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SEtAHun PAnDEMI CoVID-19 I v

Puji syukur ke hadirat Allah SWt atas segala rahmat 
dan karunia-nya, sehingga kita masih diberi 
kesempatan untuk dapat  menjalankan peran dan 
tugas dalam penanganan pandemi CoVID-19. 

Saat ini,  situasi pandemi global Corona Virus 
Disease (CoVID-19) termasuk juga 
Indonesia, telah mengancam seluruh 
aspek kehidupan dengan angka 
kematian yang tinggi. Berbagai 
penelitian dilakukan terkait upaya 
pencegahan penularan, penemuan 
vaksin, penapisan, diagnosis dini, tata 
laksana dan rehabilitasi kasus. Akan 
tetapi, pandemi belum juga dapat 
diatