan janin
selama kehamilan (http://www.wcpc.org/pictures/adam/mo8.jpg)
KESEHATAN IBU HAMIL PADA MASA PANDEMI 2019-nCOV
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b. Fase Embrional
Fase ini berkembang mulai pada 2-8 minggu
setelah pembuahan. Selama fase ini system
pernafasan, pencernaan, system syaraf dan tubuh
mengalami pertumbuhan dan berkembang dengan
cepat. Pada periode pertumbuhan embrional ini
sangatlah peka terhadap pengaruh lingkungannya.
Keadaan tidak normal atau cacat pada waktu lahir
dapat terjadi karena adanya gangguan pada masa
kandungan tiga bulan pertama. Selama periode
pertumbuhan embrio terjadi pembelahan sel, dan
relatif lebih cepat dari periode lainnya.
Pertumbuhan embrio yang cepat tersebut
menunjukkan kebutuhan oksigen dan zat gizi
tinggi untuk setiap unit massa embrio. Hal ini
menyebabkan embrio sensitif terhadap perubahan
suplai gizi dan oksigen. Pada saat ketersediaan
oksigen menurun atau kekurangan zat gizi tertentu
dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan yang
permanen.
c. Fase Fetus (Janin)
Fase ini dimulai pada usia 8 minggu setelah
pembuahan. Sel tulang pertama mulai tumbuh dan
embrio menjadi janin. Dari periode ini sampai saat
kelahiran bentuk tubuh makin sempurna, bagianbagian tubuh tumbuh dengan laju yang berbedabeda dan janin sendiri tumbuh memanjang sampai
kira-kira 20 kalinya.
Selama janin tumbuh dan berkembang, total
cairan tubuh menurun dari 92% menjadi 72%.
Perubahan ini diikuti oleh peningkatan protein dan

4
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lemak terutama selama dua bulan terkahir
kehamilan, dimana peningkatan protein lebih
banyak dari pada lemak. Selain itu pada janin
terjadi pula pertambahan yang nyata pada
natrium, kalsium dan besi. Natrium terutama
terdapat dalam cairan ekstraseluler dan dalam
tulang, sedang kalium terdapat dalam cairan
intraseluler berkaitan dengan massa sel.
Kegiatan janin selama dalam kandungan
selain menghisap zat gizi dan bernafas, janin juga
bergerak aktif seperti menyepak, berputar,
melengkung dan menggenggam. Selain itu janin
mampu melakukan respon terhadap rangsangan
suara atau getaran. Janin juga peka terhadap
kondisi kejiwaan ibunya, misalnya ibu yang
mengandung merasa takut, sedih atau cemas
maka janin akan melakukan gerakan-gerakan
yang lebih cepat. Demikian pula apabila si ibu
kelelahan. Respon tersebut diduga karena adanya
perubahan sekresi kelenjar yang terjadi dalam
tubuh ibunya.
Gambar 1.3. Tumbuh kembang janin

Gambar 1.3 Pertumbuhan Janin
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Tabel. 1.1 Perubahan-perubahan dan organogenesis yang terjadi pada berbagai
periode kehamilan
Umur
Kehamilan

Panjang
Fetus (cm)

Pembentukan Organ

4 minggu

0,75–1

Rudimen mata, telinga,
dan hidung

8 minggu

2,5

Hidung,
telinga,
jari
jemari mulai dibentuk.
Kepala
menekuk
ke
dada.
Daun telinga lebih jelas,

12 minggu

16 minggu

20 minggu

24 minggu

6

9

16– 18

25

30–32

kelopak mata melekat,
leher mulai terbentuk,
genitalia
eksterna
terbentuk tetapi belum
berdiferensiasi
Genitalia
terbentuk

eksterna
dan dapat

dikenal, kulit tipis dan
warna merah
Kulit lebih tebal, rambut
mulai tumbuh dikepala,
dan
rambut
halus
(lanugo) tumbuh dikulit.
Kedua kelopak mata
ditumbuhi alis dan bulu
mata serta kulit keriput.
Kepala besar, jika lahir
dapat bernapas tetapi
hanya bertahan hidup
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beberapa jam saja.
Kulit
dan
28 minggu

32 minggu

35

40–43

berwarna merah
ditutupi
verniks

kaseosa. Jika lahir dapat
bernafas,
menangis
pelan dan lemah. Bayi
imatur
Kulit merah dan keriput.
Jika lahir, tampak seperti
orang tua kecil (little old
man)

36 minggu

46

Muka berisi tidak keriput,
bayi premature
Bayi cukup bulan, kulit

40 minggu

50–55

licin, verniks kaseosa
banyak, rambut kepala
tumbuh baik, organorgan baik. Pada pria,
testis
sudah
berada
dalam
skrotum,
sedangkan pada wanita
labiya
mayora
berkembang baik.

3. Perubahan-perubahan
Kehamilan

yang

Terjadi

pada

MenurutAri
Sulistyawati
(2013),
perubahanperubahan yang dapat terjadi sebagai berikut:
a. Perubahan anatomi dan fisiologi
Pada kehamilan terdapat perubahan pada seluruh
tubuh wanita khususnya pada alat genitalia
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eksterna dan interna. Adapun perubahan yang
terdapat pada wanita hamil sebagai berikut
1) Perubahan sistem reproduksi
a) Uterus
Uterus akan membesar pada bulan-bulan
pertama dibawah pengaruh estrogen dan
progesterone yang kadarnya meningkat.
Pembesaran ini pada dasarnya disebabkan
oleh hipertropi otot polos uterus; disamping
itu, serabut-serabut kolagen yang adapun
menjadi higroskopik akibat meningkatnya
kadar estrogen sehingga uterus dapat
mengikuti pertumbuhan janin. Berat uterus
normal lebih kurang 30 gram, pada akhir
kehamilan 40 minggu berat uterus ini
menjadi 1000 gram, dengan panjang lebih
kurang 20 cm dan dinding lebih kurang 2,5
cm.

Gambar 1.4 Ukuran Fundus Uteri

8
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b) Serviks
Serviks
uteri
pada
mengalami perubahan

kehamilan
juga
karena hormon

estrogen. Korpus uteri mengandung kebih
benyak jaringan otot, sedangkan serviks
lebih banyak mengandung jaringan ikat,
hanya 10% jaringan otot. Jaringan ikat
serviks banyak mengandung kolagen .Akibat
kadar estrogen meningkat, dan dengan
adanya hipervaskularisasi maka konsistensi
serviks menjadi lunak.
c) Vagina dan Vulva
Vagina dan vulva mengalami perubahan
pula akibat hormon estrogen. Adanya
hipervaskularisasi mengakibatkan vagina
dan vulva tampak lebih merah dan kebirubiruan tanda ini disebut tanda Chadwick.
d) Ovarium
Pada permulaan kehamilan masih terdapat
korpus
luteum
graviditas
sampai
terbentuknya plasenta kira-kira kehamilan 16
minggu kemudian mengecil setelah plasenta
terbentuk
dimana
korpus
luteum
mengeluarkan
hormon
estrogen
dan
progesterone.
2) Sistem Kardiovaskuler
Selama kehamilan, jumlah darah yang
dipompa oleh jantung setiap menitnya atau
biasa disebut curah jantung (cardiac output)
meningkat sampai 30-50%. Peningkatan ini
mulai terjadi pada usia kehamilan 6 minggu dan
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mencapai puncaknya pada usia kehamilan 1628 minggu. Oleh karena curah jantung yang
meningkat, maka denyut jantung pada saat
istirahat juga menigkat (dalam keadaan normal
70 kali/menit menjadi 80-90 kali/menit).

Gambar 1.5 Efek hemodinamik (cardiac output)
pada ibu hamil sampai masa nifas
(Cunningham, 2012)
3) Perubahan sistem pernapasan
Ruang abdomen yang membesar oleh
karena meningkatnya ruang rahim dan
pembentukan hormon progesteron menyebabkan paru-paru berfungsi sedikit berbeda dari
biasanya. Wanita hamil bernafas lebih cepat
dan lebih dalam karena memerlukan lebih
banyak oksigen untuk janin dan untuk dirinya.
Lingkar dada wanita hamil agak membesar.
Lapisan saluran pernapasan menerima lebih

10
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banyak darah dan menjadi agak tersumbat oleh
penumpukan darah (kongesti). Kadang hidung
dan tenggorokan mengalami penyumbatan
parsial akibat kongesti ini.
4) Perubahan sistem urinaria
Pada bulan-bulan pertama kehamilan
kandung kencing tertekan oleh uterus yang
mulai membesar,sehingga timbul sering
kencing. Keadaan ini hilang dengan makin
tuanya umur kehamilan dan akan timbul lagi
keluhan sering kencing, bila kepala janin mulai
turun kebawah pintu atas panggul.
5) Perubahan sistem gastrointestinal
Rahim yang semakin membesar akan
menekan rectum dan usus bagian bawah,
sehingga terjadi sembelit atau konstipasi.
Sembelit semakin berat karena gerakan otot
didalam uterus diperlambat oleh tingginya
kadar progesteron.
Wanita hamil sering mengalami rasa
panas pada dada (heartburn) dan sendawa,
yang kemungkinan terjadi karena makanan
lebih lama berada di dalam lambung dan
karena relaksasi sfingter di kerongkongan
bagian bawah yang memungkinkan isi lambung
mengalir kembali ke kerongkongan.
6) Sistem metabolisme
Janin membutuhkan 30-40 gram kalsium
untuk pembentukan tulangnya dan ini terjadi
ketika trimester terakhir. Oleh karena itu,
peningkatan asupan kalsium sangat diperlukan
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untuk menunjang kebutuhan. Peningkatan
kebutuhan kalsium mencapai 70% dari diet
biasanya. Penting bagi ibu hamil untuk selalu
sarapan karena kadar glukosa darah ibu sangat
berperan dalam perkembangan janin, dan
berpuasa saat kehamilan akan memproduksi
lebih banyak ketosis yang dikenal dengan
“cepat merasakan lapar” yang mungkin
berbahaya pada janin.
Kebutuhan zat besi wanita hamil kurang
lebih 1.000 mg, 500 mg dibutuhkan untuk
meningkatkan massa sel darah merah dan 300
mg untuk transportasi ke fetus ketika kehamilan
memasuki usia 12 minggu, 200 mg sisanya
untuk menggantikan cairan yang keluar dari
tubuh. Wanita hamil membutuhkan zat besi
rata-rata 3,5 mg/hari.
7) Sistem muskuloskeletal
Estrogen dan progesteron memberi efek
maksimal pada relaksasi otot dan ligamen
pelvis pada akhir kehamilan. Relaksasi ini
digunakan oleh pelvis untuk meningkatkan
kemampuannya menguatkan posisi janin pada
akhir kehamilan dan pada saat kelahiran.
Ligamen pada simfisis pubis dan sakroiliaka
akan menghilang karena berelaksasi sebagai
efek dari estrogen. Simfisis pubis melebar
sampai 4mm pada usia kehamilan 32 minggu
dan sakrokoksigeus tidak teraba, diikuti
terabanya koksigis sebagai pengganti bagian
belakang.
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8) Perubahan pada kulit
Topeng kehamilan (cloasma gravidarum)
adalah bintik-bintik pigmen kecoklatan yang
tampak pada kulit kening dan pipi. Peningkatan
pigmentasi juga terjadi disekeliling puting susu,
sedangkan pada perut bagian bawah bagian
tengah biasanya tampak garis gelap, yaitu
spider angioma (pembuluh darah kecil yang
memberi gambaran seperti laba-laba) bisa
muncul dikulit, dan biasanya diatas pinggang.
Pelebaran pembuluh darah kecil yang
berdinding tipis seringkali tampak pada tungkai
bawah.
Pembesaran
uterus
menimbulkan
peregangan dan menyebabkan robeknya
serabut elastis dibawah kulit, sehingga
menimbulkan striae gravidarum/striae livide.
Bila terjadi peregangan yang hebat, misalnya
pada hidramnion dan gemeli, dapat terjadi
diastatis rekti bahkan hernia. Kulit perut pada
linea alba bertambah pigmentasinya dan
disebut
sebagai
linea
nigra.
Adanya
vasodilatasi kulit menyebabkan ibu mudah
berkeringat.
9) Perubahan pada payudara
Payudara sebagai organ target untuk
proses laktasi mengalami banyak perubahan
sebagai persiapan setelah janin lahir. Beberapa
perubahan yang dapat dialami oleh ibu
diantaranya:
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a) Selama kehamilan payudara bertambah
besar,tegang, dan berat.
b) Dapat teraba nodul-nodul, akibat hipertropi
kelenjar alveoli.
c) Bayangan vena-vena lebih membiru
d) Hiperpigmentasi pada areola dan putting
susu
e) Kalau diperas akan keluar air susu jolong
(colostrum) berwarna kuning.
10) Sistem Endokrin
Selama siklus menstruasi normal,
hipofisis anterior memproduksi Luteinizing
Hormon
(LH)dan
Follicle
Stimulating
Hormone(FSH) meransang folikel de graaf
untuk menjadi matang dan berpindah ke
permukaan ovarium dimana ia dilepaskan.
Folikel yang kosong dikenal sebagai korpus
luteum
dirangsang
oleh
LH
untuk
memproduksi progesteron. Progesteron dan
estrogen merangsang proliferasi dari desidua
(lapisan dalam uterus) dalam
upaya
mempersiapkan implantasi jika kehamilan
terjadi. Plasenta, yang terbentuk secara
sempurna dan berfungsi 10 minggu setelah
pembuahan terjadi, akan mengambil alih
tugas korpus luteum untuk memproduksi
estrogen dan progesteron.
11) Indeks Massa Tubuh (IMT) dan Berat Badan
Cara yang dipakai untuk menentukan
berat badan menurut tinggi badan adalah
dengan menggunakan IMT dengan rumus
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berat badan dibagi tinggi badan pangkat 2.
Contoh, wanita dengan berat badan sebelum
hamil 51 kg dan tinggi badan 1,57 meter.
Maka IMT-nya adalah 51/(1,57)2 = 20,7. Nilai
IMT mempunyai rentang sebagai berikut :
a) 19,8 – 26,6
: normal
b) < 19,8
: underweight
c) 26,6 – 29,0

: overweight

d)  29,0

: obese

Pertambahan berat badan ibu hamil
menggambarkan status gizi selama hamil,
oleh karena itu perlu dipantau setiap bulan.
Jika terdapat kelambatan dalam penambahan
berat badan ibu, ini dapat mengindikasikan
adanya
malnutrisi
sehingga
dapat
menyebabkan gangguan pertumbuhan janin
intra-uteri Intra Uterin Growth Retardation
(IUGR).
Disarankan pada ibu primigravida untuk
tidak menaikkan berat badannya lebih dari
1kg/bulan.
Perkiraan peningkatan berat
badan yang dianjurkan:
a) 4 kg pada kehamilan trimester I.
b) 0,5 kg/minggu pada kehamilan trimester II
sampai III.
c) Totalnya sekitar 15-16 kg.
World Health Organization

(WHO)

tahun 2016 merekomendasikan kenaikan
berat badan ibu hamil berdasarkan IMT
sebelum hamil sebagai berikut:
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a) underweight (IMT <18,5 kg/m 2) harus
mencapai 12,5 – 18 kg
b) normal weight (IMT 18,5 – 24,9 kg/m2)
harus mencapai 11,5 – 16 kg
c) overweight(IMT 25 – 29,9 kg/m2) harus
mencapai 7 – 11,5kg
d) obesitas (IMT >30 kg/m 2) harus mencapai
5 – 9 kg
b. Perubahan Psikologi
Menurut Ari Sulistyawati (2013), perubahan
psikologi yang terjadi pada ibu hamil sebagai
berikut:
1) Trimester I (Periode penyesuaian)
a) Ibu merasa tidak sehat dan kadang merasa
benci dengan kehamilannya.
b) Kadang muncul penolakan, kekecewaan,
kecemasan, dan kesedihan. Bahkan kadang
ibu berharap agar dirinya tidak hamil saja.
c) Ibu akan selalu mencari tanda-tanda apakah
ia benar-benar hamil. Hal ini dilakukan
sekedar untuk meyakinkan dirinya.
d) Setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya
akan selalu mendapat perhatian dengan
seksama.
e) Oleh karena perutnya masih kecil, kehamilan
merupakan rahasia seorang ibu yang
mungkin akan diberitahukannya kepada
orang
lain
atau
malah
mungkin
dirahasiakannya.
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f) Hasrat untuk melakukan hubungan seks
berbeda-beda pada tiap wanita, tetapi
kebanyakan akan mengalami penurunan.
2) Trimester II (Periode kesehatan yang baik)
a) Ibu merasa sehat, tubuh ibu sudah terbiasa
dengan kadar hormon yang tinggi.
b) Ibu sudah bisa menerima kehamilannya.
c) Merasakan gerakan anak.
d) Merasa terlepas dari ketidaknyamanan dan
kekhawatiran.
e) Libido meningkat
f) Menuntut perhatian dan cinta
g) Merasa bahwa bayi sebagai individu yang
merupakan bagian dari dirinya.
h) Hubungan sosial meningkat dengan wanita
hamil lainnya atau pada orang lain yang baru
menjadi ibu.
i) Ketertarikan dan aktivitasnya terfokus pada
kehamilan, kelahiran, dan persiapan untuk
peran baru.
3) Trimester III (Periode penantian dengan penuh
kewaspadaan)
a) Rasa tidak nyaman timbul kembali, merasa
dirinya jelek, aneh dan tidak menarik.
b) Merasa tidak menyenangkan ketika bayi
tidak lahir tepat waktu.
c) Takut akan rasa sakit dan bahaya fisik yang
timbul pada saat melahirkan, khawatir akan
keselamatannya.
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d) Khawatir bayi akan dilahirkan dalam
keadaan tidak normal, bermimpi yang
mencerminkan perhatian dan kekhawatiran.
e) Merasa sedih karena akan terpisah dari
bayinya.
f) Merasa kehilangan perhatian
g) Perasaan mudah terluka.
h) Libido menurun.
4. Diagnosis kehamilan
Menurut Elisabeth (2013), diagnosis kehamilan
ditegakkan berdasarkan gejala- gejala dan tandatanda yang ditemukan pada pemeriksaan fisik yang
teliti.
a. Bukti presumtive (tanda mungkin hamil)
Bukti presumtive kehamilan didasarkan atas tanda
dan gejala kehamilan antara lain :
1) Amenorea (tidak dapat haid)
Saat konsepsi dan nidasi mulai mengeluarkan
hormon,
maka
pertumbuhan
dan
perkembangan folikel tidak terjadi, sehingga
terdapat keadaan tidak datang bulan.
Amenorea wanita harus mengetahui tanggal
hari pertama haid terakhir (HPHT), supaya
dapat ditaksir umur kehamilan dan Tafsiran
Tanggal Persalinan (TTP).
2) Payudara membesar
Umumnya perubahan payudara yang terjadi
bersamaan
dengan
kehamilan
dimana
payudara membesar, tegang dan sedikit nyeri,
disebabkan oleh pengaruh estrogen dan
progesteron yang merangsang duktus dan
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alveoli payudara. Kelenjar Montgomery terlihat
lebih besar.
3) Perasaan mengidam
Ibu hamil sering meminta makanan dan
minuman tertentu terutama pada triwulan
pertama (ingin makanan khusus) yang dapat
berupa mual muntah terutama pada pagi hari
(morning sickness). Kurang suka makanan,
tidak tahan bau-bauan, terdapat pengeluaran
air liur yang berlebihan (hipersalivasi), kepala
sakit dan pusing.
4) Sering kencing
Miksi sering, karena kandung kemih tertekan
oleh rahim yang membesar. Gejala ini akan
hilang pada triwulan kedua kehamilan. Pada
akhir kehamilan gejala ini kembali, karena
kandung kemih ditekan oleh kepala janin.
5) Hiperpigmentasi kulit
Hiperpigmentasi kulit terjadi pada kehamilan 12
minggu keatas pada pipi, hidung, dahi. Kadangkadang nampak deposit pigmen yang
berlebihan,
dikenal
sebagai
cloasma
gravidarum. Areola mammae dan daerah leher,
demikian pula linea alba digaris tengah
abdomen menjadi lebih hitam (linea nigra),
pigmentasi ini terjadi karena pengaruh dari
hormon
kortikosteroid
placenta
merangsang melanofor dan kulit.
a) Pembesaran abdomen
Pembesaran perut dipengaruhi
uterus

membesar

sehingga
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yang

karena
terjadi
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perubahan dalam bentuk
konsisten dalam rahim.
b) Tanda Hegar

besar

dan

Regangan dinding rahim karena besarnya
pertumbuhan dan perkembangan janin
menyebabjan istmus uteri makin tertarik
keatas dan menipis atau segmen bawah
rahim menipis.
c) Tanda Chadwik
Vagina dan vulva mengalami perubahan
akibat dari pengaruh hormon, dan adanya
hipervaskularisasi, mengakibatkan vagina
dan vulva tampak lebih merah agak kebiruan
(levide), tanda ini disebut tanda chadwik.
d) Tanda piscaseck
Uterus membesar kesalah satu jurusan
hingga
menonjol
jelas
kejurusan
pembesaran tersebut.
e) Tanda braxton Hicks
Kontraksi-kontraksi
kecil
uterus
bila
dirangsang atau bila uterus dirangsang
mudah berkontraksi, tanda ini khas untuk
uterus dalam masa hamil.
c. Tanda-tanda pasti hamil (Saifuddin AB, dkk,
2016)
1) Pemeriksaan sinar rontgen
Pada pemeriksaan dengan sinar rontgen
tampak kerangka janin atau tulang-tulang janin
dalam foto rontgen.
2) Ultrasonografi (USG)
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Dengan Ultrasonografi dapat diketahui ukuran
kantong janin, panjang janin dan diameter
biparietalis hingga dapat diperkirakan tuanya
kehamilan, dan selanjutnya dapat dipakai untuk
melihat pertumbuhan janin, dapat pula
digunakan bila ada kecurigaan dalam
kehamilan mola, kematian janin intrauterin,
anensefali, kehamilan ganda, hidramnion,
placenta previa, dan tumor pelvis.
3) Gerakan janin
Gerakan janin pada primigavida dirasakan oleh
ibunya pada kehamilan 18 minggu, sedangkan
pada multigravida pada 16 minggu, oleh karena
sudah
berpengalaman
pada
kehamilan
terdahulu
4) Denyut Jantung Janin (DJJ)
Dengan memakai stetoskop laennec, bunyi
jantung janin baru dapat didengar pada
kehamilan 18-20 minggu, dan dengan memakai
alat dengan sistem doppler dapat pula dicatat
denyut jantung. Dengan alat fetalelectro
cardiograf denyut jantung janin dapat dicatat
pada kehamilan 12 minggu.
5) Dapat diraba bagian-bagian janin
Pada pemeriksaan abdomen dapat diraba
bagian-bagian janin dan uterus dapat diraba
pada kehamilan lebih tua.
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Gambar 1.6 Palpasi
2016)

Abdomen

(Kemenkes,

5. Kebutuhan Dasar Ibu Hamil
Menurut Ari Sulistyawati (2013), kebutuhan
dasar ibu hamil sebagai berikut:
a. Kebutuhan nutrisi
1) Protein
Ibu
hamil
mengalami
peningkatan
kebutuhan protein sebanyak 68%. Bahan
pangan yang dijadikan sebagai sumber protein
sebaiknya bahan pangan dengan nilai biologi
yang tinggi, seperti daging tak berlemak, ikan,
telur, susu, dan hasil olahannya. Protein yang
berasal dari tumbuhan biologinya rendah jadi
cukup sepertiga bagian saja.
2) Zat Besi
Anemia sebagian besar disebabkan oleh
defisiensi zat besi, oleh karena itu perlu
ditekankan
kepada
ibu
hamil
untuk
mengonsumsi zat besi selama hamil dan
setelah melahirkan.
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Gambar 1.7 Ibu Hamil Konsumsi Tablet Fe
(Kemenkes, 2016)
Kebutuhan zat besi selama hamil
meningkat sebesar 300% (1.040 mg selama
hamil) dan peningkatan ini tidak dapat tercukupi
hanya dari asupan makanan ibu selama hamil
melainkan perlu ditunjang dengan suplemen zat
besi. Pemberian suplemen zat besi dapat
diberikan sejak minggu ke-12 kehamilan
sebesar 30-60 gram setiap hari selama
kehamilan dan enam minggu setelah kelahiran
untuk mencegah anemia postpartum.
3) Asam folat
Asam folat merupakan satu-satunya
vitaminnya yang kebutuhannya meningkat dua
kali lipat selama hamil. Asam folat sangat
berperan dalam metabolisme normal makanan
menjadi energy, pematangan sel darah merah,
sintesis
DNA,
pertumbuhan
sel,
dan
pembentukan heme. Jika kekuranagan asam
folat maka ibu dapat menderita anemia
megaloblastik dengan gejala diare, depresi,
KESEHATAN IBU HAMIL PADA MASA PANDEMI 2019-nCOV
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lelah berat, dan selalu mengantuk. Jika kondisi
ini terus berlanjut daan tidak segera ditanagani
maka pada ibu hamil akan terjadi BBLR,
ablasio plasenta, dan kelainan bentuk tulang
belakang janin (spina bifida).

Gambar 1.8 Porsi dan Jenis Makanan Ibu
Hamil (Kemenkes, 2016)
4) Kalsium
Metabolisme kalsium selama hamilan
mengalami perubahan yang sangat barati.
Kadar kalsium dalam darah ibu hamil turun
drastis sebanyak 5%. Oleh karena itu, asupan
yang optimal perlu dipertimbangkan. Sumber
utama kalsium adalah susu dan olahannya,
udang, sarang burung, sarden dalam kaleng,
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dan beberapa bahan makanan nabati, seperti
sayuran warna hijau tua dan lain-lain.
b. Senam Hamil
Kegunaan senam hamil adalah melancarkan
sirkulasi darah, nafsu makan bertambah,
pencernaan menjadi lebih baik, dan tidur menjadi
lebih nyenyak. Bidan hendaknya menyarankankan
agar ibu hamil melakukan masing-masing gerakan
sebanyak dua kali pada awal latihan dan
dilanjutkan dengan kecepatan dan frekuensi
menurut kemampuan dan hendak mereka sendiri
minimal lima kali gerakan.
c. Pakaian
Meskipun pakaian bukan merupakan hal
yang berakibat langsung terhadap kesejahteraan
ibu dan janin, namun perlu kiranya jika tetap
dipertimbangkan beberapa aspek kenyamanan
dalam berpakaian. Pemakaian pakaian dan
kelengkapannya yang kurang tepat akan
mengakibatkan beberapa ketidaknyamanan yang
akan mengganggu fisik dan psikologis ibu.
Beberappa hal yang perlu diperhatikan dalam
pakaian ibu hamil adalah memenuhi kriteria
berikut ini.
1) Pakaian harus longgar, bersih, dan tidak ada
ikatan yang ketat pada daerah perut
2) Bahan pakaian usahakan yang mudah
menyerap keringat
3) Pakailah bra yang menyokong payudara
4) Memakai sepatu dengan hak yang rendah
5) Pakaian dalam yang selalu bersih
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d. Istirahat dan Rekreasi
Bertambahnya beban berat pada perut
menyebabkan perubahan sikap tubuh, tidak jarang
ibu akan mengalami kelelahan, oleh karena itu
istirahat dan tidur sangat penting untuk ibu hamil.
Pada trimester akhir sering diiringidengan
bertambahnya ukuran janin, sehingga terkadang
ibu kesulitan untuk menentukan posisi yang paling
baik dan nyaman untuk tidur. Posisi tidur yang
dianjurkan pada ibu hamil adalah miring ke kiri,
kaki kiri lurus, kaki kanan sedikit menekuk dan
diganjal dengan bantal, dan untuk mengurangi
rasa nyeri pada perut, ganjal dengan bantal pada
perut bawah sebelah kiri.

Gambar 1.9 Aktifitas yang Harus Dihindari Ibu
Selama Hamil (Kemenkes, 2016)
e. Kebersihan Tubuh
Kebersihan

tubuh

ibu

hamil

perlu

diperhatikann karena dengan perubahan system
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metabolisme
mengakibatkan
peningkatan
pengeluaran keringat. Keringat yang menempel di
kulit meningkatkan kelembapan kulit dan
memungkinkan menjadi tempat berkembangnya
mikroorganisme. Jika tidak dibersihkan (dengan
mandi), maka ibu hamil akan sangat mudah untuk
terkena penyakit.
Bagian tubuh lain yang sangat membutuhkan perawatan kebersihan adalah daerah vital,
karena saat hamil terjadi pengeluaran secret
vagina yang berlebihan. Selain dengan mandi,
mengganti celana dalam secara rutin minimal dua
kali sehari sangat dianjurkan.
f. Perawatan Payudara
Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam
perawatan payudara adalah sebagai berikut :
1) Hindari pemakaian bra dengan ukuran yang
terlalu ketat dan yang menggunakan busa,
karena akan mengganggu penyerapan keringat
payudara
2) Gunakan bra dengan bentuk yang menyangga
payudara
3) Hindari membersihkan putting dengan sabun
mandi karena akan menyebabkan iritasi.
Bersihkan puting susu dengan minyak kelapa
lalu bilas dengan air hangat
4) Jika ditemukan pengeluaran cairan yang
berwarna kekuning-kuningan dari payudara,
berarti produksi ASI sudah dimulai.

KESEHATAN IBU HAMIL PADA MASA PANDEMI 2019-nCOV

27

g. Eliminasi
Keluhan yang sering muncul pada ibu hamil
berkaitan dengan eliminasi adalah konstipasi dan
sering buang air kecil. Konstipasi terjadi karena
adanya pengaruh hormone progesterone yang
mempunyai efek rileks terhadap otot polos, salah
satunya, otot usus. Selain itu, desakan usus oleh
pembesaran janin juga menyebabkan bertambahnya konstipasi. Tindakan pencegahan yang dapat
dilakukan adalah dengan mengkonsumsi makanan
tinggi serat dan banyak minum air putih, terutama
ketika lambung dalam keadaan kosong. Meminum
air putih hangat ketika perut dalam keadaan
kosong dapat merangsang gerak peristaltik usus.
Sering buang air kecil merupakan keluhan
yang umum dirasakan oleh ibu hamil, terutama
pada trimester I dan III. Hal tersebut adalah
kondisi yang fisiologis. Ini terjadi karena pada awal
kehamilan terjadi pembesaran uterus yang
mendesak kantung kemih sehingga kapasitasnya
berkurang. Sedangkan pada trimester III terjadi
pembesaran janin yang juga menyebabkan
desakan pada kantung kemih. Tindakan
mengurangi asupan cairan untuk mengurangi
keluhan ini sangat tidak dianjurkan, karena akan
menyebabkan dehidrasi.
h. Seksual
Hubungan seksual selama kehamilan tidak
dilarang selama tidak ada riwayat penyakit seperti
berikut ini :
1) Sering abortus dan kelahiran prematur.
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2) Perdarahan pervaginam
3) Coitus harus dilakukan dengan hati-hati
terutama pada minggu terakhir kehamilan.
4) Bila ketuban sudah pecah coitus dilarang
karena dapat menyebabkan infeksi janin
intrauteri.
i. Imunisasi
Imunisasi selama kehamilan sangat penting
dilakukan untuk mencegah penyakit yang bisa
menyebabkan kematian ibu dan janin. Jenis
imunisasi yang diberikan adalah tetanus toxoid
(TT) yang dapat mencegah penyakit tetanus.
Tabel 1.2

Pemberian vaksin TT untuk ibu yang
belum pernahimunisasi atau tidak tahu
status imunisasinya.

Pemberian

Selang waktu minimal

TT1

Saat kunjungan pertama

TT2

4 minggu setelah TT1

TT3

6 bulan setelah TT2

TT4

1 tahun setelah TT3

TT5

1 tahun setelah TT4

Table 1.3

Pemberian vaksin tetanus untuk ibu
yang sudah pernah diimunisasi TT.

Pernah

Pemberian dan Selang Waktu
Minimal

1 kali

TT2, 4 minggu setelah TT1

2 kali

TT3, 6 bulan setelah TT2

3 kali

TT4, 1 tahun setelah TT3

4 kali

TT5, 1 tahun setelah TT4

TT 5

Tidak perlu lagi

(Sumber : Sri Astuti. dkk, 2013)

KESEHATAN IBU HAMIL PADA MASA PANDEMI 2019-nCOV

29

6. Kebutuhan Psikologi
Menurut Ari Sulistyawati (2013), kebutuhan psikologi
dapat berupa:
a. Dukungan Keluarga
Ibu sangat membutuhkan dukungan dan
ungkapan kasih sayang dari orang-orang
terdekatnya, terutama suami. Kadang ibu
dihadapkan pada suatu situasi yang ia sendiri
mengalami ketakutan dan kesendirian terutama,
pada trimester akhir. Sehingga, diharapkan bagi
keluarga terdekat agar selalu memberikan
dukungan dan kasih sayang.
b. Perasaan Aman dan Nyaman selama Kehamilan
Selama kehamilan ibu banyak mengalami
ketidaknyamanan fisik dan psikologi. Bidan
bekerja sama dengan keluarga diharapkan
berusaha secara antusias memberikan perhatian
serta
mengupayakan
untuk
mengatasi
ketidaknyamanan dan ketidakamanan yang
dialami oleh ibu.
c. Persiapan Menjadi Orang Tua
Persiapan ini angat penting karena setelah
bayi lahir akan banyak perubahan peran yang
terjadi, mulai dari ibu, ayah, dan keluarga. Bagi
pasangan yang baru pertama punya anak,
persiapan dapat dilakukan dengan banyak
berkonsultasi dengan orang yang mampu untuk
membagi pengalamannya dan memberikan
nasehat mengenai persiapan menjadi orang tua.
Bagi pasangan yang sudah mempunyai lebih
dari satu anak, dapat belajar dari pengalaman
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mengasuh anak sebelumnya.Selain persiapan
mental, yang tak kalah pentingnya adalah
persiapan ekonomi, karena bertambah anggota,
bertambah pula kebutuhannya.
d. Dukungan dari Tenaga Kesehatan
Bagi seorang ibu hamil, tenaga kesehatan
khusunya bidan mempunyai tempat tersendiri
dalam dirinya. Harapan pasien adalah bidan dapat
dijadikan sebagai teman terdekat dimana ia dapat
mencurahkan isi hati dan kesulitannya dalam
menghadapi kehamilan dan persalinan.
B. Ante Natal Care (ANC)
1. Pengertian ANC
Antenatal care (ANC) merupakan kunjungan
ibu hamil dengan tenaga kesehatan untuk
mendapatkan pelayanan ANC sesuai dengan standar
yang ditetapkan. Dalam hal ini, istilah kunjungan
tidak hanya mengandung arti bahwa ibu hamil yang
berkunjung kefasilitas pelayanan, tetapi setiap ibu
hamil yang melakukan kontak dengan tenaga
kesehatan baik di posyandu, pondok bersalin, dan
kunjungan rumah dengan ibu hamil tidak
memberikan pelayanan ANC tidak sesuai dengan
standar dapat dianggap sebagai kunjugan Ibu hamil
(Elisabeth, 2013).
2. Tujuan ANC
a. Memantau
kemajuan
kehamilan
untuk
memastikan kesehatan Ibu dan tumbuh kembang
bayi
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b. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan
fisik, mental, dan social ibu dan bayi
c. Mengenali secara dini adanya ketidak normalan
atau komplikasi yang mungkin terjadi selama
hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum,
kebidanan dan pembedahan.
d. Mempersiapkan
persalinan
cukup
bulan,
melahirkan dengan selamat, ibu maupun bayinya
dengan trauma seminimal mungkin.
e. Mendukung
dan
mendorong
penyesuaian
psikologi dalam kehamilan, melahirkan, menyusui,
dan menjadi orang tua.
f. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam
menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh
kembang secara normal.
g. Membangun hubungan saling percaya antara ibu
dengan pemberi asuhannya.
3. Jadwal Pemeriksaan ANC
Pada panduan ini, WHO merekomendasikan
beberapa hal terkait ANC seperti; pentingnya
pengembangan kebijakan dan protokol klinik terkait
kesehatan ibu dan anak khususnya. Panduan ini
dikembangakan sesuai dengan standard operating
procedures (SOP) yang meliputi:
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a.

Identifikasi masalah yang diprioritaskan dan
outcome yang diharapkan

b.
c.
d.

Pengumpulan bukti dari masalah yang dilaporkan
Penilaian terhadap bukti yang ada
Perumusan rekomendasi; dan
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e.

Perencanaan untuk implementasi, diseminasi,
dan dampak serta evaluasi dari panduan yang
telah dibuat.
Tabel 1.4 World Health Organization (WHO)
Recommendation ANC (2016)
Kunjungan
ke

Trimester

Umur Kehamilan
pada Saat Kunjungan

I

Trimester 1

12 minggu

II
III

Trimester 2

20 minggu
26 minggu

IV

30minggu

V

34minggu

VI

Trimester 3

36minggu

VII

38 minggu

VIII

40 minggu

Total frekuensi kunjungan

8
kali
kehamilan

selama

4. Standar Pelayanan ANC
Terdapat 6 standar dalam standar pelayanan
antenatal seperti berikut ini :
a. Standar 3: Identifikasi ibu hamil
Bidan melakukan kunjungan rumah dan
berinteraksi dengan masyarakat secara berkala
untuk memberikan penyuluhan dan memotifasi
ibu, suami dan anggota keluarganya agar
mendorong
ibu
untuk
memeriksakan
kehamilannya sejak dini dan secara teratur.
b.

Standar4:
antenatal

Pemeriksaan

dan

pemantauan
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Bidan memberikan 4 kali pelayanan
antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan
pemantauan ibu dan janin dengan seksama
untuk menilai apakah kehamilan berlangsung
normal. Bidan juga harus mengenal kehamilan
RESTI/ kelainan. Mereka harus mencatat data
yang tepat pada setiap kunjungan.
c.

d.

e.

Standar 5: Palpasi abdominal
Bidan melakukan pemerikasaan abdominal
secara seksama dan melakukan palpasi untuk
memperkirakan usia kehamilan, serta bila umur
kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian
terendah janin dan masuknya kepala janin
kedalam rongga panggul, untuk mencari kelainan
serta melakukan rujukan tepat waktu.
Standar 6: Pengelolaan anemi pada kehamilan
Bidan melakukan tindakan pencegahan,
penemuan, penanganan dan/atau rujukan semua
kasus anemi pada kehamilan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
Standar 7: Pengelolaan dini hipertensi pada
kehamilan
Bidan menemukan secara dini setiap
kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan
mengenali tanda serta gejala preeklamsi lainnya,
serta mengambil tindakan yang tepat dan

f.

merujuknya.
Standar 8 : Persiapan persalinan
Bidan memberikan saran yang tepat
kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pada
trimester ke tiga, untuk memastikan bahwa
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persiapan persalinan yang bersih dan aman
serta suasana yang menyenangkan akan
direncanakan dengan baik, disamping persiapan
transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tibatiba terjadi keadaan gawat darurat. Bidan
hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk
hari ini.
Pelayanan ANC minimal 5T, meningkat menjadi
7T, dan sekarang menjadi 12T, sedangkan untuk
daerah gondok dan endemic malaria menjadi 14T,
yakni:
a. Timbang berat badan tinggi badan
b.
c.
d.
e.
f.

Ukur Tekanan darah
Ukur Tinggi Fundus Uteri (TFU)
Pemberian tablet tambah darah (Tablet Fe)
Pemberian imunisasi TT
Pemeriksaan Hb

g.
h.
i.
j.

Pemeriksaan Protein Urine
Pengambilan darah untuk pemeriksaan VDRL
Pemeriksaan urine reduksi
Perawatan payudara

k. Senam ibu hamil
l. Pemberian obat malaria
m. Pemberian kapsul minyak beryodium
n. Temu wicara

*****
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BAB II
TINJAUAN TENTANG
CORONAVIRUS DISEASE 2019
(COVID- 19)
A. Coronavirus Disease 2019 (COVID- 19)
1. Definisi
a.

Pada 31 Desember 2019, WHO China Country
Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak
diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi
Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020,
China mengidentifikasi pneumonia yang tidak
diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis
baru coronavirus (novel coronavirus). Pada
awal tahun 2020 NCP mulai menjadi pendemi
global dan menjadi masalah kesehatan di

b.

beberapa negara di luar RRC.
Berdasarkan World Health Organization (WHO)
kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang
tidak jelas di Kota Wuhan telah menjadi
permasalahan kesehatan di seluruh dunia.
Penyebaran epidemi ini terus berkembang
hingga akhirnya diketahui bahwa penyebab
kluster
pneumonia
ini
adalah
Novel
Coronavirus. Pandemi ini terus berkembang
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c.

hingga adanya laporan kematian dan kasuskasus baru di luar China.
Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO
menetapkan COVID-19 sebagai Public Health
Emergency of International Concern (PHEIC)/
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang
Meresahkan Dunia (KKMMD). Pada tanggal 12
Februari 2020, WHO resmi menetapkan
penyakit novel coronavirus pada manusia ini
dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID19). COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV2
yang termasuk dalam keluarga besar
coronavirus yang sama dengan penyebab
SARS pada tahun 2003, hanya berbeda jenis
virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS,
namun angka kematian SARS (9,6%) lebih
tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari
5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh
lebih banyak dibanding SARS. COVID-19 juga
memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat
ke beberapa negara dibanding SARS.

2. Etiologi
Penyebab COVID-19 adalah Corona virus jenis
baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian
luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember
2019, kemudian WHO memberi nama Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2),
dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease2019 (COVID-19).
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nCov-19 adalah genus b, dengan envelope,
bentuk bulat dan sering berbentuk pleomorfik, dan
berdiameter 60-140 nm. Karakteristik genetiknya
jelas berbeda dari SARSr- CoV dan MERSr-CoV.
Homologi antara nCoV-2019 dan bat-SL-CoVZC45
lebih dari 85%. Ketika dikultur in vitro, nCoV-2019
dapat ditemukan dalam sel epitel pernapasan
manusia setelah 96 jam, sementara itu membutuhkan
sekitar 6 hari untuk mengisolasi dan membiakkan
VeroE6 dan jaringan sel Huh-7, serta ”corona virus
sensitif terhadap sinar ultraviolet“.
CoV adalah virus RNA positif dengan
penampilan seperti mahkota di bawah mikroskop
elektron (corona adalah istilah latin untuk mahkota)
karena adanya lonjakan glikoprotein pada amplop.
Subfamili
Orthocoronavirinae
dari
keluarga
Coronaviridae (orde Nidovirales) digolongkan ke
dalam
empat
gen
CoV:
Alphacoronavirus
(alphaCoV), Betacoronavirus (betaCoV), Deltacoronavirus (deltaCoV), dan Gammacoronavirus
(deltaCoV). Selanjutnya, genus betaCoV membelah
menjadi lima sub- genera atau garis keturunan10.
Karakterisasi genom telah menunjukkan bahwa
mungkin kelelawar dan tikus adalah sumber gen
alphaCoVs dan betaCoVs. Sebaliknya, spesies
burung tampaknya mewakili sumber gen deltaCoVs
dan gammaCoVs.
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Gambar 2.1 Gambar Mikroskopis Partikel COVID-19
Anggota

keluarga

besar

virus

ini

dapat

menyebabkan penyakit pernapasan, enterik, hati, dan
neurologis pada berbagai spesies hewan, termasuk
unta, sapi, kucing, dan kelelawar. Sampai saat ini,
tujuh CoV manusia (HCV) yang mampu menginfeksi
manusia telah diidentifikasi. Beberapa HCoV
diidentifikasi pada pertengahan 1960-an, sementara
yang lain hanya terdeteksi pada milenium baru.
Dalam istilah genetik, Chan et al. telah
membuktikan bahwa genom HCoV baru, yang
diisolasi dari pasien kluster dengan pneumonia
atipikal. Setelah mengunjungi Wuhan diketahui
memiliki 89% identitas nukleotida dengan kelelawar
SARS-seperti-CoVZXC21 dan 82% dengan gen
manusia SARS- CoV11. Untuk alasan ini, virus baru
itu bernama SARS-CoV-2. Genom RNA untai
tunggal-nya mengandung 29891 nukleotida, yang
mengkode 9860 asam amino.
Meskipun asalnya tidak sepenuhnya dipahami,
analisis genom ini menunjukkan bahwa SARS-CoV-2
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mungkin berevolusi dari strain yang ditemukan pada
kelelawar.
Namun,
potensi
mamalia
yang
memperkuat, perantara antara kelelawar dan
manusia, belum diketahui. Karena mutasi pada strain
asli bisa secara langsung memicu virulensi terhadap
manusia, maka tidak dipastikan bahwa perantara ini
ada.
3. Pemeriksaan Laboratorium
Hasil tes pemeriksaan negatif pada spesimen
tunggal, terutama jika spesimen berasal dari saluran
pernapasan atas, belum tentu mengindikasikan
ketiadaan infeksi. Oleh karena itu harus dilakukan
pengulangan pengambilan dan pengujian spesimen.
Spesimen saluran pernapasan bagian bawah (lower
respiratory tract) sangat direkomendasikan pada
pasien

dengan gejala

klinis

yang

parah atau

progresif. Adanya patogen lain yang positif tidak
menutup kemungkinan adanya infeksi COVID-19,
karena sejauh ini peran koinfeksi belum diketahui.
Pengambilan spesimen PDP dan ODP untuk
pemeriksaan RT PCR dilakukan sebanyak dua kali
berturut-turut serta bila terjadi kondisi perburukan.
Pengambilan spesimen OTG untuk pemeriksaan RT
PCR dilakukan pada hari ke-1 dan ke-14.
a. Jenis Spesimen
Tabel 2.1 Jenis Spesimen
Jenis
Spesimen
Usap
Nasopharing

Bahan
Pengambilan
Swab
atau

Dacron
Flocked

Suhu
Pengiri
man
4°C

Penyimp
anan
≤5 hari: 4
°C
>5

Keterangan
Kedua
Swab
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Wajib
diambil

41

atau

Swab

Orofaring

Transport
Medium (VTM)

+

Virus

hari: -70

harus

°C

ditempatkan

di

tabung
yang
sama
untuk
meningkatkan
viral
load.
WAJIB
Sputum

Kontainer Steril

4°C

≤48 jam:
4 °C >48
jam: –70

Pastikan
Sputum
berasal

°C

dari
Saluran
Pernapasan

Wajib
diambil

bawah
(BUKAN
Liur)
≤48 jam:
4 °C
>48 jam:

Bronchoalve
olar Lavage

Kontainer Steril

4°C

Tracheal
aspirate,
Nasopharyn
geal aspirate

Kontainer Steril
+ Saline

4°C

≤24 jam:
4 °C
>24 jam:
–70 °C

Serum separator
tubes (Dewasa
3-5 ml whole
Blood)

4°C

≤5 hari: 4
°C
>5 hari: 70 °C

Wajib bila memungkinkan

–70 °C

atau
wash

nasal

Serum
(2
sampel yaitu
akut
dan
konvalesen)
UNTUK
SEROLOGI
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Pengambilan
2
Sampel :
•Akut
minggu
pertama
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Wajib
diambil

saat sakit
•Konvale
sen- 2
s.d. 3
minggu
setelahny
a

b. Pengambilan Spesimen
Sebelum kegiatan pengambilan spesimen
dilaksanakan, harus memperhatikan universal
precaution atau kewaspadaan universal untuk
mencegah terjadinya penularan penyakit dari
pasien ke paramedis maupun lingkungan sekitar.
Hal tersebut meliputi:
1)

2)

Selalu mencuci tangan dengan menggunakan
sabun/desinfektan SEBELUM dan SESUDAH
tindakan.
Menggunakan APD Melihat situasi saat ini,
mekanisme
penularan
masih
dalam
investigasi maka APD yang digunakan untuk
pengambilan spesimen adalah APD lengkap
dengan menggunakan masker minimal N95.
a) Bahan Pengambilan specimen
(1) Form Pengambilan Spesimen, dapat
ditambah daftar nama pasien (supaya
saat
pengambilan
tidak
terjadi
kesalahan) jika pasien lebih dari satu.
(2) Spesimen Saluran Pernapasan Bawah
(Lower Respiratory Tract)
(a) Virus Transport Media (VTM)
(b) Dapat digunakan dengan beberapa
merk komersil yang sudah siap pakai
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atau dengan mencampur beberapa
bahan (Hanks BBS; Antifungal dan
Antibiotik dengan komposisi tertentu)
untuk disatukan dalam 1 wadah steril.
(c) Swab Dacron atau Flocked Swab.
(d) Tongue Spatel.
(e) Kontainer Steril untuk Sputum.
(f) Parafilm.
(g) Plastik Klip.
(h) Marker atau Label
(3) Spesimen Darah/Serum
(a) Spuit disposable 3ml atau 5 ml atau
Sistem Vacutainer
(b) Wing needle (jika diperlukan)
(c) Kapas alkohol 70%
(d) Kapas Kering
(e) Vial 1,8 ml atau tabung tutup ulir
(wadah Spesimen Serum)
(f) Marker atau Label
(4) Bahan
Pengepakan/Pengiriman
Spesimen
(a) Ice pack dan Cold Box (diutamakan
sudah menggunakan Sistem tiga
lapis)
(b) Label Alamat
(c) Lakban/Perekat
b) Tata
Cara
Pengambilan
Spesimen
Nasofaring
(1) Persiapkan cryotube yang berisi 1,5 ml
media transport virus (Hanks BSS +
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Antibiotika), dapat juga digunakan VTM
komersil yang siap pakai (pabrikan).
(2) Berikan label yang berisi Nama Pasien
dan Kode Nomer Spesimen. Jika label
bernomer
tidak
tersedia
maka
Penamaan
menggunakan
Marker/
Pulpen pada bagian berwarna putih di
dinding cryotube. (Jangan gunakan
Medium Hanks Bila telah berubah warna
menjadi Kuning).
(3) Gunakan swab yang terbuat dari
dacron/rayon steril dengan tangkai
plastik atau jenis Flocked Swab (tangkai
lebih lentur). Jangan menggunakan
swab
kapas
atau
swab
yang
mengandung Calcium Alginat atau
Swab kapas dengan tangkai kayu,
karena mungkin mengandung substansi
yang dapatmenghambat menginaktifasi
virus dan dapat menghambat proses
pemeriksaan secara molekuler.
(4) Pastikan tidak ada Obstruksi (hambatan
pada lubang hidung).
(5) Masukkan secara perlahan swab ke
dalam hidung, pastikan posisi swab
pada septum bawah hidung.
(6) Masukkan swab secara perlahan-lahan
ke bagian nasofaring
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Gambar 2.2 Pengambilan
SWAB
(NEJM collections)
(7) Swab kemudian dilakukan gerak
memutar secara perlahan
(8) Kemudian
masukkan
sesegera
mungkin ke dalam cryotube yang
berisi VTM
(9) Putuskan tangkai plastik di daerah
mulut cryotube agar cryotube dapat
ditutup dengan rapat

Gambar 2.3 Pemasukan swab ke
dalam VTM (Dokumentasi
Litbang)
(10) Pastikan label kode spesimen
sesuai dengan kode yang ada di
formulir/Kuesioner
(11) Cryotube kemudian dililit parafilm
dan masukkan ke dalam Plastik
Klip. Jika ada lebih dari 1 pasien,
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maka Plastik Klip dibedakan atau
terpisah
untuk
menghindari
kontaminasi silang

Gambar 2.4

Pengemasan

specimen

(Dokumentasi Litbang)
(12) Simpan dalam suhu 4-8°C sebelum
dikirim. Jangan dibekukan dalam
Freezer.
c) Tata Cara Pengambilan Spesimen
Sputum
Pasien berkumur terlebih dahulu dengan
air,
kemudian
pasien
diminta
mengeluarkan dahaknya dengan cara
batuk yang dalam. Sputum ditampung
pada wadah steril yang anti bocor.
Pengambilan sampel sputum dengan
cara induksi dapat menimbulkan risiko
infeksi
tambahan
bagi
petugas
kesehatan.
d) Tata Cara Pengambilan Spesimen
Serum
Sampel serum berpasangan diperlukan
untuk konfirmasi, dengan serum awal
dikumpulkan
di
minggu
pertama
penyakit dan serum yang kedua
idealnya dikumpulkan 2-3 minggu
kemudian. Jika hanya serum tunggal
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yang dapat dikumpulkan, ini harus
diambil setidaknya 14 hari setelah onset
gejala untuk penentuan kemungkinan
kasus.
Anak-anak dan dewasa: dibutuhkan
darah whole blood (3-5 mL) dan
disentrifus untuk mendapatkan serum
sebanyak 1,5-3 mL. Sedangkan untuk
bayi: Minimal 1 ml whole blood
diperlukan untuk pemeriksaan pasien
bayi.
Jika
memungkinkan,
mengumpulkan 1 ml serum.
c. Pengepakan Spesimen
Spesimen
dikonfirmasi
harus
dilakukan tatalaksana sebagai UN3373,
"Substansi Biologis, Kategori B", ketika
akan diangkut/ditransportasikan dengan
tujuan diagnostik atau investigasi. Semua
spesimen harus dikemas untuk mencegah
kerusakan dan tumpahan. Adapun sistem
yang
digunakan
adalah
dengan
menggunakan tiga lapis (Three Layer
Packaging) sesuai dengan pedoman dari
WHO dan International Air Transport
Association (IATA).
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Gambar 2.5 Contoh Pengepakan Tiga Lapis
(WHO, 2019-2020)
Spesimen dari pasien yang diduga
novel coronavirus, harus disimpan dan dikirim
pada suhu yang sesuai. Spesimen harus tiba
di laboratorium segera setelah pengambilan.
Penanganan spesimen dengan tepat saat
pengiriman adalah hal yang sangat penting.
Sangat disarankan agar pada saat pengiriman
spesimen tersebut ditempatkan di dalam cool
box dengan kondisi suhu 2-8°C atau bila
diperkirakan lama pengiriman lebih dari tiga
hari spesimen dikirim dengan menggunakan
es kering (dry ice).
d. Pengiriman Spesimen
Pengiriman spesimen ODP, dan PDP
dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan
dengan menyertakan formulir pemeriksaan
spesimen pasien dalam pengawasan/orang
dalam pemantauan. Sedangkan pengiriman
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spesimen OTG harus menyertakan salinan
formulir pemantauan harian. Pengiriman
spesimen
ditujukan
ke
laboratorium
pemeriksa sesuai dengan wilayah kerja
berdasarkan
KMK
Nomor:
HK.01.07/
MENKES/214/2020
tentang
Jejaring
Laboratorium
Pemeriksaan
COVID-19.
Pengiriman spesimen ke Laboratorium
pemeriksa dapat dilakukan menggunakan
jasa kurir door to door. Pada kondisi yang
memerlukan pengiriman port to port, petugas
Dinas Kesehatan dapat berkoordinasi dengan
petugas KKP setempat dan Laboratorium
pemeriksa. Pengiriman spesimen sebaiknya
dilakukan paling lama 1x24 jam.
Tabel 2.2 Perbedaan Kriteria Kasus dalam
Konfirmasi Laboratorium Menggunakan RT PCR

e. Tata Kelola Rapid Test Antibodi dan Rapid
Test Antigen
Penanganan COVID-19 di Indonesia
menggunakan Rapid Test Antibodi dan/atau
Rapid Test Antigen pada OTG/kasus kontak
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dari pasien konfirmasi COVID-19. Rapid Test
Antibodi/ Rapid Test Antigen dapat juga
digunakan untuk deteksi kasus ODP dan PDP
pada wilayah yang tidak mempunyai fasilitas
untuk pemeriksaan RT-PCR atau tidak
mempunyai media pengambilan spesimen
(Swab dan VTM). Pemeriksaan Rapid Test
Antibodi dan/atau Rapid Test Antigen hanya
merupakan screening awal, hasil pemeriksaan Rapid Test Antibodi dan/atau Rapid Test
Antigen harus tetap dikonfirmasi dengan
menggunakan RT-PCR.
1)

Rapid Test Antibodi
Spesimen
yang
diperlukan
untuk
pemeriksaan
ini
adalah
darah.
Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada
komunitas (masyarakat).

2)

Rapid Test Antigen
Spesimen
yang
diperlukan
untuk
pemeriksaan ini adalah Swab orofaring/
Swab nasofaring. Pemeriksaan ini
dilakukan di fasyankes yang memiliki
fasilitas biosafety cabinet.
Berikut merupakan alur pemeriksaan
Rapid Test Antibodi dan Rapid Test
Antigen.
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Gambar 2.6 Alur Pemeriksaan Menggunakan Rapid Test Antibodi
(Kemenkes RI, 2020)
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Gambar 2.7 Alur Pemeriksaan
Menggunakan Rapid Test Antigen
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f.

Konfirmasi Laboratorium
Spesimen yang tiba di laboratorium
pemeriksa, akan segera diproses untuk
dilakukan pengujian. Pengujian laboratorium
dari spesimen OTG, ODP, dan PDP dilakukan
dengan menggunakan metode RT-PCR.
Adapun algoritma pemeriksaannya adalah
sebagai berikut :

Gambar 2.8 Alur Pemeriksaan
COVID-19

Spesimen

Keterangan: Semua
hasil
pemeriksaan
COVID-19 dikirim ke Balitbangkes (Puslitbang Biomedis
dan
Teknologi
Dasar
Kesehatan), dengan tembusan
Dinas Kesehatan Provinsi dan
menginformasikan
hasil
ke
rumah sakit pengirim untuk
kepentingan
diagnosis
dan
penelusuran kontak. Pengumu-
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man hasil kepada masyarakat
hanya dilakukan oleh pusat.
Laboratorium
pemeriksaan
akan
menginformasikan hasil pengujian positif dan
negatif kepada fasilitas kesehatan pengirim,
Dinas Kesehatan terkait, Puslitbang Biomedis
dan Teknologi Dasar Kesehatan Balitbangkes
Kementerian Kesehatan selaku Laboratorium
rujukan nasional dengan tembusan PHEOC
Ditjen P2P. Masing-masing penerima laporan
menindaklanjuti sesuai peraturan yang
berlaku. Laboratorium pemeriksa akan
mengirimkan
seluruh
spesimen
untuk
melakukan uji validitas ke Laboratorium
rujukan nasional dengan segera tanpa
menunggu hasil pemeriksaan. Jika hasil
pemeriksaan laboratorium positif, Dirjen P2P
selaku National Focal Point IHR memberikan
notifikasi ke WHO dalam 1x24 jam.
4. Diagnosis Kasus
Berdasarkan
Pedoman
Kesiapsiagaan
Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019nCov), Januari 2020, dibuat suatu Definisi
Operasional yaitu:
a. Pasien Dalam Pengawasan
1)

Seseorang yang mengalami :
a) Demam (≥38°C) atau ada riwayat
demam
b) Batuk/ Pilek/ Nyeri tenggorokan
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c)

Pneumonia ringan hingga berat
berdasarkan gejala klinis dan/atau
gambaran radiologis.
Perlu waspada pada pasien dengan
gangguan sistem kekebalan tubuh
(immunocompromised) karena gejala
dan tanda menjadi tidak jelas. DAN
disertai minimal satu kondisi sebagai
berikut :
(1) Memiliki riwayat perjalanan ke
China atau wilayah/negara yang
terjangkit (sesuai dengan perkembangan penyakit) dalam waktu 14
hari sebelum timbul gejala.
(2) Merupakan petugas kesehatan
yang sakit dengan gejala sama
setelah merawat pasien Infeksi
Saluran Pernapasan Akut (ISPA)
berat
yang
tidak
diketahui
penyebab/etiologi
penyakitnya,
tanpa memperhatikan
tempat

2)

tinggal atau riwayat bepergian.
Seseorang dengan ISPA ringan sampai
berat dalam waktu 14 hari sebelum sakit,
memiliki salah satu dari paparan berikut :
a) Memiliki riwayat kontak erat dengan
b)

kasus konfirmasi 2019-nCoV.
Bekerja atau mengunjungi fasilitas
kesehatan yang berhubungan dengan
pasien konfirmasi 2019-nCoV di China
atau wilayah/negara yang terjangkit
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c)

(sesuai
dengan
perkembangan
penyakit.
Memiliki riwayat kontak dengan hewan
penular (jika hewan penular sudah
teridentifikasi) di China atau wilayah/
negara yang terjangkit (sesuai dengan
perkembangan penyakit).

d)

b.

Memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan
ATAU kontak dengan orang yang
memiliki riwayat perjalanan ke Wuhan
(ada hubungan epidemiologi) dan
memiliki (demam ≥38oC) atau ada

riwayat demam.
Orang Dalam Pemantauan
Seseorang
yang
mengalami
gejala
demam/riwayat demam tanpa pneumonia yang
memiliki riwayat perjalanan ke China atau
wilayah/negara yang terjangkit, dalam waktu 14
hari DAN TIDAK memiliki satu atau lebih
riwayat paparan (Riwayat kontak erat dengan
kasus konfirmasi 2019-nCoV; Bekerja atau
mengunjungi
fasilitas
kesehatan
yang
berhubungan dengan pasien konfirmasi 2019nCoV di China atau wilayah/negara yang
terjangkit (sesuai dengan perkembangan
penyakit)*, memiliki riwayat kontak dengan
hewan penular (jika hewan penular sudah
teridentifikasi) di China atau wilayah/negara
yang terjangkit (sesuai dengan perkembangan
penyakit)*.
Termasuk Kontak Erat adalah :
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(1) Petugas kesehatan yang memeriksa,
merawat, mengantar dan membersihkan
ruangan di tempat perawatan khusus
Orang yang merawat atau menunggu
pasien di ruangan.
(2) Orang yang tinggal serumah dengan
pasien

c.

d.

(3) Tamu yang berada dalam satu ruangan
dengan pasien.
Kasus Probabel
Pasien
dalam
pengawasan
yang
diperiksa untuk 2019-nCoV tetapi inkonklusif
(tidak dapat disimpulkan) atau seseorang
dengan dengan hasil konfirmasi positif pancoronavirus atau beta coronavirus.
Kasus Konfirmasi
Seseorang yang terinfeksi 2019-nCoV
dengan hasil pemeriksaan laboratorium positif.

5. Penanganan
CDC menyarankan “tempat perawatan harus
ditentukan sesuai dengan tingkat keparahan
penyakit“, ”setiap kasus yang dicurigai harus
dirawat di satu kamar“, dan “kasus kritis harus
dimasukkan ke ICU sesegera mungkin”. Dalam hal
terapi antivirus, tidak ada terapi antivirus yang
efektif ditekankan, tetapi inhalasi aerosol αinterferon,
lopinavir/ritonavir,
dan
ribavirin
direkomendasi sebagai obat uji coba. Edisi kelima
pedoman CDC menjelaskan secara detail
perawatan kasus yang parah dan kritis. Dukungan
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pernapasan menekankan pemantauan ketat
oksigen jari-saturasi, pemberian terapi oksigen dan
dukungan pernapasan yang tepat waktu, terutama
jika kondisinya tidak membaik atau bahkan
memburuks etelah “highflowterapi oksigen kateter
hidung atau ventilasi mekanis non-invasif” untuk
jangka waktu singkat (1-2 jam).
Adapun pengobatan untuk kasus-kasus
parah dan kritis, CDC memasukkan “terapi plasma
penyembuhan” ditambahkan dalam edisi keenam
untuk mengobati kasus yang berkembang cepat,
parah, dan kasus kritis. “Teknologi pemurnian
darah-extrakorporeal dapat dipertimbangkan jika
memungkinkan” diubah menjadi “pertukaran
plasma,
absorpsi,
perfusi,
penyaringan
darah/plasma dan teknologi pemurnian darah
ekstrakorporeal lainnya harus dipertimbangkan jika
memungkinkan” untuk kasus sulit dengan rekasi
peradangan parah.
Sampai saat ini (Maret 2020) tidak ada vaksin
yang tersedia, tetapi penelitian pengembangan
vaksin telah dilakukan oleh berbagai lembaga.
Penelitian sebelumnya tentang SARS-CoV sedang
digunakan karena SARS-CoV-2 dan SARS-CoV
keduanya menggunakan reseptor ACE2 untuk
memasuki sel manusia14. Ada tiga strategi
vaksinasi yang diselidiki: strategi pertama, para
peneliti bertujuan untuk membangun vaksin virus
secara keseluruhan. Penggunaan virus semacam
itu, baik itu tidak aktif atau mati, bertujuan untuk
memperoleh respons kekebalan tubuh manusia
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yang cepat terhadap infeksi baru dengan COVID19. Strategi kedua, vaksin sub-unit, bertujuan untuk
membuat vaksin yang membuat sistem kekebalan
tubuh sensitif terhadap sub-unit virus tertentu.
Dalam
kasus
SARS-CoV-2,
penelitian
tersebut berfokus pada protein S-spike yang
membantu virus mengganggu reseptor enzim
ACE2. Strategi ketiga adalah vaksin asam nukleat
(vaksin DNA atau RNA, teknik baru untuk membuat
vaksinasi). Vaksin eksperimental dari salah satu
strategi ini harus diuji untuk keamanan dan
kemanjurannya. Pada 16 Maret 2020, uji klinis
pertama vaksin dimulai dengan empat sukarelawan
di Seattle. Vaksin ini mengandung kode genetik
yang tidak berbahaya yang disalin dari virus yang
menyebabkan penyakit. Beberapa obat antivirus
yang ada sedang dipertimbangkan untuk mengobati
COVID-19 dan beberapa sedang dalam uji klinis.
Ada bukti sementara untuk remdesivir pada Maret
2020. Remdesivir menghambat SARS-CoV-2secara
invitro.
Uji klinis fase 3 sedang dilakukan di AS, di
China, dan di Italia Chloroquine, yang sebelumnya
digunakan untuk mengobati malaria, sedang
dipelajari di China pada Februari 2020, dengan hasil
awal
yang
positif
18.
Chloroquine
dan
hydroxychloroquine secara efektif menghambat
SARS-CoV-2
secara
in
vitro,
dengan
hydroxychloroquine terbukti lebih kuat daripada
chloroquine dan dengan profil keamanan yang lebih
dapat
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menunjukkan bahwa clorokuin efektif dan aman
dalam mengobati pneumonia terkait COVID-19,
“meningkatkan
temuan
pencitraan
paru,
mempromosikan
konversi
virus-negatif,
dan
memperpendek perjalanan penyakit”. Namun, ada
permintaan untuk melakukan tinjauan penelitian
lebih lanjut hingga saat ini.
Departemen Sains dan Teknologi Provinsi
Guangdong dan Komisi Kesehatan dan Kesehatan
Provinsi Guangdong mengeluarkan laporan yang
menyatakan bahwa klorokuin fosfat “meningkatkan
tingkat keberhasilan pengobatan dan mempersingkat lamanya tinggal di rumah sakit pasien” dan
merekomendasikannya untuk orang yang didiagnosis dengan ringan, sedang dan kasus parah
pneumonia coronavirus baru. Pada 17 Maret,
Badan Farmasi Italia memasukkan klorokuin dan
hidroksi klorokuin dalam daftar obat-obatan dengan
hasil awal yang positif untuk pengobatan COVID-19.
Diperlukan tindakan pencegahan khusus
selama masa inkubasi. Prosedur tersebut harus
dilakukan oleh operator ahli yang menggunakan alat
pelindung diri (APD) seperti masker FFP3 atau N95,
kacamata pelindung, jas hujan lengan panjang
sekali pakai, kaus kaki ganda sekali pakai, dan
sarung tangan. Jika memungkinkan, intubasi urutan
cepat (RSI) harus dilakukan. Preoksigenasi
(100%O2 selama 5 menit) harus dilakukan melalui
metode continuous positive airway pressure
(CPAP). Heat and moisture exchanger (HME) harus
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diposisikan di antara masker dan sirkuit kipas atau
antara masker dan balon ventilasi.
Ventilasi mekanis harus dengan volume tidal
yang lebih rendah (4 hingga 6 ml / kg berat badan
yang diprediksi, PBW) dan tekanan inspirasi yang
lebih rendah, mencapai tekanan dataran tinggi
(Pplat) < 28 hingga 30 cm H2O. PEEP harus
setinggi mungkin untuk mempertahankan tekanan
mengemudi (Pplat- PEEP) serendah mungkin (<14
cmH2O). Selain itu, pemutusan dari ventilator harus
dihindari untuk mencegah kehilangan PEEP dan
atelektasis. Akhirnya, penggunaan paralitik tidak
dianjurkan kecuali PaO2 / FiO2 <150 mmHg.
Ventilasi rawan> 12 jam per hari, dan penggunaan
strategi manajemen cairan konservatif untuk pasien
ARDS tanpa hipoperfusi jaringan (rekomendasi
kuat) apabila diperlukan.
Secara umum Tata Laksana Umum yang
dapat dilakukan adalah
a. Isolasi pada semua kasus. Sesuai dengan gejala
yang muncul, baik ringan maupun sedang.
b. Implementasi pencegahan dan pengendalian
infeksi (PPI)
c. Serial foto toraks untuk menilai perkembangan
penyakit
d. Suplementasi oksigen. Pemberian terapi oksigen
segera kepada pasien dengan, distress napas,
hipoksemiaatau syok. Terapi oksigen pertama
sekitar 5L/menit dengan target Sp02 ≥ 90% pada
pasien tidak hamil dan ≥ 92-95% pada pasien
hamil.
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e. Kenali kegagalan napas hipoksemia berat
f. Terapi cairan. Terapi cairan konservatif diberikan
jika tidak ada bukti syok pasien dengan SARI
harus diperhatikan dalam terapi cairannya,
karena jika pemberian cairan terlalu agresif dapat
memperberat kondisi distress napas atau
oksigenasi. Monitoring keseimbangan cairan dan
elektrolit.
g. Pemberian antibiotik empiris
h. Terapi simptomatik. Terapi simptomatik diberikan
seperti antipiretik, obat batuk dan lainnya jika
memang diperlukan.
i. Pemberian Kortikosteroid sistemik tidak rutin
diberikan pada tatalaksana pneumonia viral atau
ARDS selain ada indikasi lain.
j. Observasi ketat
k. Pahami komorbid pasien.
B. Karakteristik Disease 2019 (COVID- 19)
1. Karakteristik Epidemiologi
Data

yang

disediakan

oleh

Dashboard

Darurat Kesehatan WHO (per 03 Maret, 10.00 CET)
telah dilaporkan total 87.137 kasus yang
dikonfirmasi di seluruh dunia sejak awal epidemi.
Dari jumlah tersebut, 2977 (3,42%) telah berakibat
kematian. Sekitar 92% (79.968) dari kasus yang
dikonfirmasi dicatat di China, lokasi di mana hampir
semua kematian juga dicatat (2.873, 96,5%). Dari
catatan, kasus “dikonfirmasi” yang dilaporkan antara
13 Februari 2020 dan 19 Februari 2020, termasuk
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pasien yang dikonfirmasi secara klinis dan yang
didiagnosis secara klinis dari provinsi Hubei.

Gambar 2.9 Peta Persebaran Wabah COVID-19
Per 2 Maret 2020 (Sumber: CC BYSA. 4.0)
Di

luar

China,

ada

7169

kasus

yang

dikonfirmasi di 59 negara termasuk Republik Korea
(3736 kasus), Italia (1128), kapal pesiar (Diamond
Princess, 705 kasus), Republik Islam Iran (593),
Jepang (239), Singapura (102), Prancis (100),
Amerika Serikat (62), Jerman (57), Kuwait (45),
Spanyol (45), Thailand (42), Bahrain(40) , Australia
(25), Malaysia ( 24), Britania Raya (23), Kanada
(19), Uni Emirat Arab (19), Swiss (18), Vietnam
(16), Norwegia (15), Irak (13), Swedia (13), Austria
(10) ), Kroasia (7), Israel (7), Belanda (7), Oman (6),
Pakistan (4), Azerbaijan (3), Denmark (3), Georgia
(3), Yunani (3), India (3), Filipina (3), Rumania (3).
Selain itu, dua kasus dicatat masing-masing di
Brasil,
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Meksiko,

Federasi
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Rusia, dan masing-masing satu kasus di
Afghanistan, Aljazair, Belarus, Belgia, Kamboja,
Ekuador, Mesir, Estonia, Irlandia, Lituania, Monako,
Nepal, Selandia Baru, Nigeria, Makedonia Utara,
Qatar, San Marino, dan Sri Lanka. Sumber paling
mutakhir untuk epidemiologi pandemi yang muncul
ini dapat ditemukan di sumber-sumber berikut :
a. Badan Situasi WHO Novel Coronavirus
b.

(COVID-19).
Johns Hopkins Center for Science System and
Engineering site untuk Coronavirus Global
Cases COVID-19, yang menggunakan sumber

publik untuk melacak penyebaran epidemi.
Dinamika transmisi: pada tahap awal epidemi,
periode inkubasi rata-rata adalah 5,2 hari; waktu
penggandaan epidemi adalah 7,4 hari, yaitu, jumlah
orang yang terinfeksi berlipat ganda setiap 7,4 hari;
interval kontinu rata-rata (waktu interval rata-rata
penularan dari satu orang ke orang lain) adalah 7,5
hari; indeks regenerasi dasar (R0) diperkirakan 2.23.8, yang berarti bahwa setiap pasien menginfeksi
rata-rata 2,2-3,8 orang. Interval rata-rata utama:
untuk kasus ringan, interval rata-rata dari onset ke
kunjungan rumah sakit awal adalah 5,8 hari, dan
dari onset ke rawat inap 12,5 hari; untuk kasus yang
parah, interval rata-rata dari onset ke rawat inap
adalah 7 hari dan dari onset hingga diagnosis 8
hari; untuk kasus kematian, interval rata-rata dari
onset ke diagnosis secara signifikan lebih lama (9
hari), dan dari onset hingga kematian adalah 9,5
hari.
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2. Karakteristik Klinis
Edisi keempat pada Buku Pedoman yang
dikeluarkan Pemerintah China mendefinisikan “3
hingga 7 hari, hingga 14 hari” dalam deskripsi
periode masa inkubasi yang telah dimodifikasi
menjadi “1 hingga 14 hari, dan umumnya dalam 3
hingga 7 hari“, pada edisi kelima sesuai dengan
hasil investigasi epidemiologi. Edisi pertama
menggambarkan
gejala
COVID-19
sebagai
“demam, kelelahan, batuk kering, dan lain- lain.”
Dan edisi keempat menambahkan “beberapa
pasien dengan gejala seperti hidung tersumbat,
pilek, dan diare”. Dengan pemahaman patogenesis
pasien kritis, edisi keempat menekankan bahwa
kasus yang parah adalah biasanya diperburuk 1
minggu setelah timbulnya penyakit, disertai dengan
dispnea,
dan
edisi
kelima
menambahkan
hipoksemia sebagai manifestasi yang parah.
Adapun kasus ringan, edisi kelima menggambarkannya secara terpisah dan mengubah “kasus
kematian lebih umum pada lansia dan mereka
dengan penyakit kronis.” Dalam edisi keempat
dengan “lansia dan penderita penyakit kronis
bawaan memiliki prognosis yang buruk.
Studi kasus Li et al. diterbitkan dalam New
England Journal of Medicine (NEJM) pada 29
Januari 2020, merangkum 425 kasus pertama yang
dicatat di Wuhan. Data menunjukkan bahwa usia
rata-rata pasien adalah 59 tahun, dengan kisaran
15 hingga 89 tahun. Dengan demikian, mereka
melaporkan tidak ada kasus klinis pada anak di
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bawah 15 tahun. Tidak ada perbedaan gender yang
signifikan (56% pria). Data klinis dan epidemiologis
dari CDC China dan mengenai 72.314 catatan
kasus (dikonfirmasi, dicurigai, didiagnosis, dan
kasus tanpa gejala) dibagikan dalam Journal of
American Medical Association (JAMA) (24 Februari
2020), memberikan ilustrasi penting tentang kurva
epidemiologi dari wabah China. Ada 62% kasus
yang dikonfirmasi, termasuk 1% dari kasus yang
tidak menunjukkan gejala, tetapi positif laboratorium
(tes asam nukleat virus). Selanjutnya, tingkat
fatalitas kasus secara keseluruhan (pada kasus
yang dikonfirmasi) adalah 2,3%. Dari catatan,
kasus-kasus fatal terutama adalah pasien usia
lanjut, khususnya mereka yang berusia ≥ 80 tahun
(sekitar 15%), dan 70 hingga 79 tahun (8,0%).
Sekitar setengah (49,0%) dari pasien kritis dan
terkena komorbiditas yang sudah ada sebelumnya
seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit
pernapasan kronis, dan penyakit onkologi,
meninggal. Sementara 1% pasien berusia 9 tahun
atau lebih muda, tidak ada kasus fatal yang terjadi
pada kelompok ini.
Para penulis laporan CDC China membagi
manifestasi klinis penyakit dengan tingkat
keparahan :
a.
b.

Penyakit
ringan:
non-pneumonia
dan
pneumonia ringan; ini terjadi pada 81% kasus.
Penyakit berat: dispnea, frekuensi pernapasan
≥ 30 / menit, saturasi oksigen darah (SpO2) ≤
93%, rasio PaO2 / FiO2 [rasio antara tekanan
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darah oksigen (tekanan parsial oksigen, PaO2)
dan persentase oksigen yang disuplai (fraksi
oksigen terinspirasikan, FiO2)] <300, dan / atau

c.

infiltrat paru> 50% dalam 24 hingga 48 jam; ini
terjadi pada 14% kasus.
Penyakit kritis: gagal pernapasan, syok septik,
dan/atau disfungsi organ multipel (MOD) atau
kegagalan (MOF); ini terjadi pada 5% kasus.

Gambar 2.10 Gejala COVID-19
(Sumber: https://ewn.co.za/2020/03/18/covid-19the-symptoms)
Saat ini, diyakini bahwa penularan melalui
tetesan pernapasan dan kontak adalah rute utama,
tetapi ada risiko penularan fecaloral. Penularan
aerosol, penularan dari ibu ke anak dan rute lainnya
belum dikonfirmasi. Transmisi tetesan pernapasan:
Ini adalah mode utama transmisi kontak langsung.
Virus ditularkan melalui tetesan yang dihasilkan
ketika pasien batuk, bersin atau berbicara, dan
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orang yang rentan dapat terinfeksi setelah
menghirup tetesan.
Data diperoleh dari laporan dan arahan yang
diberikan oleh lembaga kebijakan kesehatan,
memungkinkan membagi manifestasi klinis penyakit
sesuai dengan keparahan gambaran klinis. COVID19 dapat muncul dengan penyakit ringan, sedang,
atau berat. Di antara manifestasi klinis yang parah,
ada pneumonia berat, ARDS, sepsis, dan syok
septik. Perjalanan klinis penyakit ini tampaknya
memprediksi tren yang menguntungkan pada
sebagian besar pasien. Dalam persentase yang
masih harus didefinisikan kasus, setelah sekitar
satu minggu tiba-tiba ada kondisi klinis yang
memburuk dengan kegagalan pernapasan dan
MOD / MOF yang semakin memburuk. Sebagai
referensi, kriteria keparahan insufisiensi pernapasan
dan kriteria diagnostik sepsis dan syok septik dapat
digunakan.
Beberapa gejala yang mungkin terjadi, antara
lain:
a.

Penyakit Sederhana (ringan) Pasien-pasien ini
biasanya hadir dengan gejala infeksi virus
saluran pernapasan bagian atas, termasuk
demam
ringan,
batuk
(kering),
sakit
tenggorokan, hidung tersumbat, malaise, sakit
kepala, nyeri otot, atau malaise. Tanda dan
gejala penyakit yang lebih serius, seperti
dispnea, tidak ada. Dibandingkan dengan
infeksi HCoV sebelumnya, gejala nonpernapasan seperti diare sulit ditemukan.
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b.

c.

Pneumonia Sedang Gejala pernapasan seperti
batuk dan sesak napas (atau takipnea pada
anak-anak) hadir tanpa tanda-tanda pneumonia
berat.
Pneumonia Parah Demam berhubungan
dengan dispnea berat, gangguan pernapasan,
takipnea (> 30 napas / menit), dan hipoksia
(SpO2 <90% pada udara kamar). Namun,
gejala demam harus ditafsirkan dengan hatihati karena bahkan dalam bentuk penyakit yang
parah, bisa sedang atau bahkan tidak ada.
Sianosis dapat terjadi pada anakanak. Dalam

d.

definisi ini, diagnosis adalah klinis, dan
pencitraan
radiologis
digunakan
untuk
mengecualikan komplikasi.
Sindrom Gangguan Pernapasan Akut (ARDS)
Diagnosis memerlukan kriteria klinis dan
ventilasi. Sindrom ini menunjukkan kegagalan
pernapasan baru-awal yang serius atau
memburuknya gambaran pernapasan yang
sudah diidentifikasi. Berbagai bentuk ARDS
dibedakan berdasarkan derajat hipoksia.

3. Deteksi Dini dan Pelaporan
CDC mensyaratkan identifikasi kasus dan
prosedur pelaporan kasus sama di provinsi kecuali
Hubei pada edisi kelima, tetapi menekankan bahwa
pasien yang dicurigai/ suspek harus dipindahkan
segera ke rumah sakit yang ditunjuk dengan tujuan
rujukan yaitu keselamatan. Untuk Provinsi Hubei,
staf medis di semua tingkatan dan jenis harus
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segera diisolasi dan diobati bagi yang dicurigai dan
didiagnosis secara klinis memenuhi definisi kasus.
Setiap orang yang dicurigai atau yang memenuhi
syarat diagnosis klinis harus diisolasi dalam satu
ruangan dan spesimennya harus dikumpulkan untuk
pengujian patogenik sesegera mungkin.
“Persyaratan disposal yang dibutuhkan untuk
kasus diagnosis klinis di Provinsi Hubei” dihapus
dalam edisi keenam, serta “kriteria pengecualian
untuk kasus yang dicurigai”. Standar untuk isolasi
pada kasus yang dicurigai berhubungan dengan
“Penghapusan Standar Isolasi”. “Khususuntuk
kasus yang dicurigai, deteksi dengan antigen cepat,
Multiple PCR asam nukleat dan metodelain harus
diadopsi untuk memerika patogen pernapasan
umum” ditekankan dalam edisi keenam.
Kegiatan deteksi dini dan respons dilakukan di
pintu masuk dan wilayah untuk mengidentifikasi ada
atau tidaknya pasien dalam pengawasan, orang
dalam pemantauan, kasus yang dicurigai maupun
kasus konfimasi COVID-19 dan melakukan respons
yang tepat. Upaya deteksi dini dan respons
dilakukan sesuai perkembangan situasi COVID-19
dunia yang dapat dipantau di situs resmi WHO atau
melalui situs lain :
a. Situs resmi WHO (https://www.who.int/) untuk

b.

mengetahui negara terjangkit dan wilayah yang
sedang terjadi KLB COVID-19.
Peta penyebaran COVID-19 yang terkini oleh
Johns Hopkins University -Center for Systems
Science and Engineering (JHU CSSE), dapat
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diakses pada link https://gisanddata.maps
.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bd
a7594740fd.40299423467b48e9ecf6.
c.

Sumber lain yang terpercaya dari pemerintah/
kementerian kesehatan dari negara terjangkit
(dapat
diakses di
www.infeksiemerging.
kemkes.go.id)

d.

Sumber media cetak atau elektronik nasional
untuk mewaspadai rumor atau berita yang
berkembang terkait dengan COVID-19 untuk
mencegah berita bohong atau HOAX.

C. Pengobatan Tradisional Disease 2019 (COVID- 19)
Edisi ketiga CDC menambahkan pengobatan
tradisional China. Pengobatan COVID-19 juga dapat
dianggap sebagai bagian dari pengobatan tradisional
China pada penyakit epidemi. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor patogen epidemi itu terletak di
paru. Dasar Patogenesis nCoV-19 ditandai
kelembaban, panas, racun, dan lanau. Daerah
berbeda dapat merujuk ke skema yang berbeda

paruoleh
yang
untuk

perawatan dialektiknya sesuai dengan kondisi penyakit,
karakteristik iklim lokal, dan kondisi fisik yang berbeda.
Empat resep dan dosis direkomendasikan, dan
rekomendasi untuk periode pengamatan medis, periode
menengah dan periode berat ditambahkan.
Dalam konteks tradisional Indonesia, pengobatan
tradisional diarahkan untuk penguatan daya tahan
tubuh. Menurut Bruce Beutler dan Jules Hoffmann,
tubuh manusia dan hewan memiliki mekanisme unik
untuk menangkal berbagai patogen berbahaya seperti

72

KESEHATAN IBU HAMIL PADA MASA PANDEMI 2019-nCOV

virus, bakteri, jamur, dan parasit. Mekanisme “penjaga
gerbang” dari sistem kekebalan tubuh. respons imun
punya fase bawaan dan adaptif untuk menangkal
patogen. Seperti dilansir dari laman Nature, patogen
menginvasi tubuh lewat luka terbuka atau mukosa.
Karenanya untuk mencegah penularan COVID-19, kita
diminta rajin mencuci tangan dan menghindari
memegang wajah.
Sudah sejak lama ramuan jahe dipercaya memiliki
kemampuan untuk meredakan berbagai macam gejala
penyakit seperti pilek, mual, radang sendi, migrain, dan
hipertensi. Fakta ini tercantum dalam edisi kedua Herbal
Medicine: Biomolecular and Clinical Aspects. Herbal
yang lazim dikonsumsi dengan madu ini menawarkan
senyawa anti-inflamasi termasuk antioksidan--zat yang
melindungi tubuh dari kerusakan oleh radikal bebas.
Studi oleh Sepide Mahluji, dkk (2013)
menyimpulkan bahwa suplemen jahe yang dikonsumsi
oral berhasil mengurangi peradangan pada pasien
diabetes tipe 2. Suplemen jahe juga dapat mengurangi
gangguan pencernaan, kembung, dan kram usus. Ketua
Umum Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia
(PDHMI) Hardhi Pranat menyebut tanaman herbal lain,
yakni kunyit mengandung zat kurkumin yang bekerja
meningkatkan daya tahan tubuh. Manfaat serupa
diberikan oleh zat polifenol dalam jahe. Kunyit juga
memiliki zat anti kataral yang dapat memperbanyak
produksi lendr.

*****
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BAB III
TINJAUAN PENANGANAN
COVID-19
A. Kebijakan Penanganan dan Pengendalian Covid-19
1. Pendahuluan
Covid-19 merupakan genus coronovirus β dan
memiliki karakteristik genetik yang berbeda dari
SARS-r CoV dan Mers-Cov. Coronavirus sensitif
terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat
dinonaktifkan secara efektif ketika suhu lingkungan
560oC selama 30 menit, pelarut lemak seperti ether,
75% ethanol, didinfektan yang mengandung klorin,
asam
pytoxyacetic
dan
kloroform
kecuali
chlorhexidine. Berdasarkan investigasi epidemiologi
saat ini, masa inkubasi COVID-19 adalah 1-14 hari,
dan umumnya dalam 3 hingga 7 hari. Saat ini,
sumber utama infeksi adalah pasien COVID-19 dan
pembawa (carrier) COVID-19 yang tanpa gejala
juga dapat menjadi sumber infeksi.
Rute penularan utama adalah

droplets

pernapasan dan kontak dekat, sementara rute
penularan aerosol dan fecal-oral belum diverifikasi.
Manusia pada semua golongan umur pada
umumnya rentan. Salah satu karakterisitik penyakit
KESEHATAN IBU HAMIL PADA MASA PANDEMI 2019-nCOV
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Covid-19 ini adalah mudah menular, sehingga
dengan cepat bisa menjangkiti banyak orang.
Penyebaran yang cepat ini bisa digambarkan
dengan kurva warna merah pada grafik dibawah ini.
Kurva akan mencapai puncak dengan melampaui
kapasitas sistem kesehatan untuk menanganinya.
Para ahli mengatakan melandaikan kurvai atau
memperlambat penyebaran virus corona (COVID19) adalah jalan keluar mengakhiri pandemi.
Menurut mereka intinya adalah melandaikan
kurva, mencegah kurva membentuk puncak yang
tajam. Melandaikan kurva bisa dicapai dengan
memperlambat penyebaran sehingga jumlah kasus
infeksi di satu waktu masih bisa ditangani sarana
kesehatan yang tersedia. Dengan demikian, orangorang berisiko yang menjadi prioritas dapat
memperoleh layanan yang memadai. Grafik
dibagikan oleh Drew Harris (seorang ahli populasi
Amerika Serikat) dan menjadi viral.

Gambar 3.1

Grafik

Kurva

oleh

Drew

(Sumber: CDC)
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Harris

2. Melandaikan Curva
Dengan cara mengikuti panduan yang tepat,
termasuk: mengetahui cara mengurangi risiko,
Ketahui informasi yang benar, Ketahui apa yang
perlu dilakukan bila sakit. Pemerintah di berbagai
negara telah mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan untuk mengurangi penyebaran COVID19. Tindakan-tindakan itu disesuaikan pada jumlah
kasus di wilayahnya. Ada yang memberlakukan
libur
kerja,
pembatalan
pertemuan
besar
pembatasan perjalanan dan lainnya. Indonesia pun
telah melakukan sejumlah tindakan mengurangi
penyebaran. Upaya melandaikan kurva ini bisa
dilakukan dengan tindakan-tindakan non-medis,
yang bisa dilakukan oleh semua pihak dibawah
koordinsi pemerintah daerah.
3. Tujuan
Untuk mendeteksi dan melaporkan kasus
COVID-19 tepat waktu, menganalisis karakteristik
penyakit
dan
riwayat
terpapar,
mengatur
manajemen kontak dekat, memberikan panduan
kepada publik dan kelompok-kelompok tertentu
untuk perlindungan pribadi, mendisinfeksi ketat
tempat-tempat tertentu, secara efektif mencegah
penyebaran ke masyarakat, dan mengurangi efek
buruk dari infeksi COVID-19 untuk kesehatan
masyarakat.
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B. Pencegahan dan Pengendalian
Mengingat terbatasnya informasi penularan 2019nCoV yang sampai saat ini belum diketahui maka
strategi PPI digunakan untuk mencegah atau membatasi
penularan infeksi dengan menerapkan kewaspadaan
kontak, droplet dan airborne.
1. Prinsip Pencegahan Infeksi dan Strategi
Pengendalian
Kesehatan

Berkaitan

dengan

Pelayanan

Mencegah atau membatasi penularan infeksi
di sarana pelayanan kesehatan memerlukan
penerapan prosedur dan protokol yang disebut
sebagai “pengendalian”. Secara hirarki hal ini telah
ditata sesuai dengan efektivitas PPI, yang meliputi
pengendalian administratif, pengendalian dan
rekayasa lingkungan serta APD.
a. Pengendalian Administratif
Kegiatan
ini merupakan prioritas
pertama dari strategi PPI, meliputi penyediaan
kebijakan infrastruktur dan prosedur dalam
mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan
infeksi selama perawatan kesehatan. Kegiatan
akan efektif bila dilakukan mulai dari antisipasi
alur pasien sejak saat pertama kali datang
sampai keluar dari sarana pelayanan.
Pengendalian
administratif
dan
kebijakan-kebijakan yang diterapkan meliputi
penyediaan infrastruktur dan kegiatan PPI yang
berkesinambungan, pembekalan pengetahuan
petugas kesehatan, mencegah kepadatan
pengunjung di ruang tunggu, menyediakan

78

KESEHATAN IBU HAMIL PADA MASA PANDEMI 2019-nCOV

ruang tunggu khusus untuk orang sakit dan
penempatan pasien rawat inap, mengorganisir
pelayanan
kesehatan
agar
persedian
perbekalan digunakan dengan benar, prosedurprosedur dan kebijakan semua aspek
kesehatan kerja dengan penekanan pada
surveilans ISPA diantara petugas kesehatan
dan pentingnya segera mencari pelayanan
medis, dan pemantauan kepatuhan disertai
dengan mekanisme perbaikan yang diperlukan.
Langkah penting dalam pengendalian
administratif, meliputi identifikasi dini pasien
dengan ISPA/ILI baik ringan maupun berat,
diikuti dengan penerapan tindakan pencegahan
yang cepat dan tepat, serta pelaksanaan
pengendalian sumber infeksi. Untuk identifikasi
awal semua pasien ISPA digunakan triase
klinis. Pasien ISPA yang diidentifikasi harus
ditempatkan di area terpisah dari pasien lain,
dan segera lakukan kewaspadaan tambahan.
Aspek klinis dan epidemiologi pasien harus
segera dievaluasi dan penyelidikan harus
dilengkapi dengan evaluasi laboratorium.
b.

Pengendalian lingkungan
Kegiatan

ini

dilakukan

termasuk

di

infrastruktur sarana pelayanan kesehatan dasar
dan di rumah tangga yang merawat pasien
dengan gejala ringan dan tidak membutuhkan
perawatan di RS. Kegiatan pengendalian ini
ditujukan untuk memastikan bahwa ventilasi
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lingkungan cukup memadai di semua area
didalam fasilitas pelayanan kesehatan serta di
rumah tangga, serta kebersihan lingkungan
yang memadai. Harus dijaga jarak minimal 1
meter antara setiap pasien dan pasien lain,
termasuk dengan petugas kesehatan (bila tidak
menggunakan
APD).
Kedua
kegiatan
pengendalian ini dapat membantu mengurangi
penyebaran
beberapa
patogen
selama
pemberian pelayanan kesehatan.
c.

Alat Pelindung Diri (APD)
Penggunaan
secara
rasional
dan
konsisten APD, kebersihan tangan akan
membantu mengurangi penyebaran infeksi.
Oleh karena itu jangan mengandalkannya
sebagai strategi utama pencegahan. Bila tidak
ada langkah pengendalian administratif dan
rekayasa teknis yang efektif, maka APD hanya
memiliki manfaat yang terbatas. APD yang
digunakan merujuk pada Pedoman Teknis
Pengendalian Infeksi sesuai dengan kewaspadaan kontak, droplet, dan airborne.

2. Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian
Infeksi
a.

Kewaspadaan Standar
Kewaspadaan standar harus selalu
diterapkan di semua fasilitas pelayanan
kesehatan dalam memberikan pelayanan
kesehatan yang aman bagi semua pasien dan
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mengurangi risiko
infeksi
lebih
lanjut.
Kewaspadaan standar meliputi kebersihan
tangan
dan
penggunaan
APD
untuk
menghindari kontak langsung dengan sekret
(termasuk sekret pernapasan), darah, cairan
tubuh, dan kulit pasien yang terluka. Disamping
itu juga mencakup: pencegahan luka akibat
benda tajam dan jarum suntik, pengelolaan
limbah yang aman, pembersihan, desinfeksi
dan sterilisasi linen dan peralatan perawatan
pasien, dan pembersihan dan desinfeksi
lingkungan. Orang dengan gejala sakit saluran
pernapasan harus disarankan untuk menerapkan kebersihan/etika batuk.
Petugas kesehatan harus menerapkan “5
momen kebersihan tangan”, yaitu: sebelum
menyentuh pasien, sebelum melakukan
prosedur kebersihan atau aseptik,
berisiko terpajan cairan tubuh,
bersentuhan dengan pasien, dan
bersentuhan dengan lingkungan

setelah
setelah
setelah
pasien,

termasuk permukaan atau barang-barang yang
tercemar.
1) Kebersihan tangan mencakup mencuci
tangan dengan sabun dan air atau
menggunakan antiseptik berbasis alkohol.
2)
3)

Cuci tangan dengan sabun dan air ketika
terlihat kotor.
Penggunaan APD tidak menghilangkan
kebutuhan untuk kebersihan tangan.
Kebersihan tangan juga diperlukan ketika
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menggunakan
melepas APD.

dan

terutama

ketika

b. Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tambahan Ketika Merawat
Pasien ISPA
Tambahan pada kewaspadaan standar,
bahwa semua individu termasuk pengunjung
dan petugas kesehatan yang melakukan kontak
dengan pasien harus:
a. Memakai masker bedah ketika berada dekat
(yaitu dalam waktu kurang lebih 1 meter)
dan waktu memasuki ruangan pasien.
b. Membersihkan tangan sebelum dan sesudah
bersentuhan
dengan
pasien
dan
lingkungannya dan segera setelah melepas
masker bedah.
c. Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi pada Prosedur/ Tindakan
Medik yang Menimbulkan Aerosol
Suatu prosedur/tindakan yang menimbulkan aerosol didefinisikan sebagai tindakan
medis yang dapat menghasilkan aerosol dalam
berbagai ukuran, termasuk partikel kecil (<5
mkm). Tindakan kewaspadaan harus dilakukan
saat melakukan prosedur yang menghasilkan
aerosol dan mungkin berhubungan dengan
peningkatan
risiko
penularan
infeksi,
khususnya, intubasi trakea.
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Tindakan kewaspadaan saat melakukan
prosedur medis yang menimbulkan aerosol:
1) Memakai respirator partikulat (N95) ketika
mengenakan respirator partikulat disposable, periksa selalu sealnya.
2)

Memakai pelindung mata (yaitu kacamata
atau pelindung wajah).

3)

Memakai gaun lengan panjang dan sarung
tangan bersih, tidak steril, (beberapa
prosedur ini membutuhkan sarung tangan
steril).
Memakai celemek kedap air untuk

4)

5)

beberapa prosedur dengan volume cairan
yang tinggi diperkirakan mungkin dapat
menembus gaun.
Melakukan prosedur di ruang berventilasi
cukup, yaitu di sarana-sarana yang
dilengkapi ventilasi mekanik, minimal
terjadi 6 sampai 12 kali pertukaran udara
setiap jam dan setidaknya 60 liter/ detik/
pasien di sarana–sarana dengan ventilasi

6)

7)

alamiah.
Membatasi jumlah orang yang berada di
ruang pasien sesuai jumlah minimum yang
diperlukan untuk memberi dukungan
perawatan pasien.
Membersihkan tangan sebelum dan
sesudah kontak dengan pasien dan
lingkungan nya dan setelah pelepasan
APD.
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d. Kewaspadaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Ketika Merawat Pasien dalam
Pengawasan dan Kasus Konfirmasi 2019nCoV
Batasi jumlah
petugas kesehatan,
anggota keluarga dan pengunjung yang
melakukan kontak dengan pasien dalam
pengawasan atau konfirmasi terinfeksi 2019nCoV.
Tunjuk tim petugas kesehatan terampil
khusus yang akan memberi perawatan kepada
pasien terutama kasus probabel dan konfirmasi
untuk menjaga kesinambungan pencegahan
dan pengendalian serta mengurangi peluang
ketidakpatuhan menjalankannya yang dapat
mengakibatkan tidak adekuatnya perlindungan
terhadap pajanan.
Selain kewaspadaan standar, semua
petugas kesehatan, ketika melakukan kontak
dekat (dalam jarak kurang dari 1 meter) dengan
pasien atau setelah memasuki ruangan pasien
probabel atau konfirmasi terinfeksi harus selalu:
1) Memakai masker N95
2) Memakai pelindung mata (yaitu kacamata
atau pelindung wajah)
3) Memakai gaun lengan panjang, dan sarung

4)

tangan bersih, tidak steril, (beberapa
prosedur mungkin memerlukan sarung
tangan steril)
Membersihkan tangan sebelum dan
sesudah
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dan

lingkungannya dan segera setelah melepas
APD
Jika memungkinkan, gunakan peralatan
sekali pakai atau yang dikhususkan untuk
pasien tertentu (misalnya stetoskop, manset
tekanan darah dan termometer). Jika peralatan
harus digunakan untuk lebih dari satu pasien,
maka sebelum dan sesudah digunakan
peralatan harus dibersihkan dan disinfeksi.
Petugas kesehatan harus menahan diri agar
tidak menyentuh/menggosok–gosok mata,
hidung atau mulut dengan sarung tangan yang
berpotensi tercemar atau dengan tangan
telanjang.
Tempatkan pasien dalam pengawasan,
probabel atau konfirmasi terinfeksi 2019-nCoV
di ruangan/kamar dengan ventilasi yang
memadai dengan kewaspadaan penularan
airborne, jika mungkin kamar yang digunakan
untuk isolasi (yaitu satu kamar per pasien)
terletak di area yang terpisah dari tempat
perawatan pasien lainnya. Bila tidak tersedia
kamar untuk satu orang, tempatkan pasienpasien dengan diagnosis yang sama di kamar
yang sama. Jika hal ini tidak mungkin
dilakukan, tempatkan tempat tidur pasien
terpisah jarak minimal 1 meter.
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3.

Perawatan di Rumah (Isolasi Diri) Orang dalam
Pemantauan
Mengingat bukti saat ini yang masih sangat
terbatas mengenai infeksi 2019-nCoV dan pola
penularannya maka dalam pengawasan 2019-nCoV
dilakukan dan dipantau di rumah sakit. Namun,
untuk kasus dalam pemantauan diberikan
perawatan di rumah (isolasi diri) dengan tetap
memperhatikan kemungkinan terjadinya perburukan.
Bila gejala klinis mengalami perburukan maka
segera
memeriksakan
diri
ke
fasyankes.
Pemantauan kasus dalam pemantauan ini dilakukan
oleh petugas kesehatan layanan primer dengan
berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat.
Petugas melakukan pemantauan kesehatan terkini
melalui telepon namun idealnya dengan melakukan
kunjungan secara berkala (harian). Pasien diberikan
edukasi untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih
Sehat (PHBS) meliputi:
a. Melakukan kebersihan tangan rutin, terutama
sebelum memegang mulut, hidung dan mata;
b.

c.
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serta setelah memegang instalasi publik.
Mencuci tangan dengan air dan sabun cair
serta bilas setidaknya 20 detik. Cuci dengan air
dan keringkan dengan handuk atau kertas
sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan,
dapat menggunakan alkohol 70-80% handrub.
Menutup mulut dan hidung dengan tissue ketika
bersin atau batuk.
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d.

Ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan
masker dan berobat ke fasilitas pelayanan
kesehatan

Gambar 3.2 Sosialisasi PHBS (Safrizalat all, 2020)

*****
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BAB IV
COVID-19 DAN KESEHATAN
IBU HAMIL
A. Kesiapsiagaan Lingkungan Ibu Hamil Menghadapi
Pandemi Covid-19
Pemerintahan desa merupakan bagian dari sub
sistem
pemerintahan
daerah
yang
langsung
bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal ini
menghadapi pandemi Covid-19 di daerah selain menjadi
tanggung jawab kepala daerah, seharusnya kepala desa
mengambil peran dan tanggung jawab yang sama
dalam hal menghadapi COVID-19 di lingkup wilayahnya.
Kegiatan
peningkatan
pelayanan
publik
diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program
bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, sedangkan
peningkatan
kualitas
hidup
masyarakat
desa
diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang
berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup
masyarakat
seperti
pengadaan,
pembangunan,
pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan
prasarana lingkungan alam untuk kesiapsiagaan
menghadapi bencana alam dan penanganan bencana
alam.
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Desa-desa dapat melakukan penyesuaian
program penanganan dan pencegahan COVID-19
sesuai dengan situasi yang terjadi. Bagi desa-desa yang
terdampak, antisipasi protokolnya pemerintah desa
harus berpedoman instruksi pelaksanan Gugus Tugas
Penanganan COVID-19. Salah satu program yang harus
diprioritaskan desa-desa dalam menghadapi wabah
Virus Corona adalah Program Padat Karya Tunai di
Desa(PKTD) untuk membantu masyarakat prasejahtera
atau yang menganggur, bertahan dalam pelambatan
ekonomi yang sangat mungkin terjadi dalam situasi ini.
Langkah lainnya diantaranya adalah penerapan social
distancing oleh masyarakat desa dan gaya hidup sehat.

Gambar 4.1 Pembentukan Kampung Siaga Covid-10
dengan aktivasi Relawan (Safrizal at all,
2020)
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Kesiapsiagaan Rukun Warga (RW) dalam
Menghadapi Pandemi Covid -19 RW merupakan
lembaga kemasyarakatan pada tingkat Desa dan
Kelurahan, dimana perannya meliputi:
1. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan;
3.

Meningkatkan pelayanan masyarakat.
Beberapa langkah yang dapat diambil RW dalam
rangka menghadapi pandemi COVID-19 sebagai
berikut:
1. Membentuk Satgas siaga COVID-19 tingkat Rukun
Warga (RW).
Struktur Tugas terdiri dari:
a. Ketua Satgas
b. Koordinator kesehatan
c. Koordinator Keamanan
d. Koordinator Logistik
e. Humas
Adapun tugas dan fungsi Satgas adalah sebagai
berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Penanggung jawab siaga Covid-19 tingkat
RW/Kampung
Mengedukasi warga tentang Covid-19
Menggerakkan partisipasi warga untuk siaga
Covid-19
Membuat sistem keamanan warga
Membuat sistem informasi keamanan warga
Pengecekan kesehatan warga
Mengambil tindakan cepat tepat dan tuntas jika
ada warga yang terduga (suspect)COVID-19
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2. Sosialisasi hidup bersih dan sehat
Perilaku hidup bersih dan sehat dapat dilakukan
dengan bebrbagai upaya sebagai berikut:
a.
b.
c.

Rajin cuci tangan dengan sabun dan hand
sanitizer
Mandi 2 kali sehari
Makan teratur dan bergizi

d.
e.
f.
g.
h.

Makan buah dan sayur
Minum air yang cukup
Rajin olahraga
Kurangi bersentuhan tangan dengan orang lain
Istirahat yang cukup

i. Hindari menyentuh hidung, mata dan mulut
j. Tidak keluar rumah kecuali mendesak
3. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial
a. Penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas
yang terdapat di wilayah kampung, antara

b.
c.
d.

lainkan tordesa, posyandu, sekolah, jembatan,
taman, lapangan dan area publiklainnya
Membersihkan fasilitas umum dan fasilitas
sosial secara berkala.
Menutup sementara area publik untuk
menghindari berkumpulnya warga
Menghimbau warga untuk tidak melakukan
aktifitas yang melibatkan banyak orang, seperti
arisan, festival, perlombaan dan lain-lain.

e.

4.

Penyediaan hand saniziter di sekolah dan
tempat ibadah
Mengaktifkan sistem keamanan warga
a. Wajib lapor 1x24 jam bagi tamu (bukan warga
tetap)
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b.
c.

Cek kesehatan setiap tamu yang datang
Himbau warga untuk sementara
menerima tamu

d.

Himbau warga untuk menggunakan alat makan
dari rumah jika membeli makanan dari
pedagang keliling
Himbau para pedagang makanan keliling untuk

e.

f.
g.

tidak

menggunakan masker dan sarung tangan saat
melayani pelanggan
Bentuk satuan keamanan untuk menjaga
kemungkinan terburuk akibat COVID-19
Koordinasi dengan pihak keamanan setempat,

Kepolisian dan Babinsa
5. Membuat sistem informasi kesehatan warga
a. Melakukan pengecekan kesehatan seluruh
warga
b. Menghimbau warga untuk melapor jika ada
c.
d.
e.
f.
g.
h.

keluarga yang sakit
Pantau setiap warga yang dilaporkan sakit
Minimalisir interaksidengan warga yang sakit
Tetapkan nomor khusus pengaduan orang sakit
Bawa segera ke rumah sakit warga yang
terduga (suspect) Covid-19
Informasikan puskesmas atau klinik terdekat
Informasikan nomor darurat kesehatan baik
ambulance, dokter dan rumah sakit

i.

6.

Informasikan rumah sakit rujukan kasus Covid19
Mengaktifkan lumbung pangan warga
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a.

Satu keluarga/rumah menyetor 1 gelas beras
(150 gr) satu hari, atau sesuai kemampuan,
disetorkan ke sekretariat satgas

b.

Boleh mendonasikan bahan makanan lain yang
cukup tahan lama
Simpan air mineral yang cukup, baik dirumah
maupun di sekretariat satgas

c.
d.

e.

7.

Seluruh bahan makanan dikelola secara tertib
dan teratur oleh satgas sesuai kebutuhan
warga
Bahan makanan hanya dipakai pada saat
situasi darurat

f. Satgas wajib membuat laporan data logistik
Mengaktifkan relawan lingkungan/partisipasi sosial
Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan cara:
a. Ajak partisipasi warga, terutama kalangan
muda untuk menjadi relawan di lingkungan
b.

sendiri
Mulai dari memberikan sosialisasi dan edukasi
kepada warga terkait COVID-19, membuat
hand sanitizer sendiri hingga menjaga

keamanan kampung jika terjadi situasi darurat
c. Saling membantu warga yang mendapat yang
mendapat kesulitas, terutama terkait COVID-19
8. Mengaktifkan WA Group
9. Meningkatkan ibadah
B. Upaya Pencegahan Covid-19Umum yang Dapat
Dilakukan oleh Ibu Hamil
Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh ibu
hamil untuk mencegah Covid-19 sebagai berikut:
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1.

Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir
sedikitnya selama 20 detik (cara cuci tangan yang
benar pada buku KIA hal. 28). Gunakan hand
sanitizer berbasis alkohol yang setidaknya
mengandung alkohol 70%, jika air dan sabun tidak
tersedia. Cuci tangan terutama setelah Buang Air
Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK), dan

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

sebelum makan (Buku KIA hal 28 ).
Khusus untuk ibu nifas, selalu cuci tangan setiap
kali sebelum dan sesudah memegang bayi dan
sebelum menyusui. (Buku KIA hal. 28).
Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan
tangan yang belum dicuci.
Sebisa mungkin hindari kontak dengan orang yang
sedang sakit.
Gunakan masker medis saat sakit. Tetap tinggal di
rumah saat sakit atau segera ke fasilitas kesehatan
yang sesuai, jangan banyak beraktivitas di luar.
Tutupi mulut dan hidung saat batuk atau bersin
dengan tissue. Buang tissue pada tempat yang
telah ditentukan. Bila tidak ada tissue, lakukan
batuksesuai etika batuk.
Bersihkan dan lakukan disinfeksi secara rutin
permukaan dan benda yang sering disentuh.
Menggunakan masker medis adalah salah satu cara
pencegahan penularan penyakit saluran napas,
termasukinfeksi COVID-19. Akan tetapi penggunaan masker saja masih kurang cukup untuk
melindungi seseorang dari infeksi ini, karenanya
harus disertai dengan usaha pencegahan lain.
Pengunaan maskerharus dikombinasikan dengan
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9.

hand hygiene dan usaha-usaha pencegahan
lainnya.
Penggunaan masker yang salah dapat mengurangi
keefektivitasannya dan dapat membuat orang awam
mengabaikan pentingnya usaha pencegahan lain
yang sama pentingnya seperti hand hygiene dan
perilaku hidup sehat.

10. Cara penggunaan masker medis yang efektif:
a. Pakai masker secara seksama untuk menutupi
mulut dan hidung, kemudian eratkan dengan
baik untuk meminimalisasi celah antara
maskerdan wajah.
b.
c.

Saat digunakan, hindari menyentuh masker.
Lepas masker dengan teknik yang benar
(misalnya : jangan menyentuhbagian depan
masker, tapi lepas dari belakang dan bagian
dalam).

d.

Setelah dilepas jika tidak sengaja menyentuh
masker yang telah digunakan, segera cuci
tangan.
Gunakan masker baru yang bersih dan kering,

e.

f.
g.

segera ganti masker jika masker yang
digunakan terasa mulai lembab.
Jangan pakai ulang masker yang telah dipakai.
Buang segera masker sekali pakai dan lakukan
pengolahan sampah medis sesuai SOP.

h.

Masker pakaian seperti katun tidak direkomendasikan.
11. Menunda pemeriksaan kehamilan ke tenaga
kesehatan apabila tidak ada tanda-tanda bahaya
pada kehamilan (Buku KIA hal. 8-9).
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12. Menghindari kontak dengan hewan seperti:
kelelawar, tikus, musang atau hewan lain pembawa
COVID-19 serta tidak pergi ke pasar hewan.
13. Bila terdapat gejala COVID-19, diharapkan untuk
menghubungi telepon layanan darurat yang tersedia
(Hotline COVID-19: 119 ext 9) untuk dilakukan
penjemputan di tempat sesuai SOP, atau langsung
ke RS rujukan untuk mengatasi penyakit ini.
14. Hindari pergi ke negara/daerah terjangkit COVID19, bila sangat mendesak untuk pergi diharapkan
konsultasi dahulu dengan spesialis obstetri
ataupraktisi kesehatan terkait.
15. Rajin mencari informasi yang tepat dan benar
mengenai COVID-19 di mediasosial terpercaya
C. Rekomendasi Ante Natal Care masa Pandemi Covid19
1. Ante Natal Care
Prinsip-prinsip manajemen COVID-19 pada
kehamilan
meliputi
isolasi
awal,
prosedur
pencegahan infeksi sesuai standar, terapi oksigen,
hindari kelebihan cairan, pemberian antibiotik
empiris (mempertimbangkan risiko sekunder akibat
infeksibakteri), pemeriksaan SARS-CoV-2 dan
pemeriksaan
infeksi
penyerta
yang
lain,
pemantauan janin dan kontraksi uterus, ventilasi
mekanis lebih dini apabila terjadi gangguan
pernapasan yang progresif, perencanaan persalinan
berdasarkan pendekatan individual / indikasi
obstetri, dan pendekatan berbasis tim dengan
multidisipin.
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Beberapa rekomendasi saat antenatal care
sebagai berikut:
a. Wanita hamil yang termasuk pasien dalam
pengawasan (PDP) COVID-19 harus segera
dirawat di rumah sakit (berdasarkan pedoman
pencegahan dan pengendalian infeksi COVID19). Pasien dengan COVID-19 yang diketahui
atau diduga harus dirawat di ruang isolasi
khusus di rumah sakit. Apabila rumah sakit
tidak memiliki ruangan isolasi khusus yang
memenuhi syarat Airborne Infection Isolation
Room (AIIR) pasien harus ditransfer secepat

b.
c.

mungkin ke fasilitas di mana fasilitas isolasi
khusus tersedia.
Investigasi laboratorium rutin seperti tes darah
dan urinalisis tetap dilakukan
Pemeriksaan rutin: USG untuk sementara
dapat ditunda
pada ibu dengan infeksi
terkonfirmasi maupun PDP sampai ada
rekomendasi dari episode isolasinya berakhir.
Pemantauan selanjutnya dianggap sebagai

d.

kasus risiko tinggi.
Penggunaan pengobatan di luar penelitian
harus mempertimbangkan analisis riskbenefit
dengan menimbang potensi keuntungan bagi
ibu dan keamanan bagi janin. Saat ini tidak ada
obat antivirus yang disetujui oleh FDA untuk
pengobatan COVID-19, walaupun antivirus
spektrum luas digunakan pada hewan model
MERS sedang dievaluasi untuk aktivitas
terhadap SARS-CoV-2
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e.

Antenatal care untuk wanita hamil yang
terkonfirmasi COVID-19 pasca perawatan
maternal.

Perawatan antenatal lanjutan dilakukan 14
hari setelah periode penyakit akut berakhir. Periode
14 hari ini dapat dikurangi apabila pasien
dinyatakan sembuh. Direkomendasikan dilakukan
USG antenatal untuk pengawasan pertumbuhan
janin, 14 hari setelah resolusi penyakit akut.
Meskipun tidak ada bukti bahwa gannguan
pertumbuhan janin (IUGR) adalah risiko COVID-19,
duapertiga kehamilan dengan SARS disertai oleh
IUGR dan solusio plasenta terjadi pada kasus
MERS, sehingga tindak lanjut ultrasonografi
diperlukan.
Jika ibu hamil datang di rumah sakit dengan
gejala memburuk dan diduga/dikonfirmasi terinfeksi
COVID-19, berlaku beberapa rekomendasi berikut:
a. Pembentukan
tim
multi-disiplin idealnya
melibatkan konsultan dokterspesialis penyakit
infeksi jika tersedia, dokter kandungan, bidan
yang bertugasdan dokter anestesi yang
bertanggung jawab untuk perawatan pasien
sesegera mungkin setelah masuk. Diskusi dan
kesimpulannya harus didiskusikan dengan ibu
dan keluarga tersebut
b.

Pembahasan dalam rapat tim yang meliputi:
1) Prioritas utama untuk perawatan medis
pada ibu hamil
2) Lokasi perawatan yang paling tepat (mis.
unit perawatan intensif, ruang isolasi di
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3)

bangsal penyakit menular atau
isolasi lain yang sesuai)
Evaluasi kondisi ibu dan janin

ruang

4)

Perawatan medis dengan terapi suportif
standar untuk menstabilkan kondisi ibu
Pertimbangan khusus untuk ibu hamil adalah:
1) Pemeriksaan radiografi harus dengan
2)

3)

4)

5)

perlindungan terhadap janin.
Frekuensi dan jenis pemantauan detak
jantung janin harus dipertimbangkan
secara individual, dengan mempertimbangkan usia kehamilan janin dan kondisi
ibu.
Stabilisasi ibu adalah prioritas sebelum
persalinan dan apabila ada kelainan
penyerta lain seperti contoh pre-eklampsia
berat harus mendapatkan penanganan
yang sesuai
Keputusan untuk melakukan persalinan
perlu dipertimbangkan, kalau persalinan
akan lebih membantu efektifitas resusitasi
ibu atau karena ada kondisi janin yang
mengharuskan
dilakukan
persalinan
segera.
Pemberian kortikosteroid untuk pematangan paru janin harus dikonsultasikan
dan dikomunikasikan dengan tim dokter
yang merawat. Pemberian kortikosteroid
untuk pematangan paru janin harus sesuai
indikasi.
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2. Konseling perjalanan untuk ibu hamil
Ibu hamil sebaiknya tidak melakukan
perjalanan keluar ke negara dengan mengikuti
anjuran
perjalanan
(travel
advisory)
yang
dikeluarkan pemerintah. Dokter harus menanyakan
riwayat perjalanan terutama dalam 14 hari terakhir
dari daerah dengan penyebaran luas SARS-CoV-2.
3. Vaksinasi
Saat ini tidak ada vaksin untuk mencegah
COVID-19. Sejak memposting SARSCoV-2 urutan
genetik virus online pada 10 Januari 2020,
beberapa organisasi berusaha mengembangkan
vaksin COVID-19 dengan cepat. Kita masih
menunggu pengembangan cepat vaksin yang aman
dan efektif.
4. Kesehatan keluarga (ibu hamil)
Berdasarkan Juknis Pelayanan Puskesmas
Masa Pandemi Covid-19 (Kemenkes, 2020), maka
kesehatan ibu hamil tetap mendapat prioritas
pelayanan sebagai berikut:
a. Pemeriksaan kehamilan pertama kali dilakukan
dengan janji temu dengan dokter di
Puskesmas.
b. Selama perjalanan menuju fasilitas pelayanan

c.

kesehatan,
lakukan
pencegahan
umum
penularan.
Pemeriksaan kehamilan rutin pada trimester
kedua ditunda kecuali terdapat keluhan/
risiko/tanda bahaya (tercantum dalam buku
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KIA) atau tetap
telekonsultasi.

dapat

dilakukan

melalui

Gambar 4.2 Tanda Bahaya pada Kehamilan
(Kemenkes, 2016)
d.

102

Pemeriksaan kehamilan pada trimester ketiga
dilakukan dengan janji temu di Puskesmas,
dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum taksiran
partus.
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e.

Pengisian
stiker
Program
Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)
dipandu bidan/perawat/dokter melalui media
komunikasi.

Gambar 4.3 Pemasangan
Stiker
Program
Perencanaan
Persalinan
dan
Pencegahan Komplikasi (P4K)
(Kemenkes, 2016)
f.

Kelas Ibu Hamil ditunda pelaksanaannya atau
dapat dilakukan secara daring.

g.

Ibu hamil harus memeriksa kondisi dirinya dan
gerakan janin, mengonsumsi makanan bergizi
seimbang, menjaga kebersihan diri, mempraktikkan aktivitas fisik seperti senam ibu hamil/
yoga / aerobik / pilates / peregangan, dan

h.

minum tablet tambah darah sesuai dosis yang
diberikan tenaga kesehatan.
Pelajari buku KIA dan terapkan dalam
kehidupan sehari-hari.
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i.

j.
k.

l.

Ibu hamil harus memeriksa kondisi dirinya
sendiri dan gerakan janinnya. Jika terdapat
risiko / tanda bahaya (tercantum dalam buku
KIA), maka periksakan diri ke tenaga
kesehatan. Jika tidak terdapat tanda-tanda
bahaya, pemeriksaan
Kehamilan dapat ditunda.
Pastikan gerak janin diawali usia kehamilan 20
minggu dan setelah usia kehamilan 28 minggu
hitung gerakan janin (minimal 10 gerakan per 2
jam).
Ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga
kesehatan dengan mengonsumsi makanan
bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri dan
tetap mempraktikan aktivitas fisik berupa
senam ibu hamil / yoga / pilates / aerobic /
peregangan secara mandiri dirumah agar ibu

tetap bugar dan sehat.
m. Ibu hamil tetap minum tablet tambah darah
sesuai dosis yang diberikan oleh tenaga
kesehatan.
n.

o.

Periksa diri dan segera ke fasilitas pelayanan
kesehatan jika ada risiko/tanda bahaya (baca
buku KIA).
Pemeriksaan pada ibu hamil dengan kasus
COVID-19 baik ODP, PDP, OTG maupun
kasus terkonfirmasi mengikuti pedoman yang
berlaku
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5. Perlindungan ibu hamil dari Covid-19
Mengingat ibu hamil merupakan salah satu
kelompok yang rentan terhadap penularan covid-19,
maka perlu diupayakan berbagai cara untuk
melindungi mereka dari penularan virus tersebut
dengan cara sebagai berikut:
a. Jaga kesehatan dengan cara:
1)
2)
3)

Konsumsi makanan bergizi seimbang.
Lakukan aktivitas fisik ringan (yoga/ senam
hamil).
Minum tablet penambah darah sesuai
dosis.

4)
5)
b.

Jaga kebersihan diri dan lingkungan.
Disinfeksi rutin permukaan/ benda yang
sering disentuh.
Rutin menerapkan Etika Cuci Tangan
1) Setelah bepergian/ keluar rumah.
2)
3)
4)

c.

Setelah menyentuh barang yang mungkin
terkontaminasi COVID-19.
Setelah berbincang dengan orang lain.
Setelah BAB/BAK.

5) Sebeum dan sesudah/menyentuh bayi.
6) Sebelum dan sesudah makan.
Jika sakit/pilek
1) Gunakan masker.
2) Tutup hidung dan mulut.
3)
4)

Tetap di rumah/ jangan aktivitas di luar.
Segera ke fasilitas kesehatan bila ada
tanda bahaya (baca di buku KIA)
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d.

Penggunaan masker medis
1) Menutup mulut dan hidung, celah dengan
wajah minimal.
2)
3)
4)

Hindari menyentuh masker saat digunakan.
Lepas masker dari belakang dan bagian
dalam.
Buang masker sekali pakai.

5)
6)
e.

Jangan pakai ulang masker.
Masker bahan katun tidak direkomendasikan.
Menghindari
1) Jabat tangan, cium pipi, cium tangan.
2)

3)
4)
5)
6)
7)

Sentuh muka, mata, hidung dan mulut
sebelum cuci tangan dengan sabun dan air
mengalir.
Pertemuan dan kegiatan sosial.
Pergi belanja kecuali utnuk kebutuhan
mendesak.
Pergi ke kelas ibu hamil.
Pergi ke negara/daerah terjangkit COVID19.
Kontak dengan hewan (kelelawar, tikus,
musang atau hewan lain pembawa virus
COVID-19).

D. Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial Pada Ibu
Hamil Masa Pandemi Covid-19
Menurut WHO (2020), munculnya pandemi
menimbulkan stres pada berbagai lapisam masyarakat.
Meskipun sejauh inibelum terdapat ulasan sistematis
tentang dampak COVID-19 terhadap kesehatan jiwa,
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namun sejumlah penelitian terkait pandemi (antara lain
flu burung dan SARS) menunjukkan adanya dampak
negatif terhadap kesehatan mental penderitanya.
Penelitian pada penyintas SARS menunjukkan
bahwa dalamjangka menengah dan panjang, 41-65%
dari penyintas mengalami berbagai macam gangguan
psikologis (Maunder,2009). Sebuah penelitian di Hong
Kong menunjukkan bahwa masalah psikologis pada
penyintas SARS tidak berkurang dalam kurun waktu
satu tahun setelah kejadian. Bahkan, diperkirakan 64%
dari penyintas berpotensi mengalami gangguan
psikiatrik (Lee, dkk., 2007).
Adapun faktor risiko terbesar untuk mengalami
berbagai distres psikologis terdapat pada perempuan
dan tenaga kesehatan. Sebuah penelitian yang juga
dilakukan di Hong Kongbahkan menunjukkan bahwa 30
bulan pasca infeksi SARS, 25,6% dari penyintas
mengalami Post Traumatic Disorders (PTSD) dan15,6%
mengalami gangguan depresi. Secara rata-rata,
setidaknya 30% penyintas mengalami salah satu dari
gejala tersebut (Makdkk., 2009).
Kondisi kesehatan masyarakat terkait penularan
virus corona dibagi menjadi Orang Tanpa Gejala (OTG),
Orang Dengan Pemantauan (ODP), Pasien Dengan
Pengawasan (PDP), dan orang yang menderita COVID19. Belum ada penelitian yang mengukur masalah
kesehatan jiwadan psikososial masyarakat terkait
dengan pandemi ini, namun berdasarkan hasil penelitian
WHO (2005) saat bencana tsunami, maka perlu segera
dilakukan promosi kesehatan jiwa danpsikososial,
pencegahan terjadinya masalah kesehatan jiwa dan
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psikososial, serta mendeteksi dan memulihkan masalah
kesehatanjiwa dan psikososial.
1. Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial
Secara global istilah Dukungan Kesehatan
Jiwa dan Psikososial (DKJPS) atau Mental Health
and Psychososcial Support (MHPSS) digunakan
dalam Panduan Inter Agency Standing Committee
(IASC) dalam Situasi Kedaruratan, yang berarti
dukungan jenis apa pun dari luar atau lokal yang
bertujuan melindungi atau meningkatkan kesejahteraan psikologis dan/atau mencegah serta
menangani kondisi kesehatan jiwa dan psikososial.

Layanan kesehatan jiwa oleh spesialis kesehatan
jiwa (perawat kesehatan jiwa, psikolog,
psikiater, dll

Layanan kesehatan jiwa dasar oleh dokter
layanan kesehatan primer. Dukungan emosional
dan praktisi dasar dari kader kesehatan

Mengaktivasi hubungan sosial , ruang ramah
anak yang mendukung dukungan tradisional
dari masyarakat

Advokasi layanan dasar yang aman,
dapat diterima di masyarakat dan
melindungi harga diri

Gambar.4.4 Piramida
intervensi
dukungan
kesehatan jiwa dan psikososial (IASC,
2020)
DKJPS dipakai berbagai pihak untuk
merespon kondisi kedaruratan maupun bencana,
salah
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DKJPS

mengintegrasikan pendekatan biologis, psikologis,
dan sosiokultural di bidang kesehatan, sosial,
pendidikan dan komunitas, serta untuk menekankan
perlunya pendekatan-pendekatan yang beragam
dan saling melengkapi dari berbagai profesi dalam
memberikan dukungan yang sesuai.
DKJPS dalam Situasi Kedaruratan mengedepankan berbagai tingkatan intervensi agar
diintegrasikan dalam kegiatan respon pandemi.
Tingkatan-tingkatan
ini
disesuaikan
dengan
spektrum kebutuhan kesehatan jiwa dan psikososial
dan digambarkan dalam piramida intervensi
(Gambar 1), mulai dari mempertimbangkan aspek
sosial dan budaya dalam layanan-layanan dasar,
hingga memberikan layanan spesialis untuk orangorang dengan masalah kesehatan jiwa dan
psikososial yang lebih berat.
Prinsip-prinsip utamanya adalah jangan
menyakiti, menjunjung hak asasi manusia dan
kesetaraan, menggunakan pendekatan partisipatif,
meningkatkan sumber daya dan kapasitas yang

2.

sudah ada, menjalankan intervensi berlapis dan
menjalankan tugas dengan sistem dukungan
terintegrasi.
Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada
Orang Sehat
a.

Peningkatan Imunitas (Promosi kesehatan)
1) Peningkatan Imunitas Fisik
Peningkatan imunitas fisik dalam rangka
mencegah infeksi dari virus COVID-19,
diantaranya dapat diupayakan melalui:
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a)

b)
c)

Makanan
seimbang
(karbohidrat,
protein, sayur, buah-buahan yang
mengandung vitamin dan mineral), jika
diperlukan tambahan vitamin
Minum yang cukup, orang dewasa
minimal 2 liter per hari
Olah raga minimal 30 menit sehari

d)

2)

Berjemur di pagi hari seminggu dua
kali
e) Tidak merokok dan tidak minum
alkohol.
Peningkatan
Kesehatan
Jiwa
dan
Psikososial
Kondisi kesehatan jiwa dan kondisi optimal
dari psikososial dapat tingkatkan melalui:
a) Emosi positif: gembira, senang dengan
cara melakukan kegiatan dan hobby

b)

yang disukai, baik sendiri maupun
bersama keluarga atau teman.
Pikiran positif: menjauhkan dari
informasihoax, mengenang semua
pengalaman yang menyenangkan,
bicara pada diri sendiri tentanghal
yang positif (positive self-talk ),
responsif (mencari solusi) terhadap
kejadian, dan selaluyakin bahwa

c)

pandemi akan segera teratasi
Hubungan sosial yang positif :
memberi pujian, memberi harapan
antar sesama, saling mengingatkan
cara-cara positif, meningkatkan ikatan
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emosi dalam keluarga dan kelompok,
menghindari diskusi yang negatif, dan
saling memberi kabar dengan rekan

b.

kerja, teman atau seprofesi;
d) Secara rutin tetap beribadah di rumah
atau secara daring.
Pencegahan masalah Kesehatan Jiwa dan
Psikososial (Pencegahan Masalah Kesehatan)
1) Pencegahan penularan
a) Jarak sosial (Social distancing)
Jarak sosial adalah jarak interaksi
sosial minimal 2 meter, tidak berjabat
tangan, dan tidak berpelukan sehingga
penularan virus dapat dicegah. Jarak
sosial ini sepertinya membuat interaksi
menjadi semakin jauh, rasa sepi dan
terisolasi. Hal ini dapat diatasi dengan

b)

meningkatkan intensitas
interaksi
sosial melalui media sosial yang tidak
berisiko terkena percikan ludah.
Jarak fisik (Physical distancing)
Jarak fisik adalah jarak antar orang di
manapun berada minimal 2 meter,
artinya walaupun tidak berinteraksi
dengan orang lain jarak harus dijaga
dan tidak bersentuhan. Tidak ada
jaminan baju dan tubuh orang lain
tidak mengandung virus COVID-19
sehingga jarak fisik dapat mencegah
penularan.

c)

Cuci tangan
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Mencuci tangan dengan sabun pada
air yang mengalir sebelum dan
sesudah memegang benda. Tangan
yang memegang benda apa saja
mungkin sudah ada virus COVID-19,
sehingga cuci tangan pakai sabun
dapat menghancurkan kulit luar virus

d)

dan tangan bebas dari virus. Hindari
menyentuh mulut, hidung dan mata,
karena tangan merupakan cara
penularan yang paling berbahaya.
Pakai masker kain
Menggunakan masker kain diganti
setiap 4 jam. Pada situasi pandemi
tidak diketahui apakah orang lain sehat
atau OTG (yang tidak memperlihatkan
tanda dan gejala pada hal sudah

e)

mengandung virus corona), jadi
pemakaian masker kain bertujuan
tidak menularkan dan tidak ketularan.
Setelah pulang ke rumah
Pada situasi yang terpaksa harus ke
luar rumah, maka saat pulang ke
rumah upayakan meninggalkan sepatu
di luar rumah, lalu segera mandi dan
pakaian segera dicuci.

Oleh karena itu setiap orang diminta tinggal
di rumah (stay at home) artinya bekerja
dari rumah, belajar dari rumah, beribadah
dari rumah, dan semua aktifitas dilakukan
di rumah. Hindari pertemuan-pertemuan
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seperti
pesta
ulang
tahun,
pesta
perkawinan, ibadah berjamaah, dan
kerumunan orang banyak.
2)

Pencegahan masalah kesehatan jiwa dan
psikososial
Masalah
kesehatan
jiwa
dan
psikososial dapat berupa ketakutan,
cemas, dan panik terhadap kejadian
COVID-19.
Orang
semakin
enggan
bertemu dengan orang lain dan muncul
curiga orang lain dapat menularkan.
Perasaan ini akan memberikan respons
pada tubuh untuk cepat melakukan
perlindungan untuk memastikan keamanan.
Gejala awal yang terjadi adalah
khawatir, gelisah, panik, takut mati, takut
kehilangan kontrol, takut tertular, dan
mudah tersinggung. Jantung berdebar
lebih kencang, nafas sesak, pendek dan
berat, mual, kembung, diare, sakit kepala,
pusing, kulit terasa gatal, kesemutan, otototot terasa tegang, dan sulit tidur yang
berlangsung selama dua minggu atau
lebih.
a) Pencegahan masalah kesehatan jiwa
dan psikososial oleh individu
Sikap mental menghadapi situasi ini
dapat berupa:
(1) Sikap Reaktif
Sikap mental yang ditandai
dengan reaksi yang cepat, tegang,

KESEHATAN IBU HAMIL PADA MASA PANDEMI 2019-nCOV

113

agresif terhadap keadaan yang
terjadi
dan
menyebabkan
kecemasan
dan
kepanikan.
Contoh
perilakunya
adalah:
memborong bahan makanan,
masker, hands-sanitizer, vitamin
dll. Sikap reaktif ini dapat dikendalikan dengan cara mencari
berbagai info atau masukan dari
banyak orang sebelum mengambil
keputusan.
(2) Sikap Responsif
Sikap mental yang ditandai
dengan sikap tenang, terukur,
mencari tahu apa yang harus
dilakukan
dan
memberikan
respons yang tepat dan wajar.
Sikap responsif dapat dikembangkan
agar
tidak
terjadi
masalah kesehatan jiwa dan
psikososial.
b)

Pencegahan masalah kesehatan jiwa
dan psikososial dalam keluarga
Kegiatan keluarga yang konstruktif
semakin menguatkan ikatan emosional
dan keluarga semakin harmonis.
Keluarga
dapat
merencanakan
kegiatan 5B: belajar beribadah,
bermain,
bercakap-cakap
dan
berkreasi bersama.
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c)

Pencegahan masalah kesehatan jiwa
dan psikososial di sekolah dan tempat
kerja.
Proses pembelajaran yang dilakukan
secaradaring
dapat
menimbulkan
kebosanan / kejenuhan, sehingga
mengakibatkan meningkatnya stress
pada anak didik. Sekolah dan kampus
dapat
mengorganisasikan
proses
pembelajaran yang menarik dan
komunikatif seperti voice note atau
video

mengajar,

pertemuan

lewat

daring yang santai dan fleksibel, serta
dapat menggunakan surel dan media
sosial.
Di tempat kerja, dibuat jadwal bekerja
yang fleksibel, sehingga membuat
lebih nyaman dalam bekerja untuk
mencegah
penurunan imunitas
karyawannya. Pimpinan harus memiliki
protokol standar kesehatan dan
keselamatan dalam bekerja.
3. Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada
Ibu Hamil sebagai kelompok rentan akibat infeksi
Covid-19
Orang yang termasuk dalam kelompok rentan
terinfeksi adalah : lansia, penyakit kronik (komorbid :
Penyakit Paru danpenyakit pernafasan lainnya,
Jantung, Hipertensi, Ginjal, Diabetes, Autoimun,
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kanker), disabilitas fisik, ODMK dan ODGJ, anak dan
ibu hamil.
Ibu hamil diharapkan melakukan promosi dan
pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial
sebagai berikut:
a. Dukungan emosional suami dan anggota
keluarga lainnya dalam memenuhi kebutuhan ibu
hamil.
b. Ibu hamil dan keluarganya mendapat informasi
tentang masalah kesehatan jiwa dan psikososial
yang sering terjadi pada ibu hamil dan
postpartum, yaitu depresi waktu hamil maupun
post partum. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai
dari depresi saat hamil, post partum blues dan
depresipost partum adalah sedih terus menerus
lebih dari 2 minggu, hilang minat dan mudah lelah
disertai gejala lainnya seperti sulit tidur, sulit
konsentrasi, banyak atau kurang makan, berat
badan menurun, mudah putus asa, bisa juga
terjadi pikiran bunuh diri.
c. Membaca informasi positif tentang kehamilan,baik
dari media sosial maupun buku.
d. Ibu
hamil
tetap
berkomunikasi
dengan
masyarakat sekitar rumah melalui media sosial
e. Ibu hamil memberikan informasi terkini tentang
kondisi kehamilannya kepada suami dan anggota
keluarganya.

*****
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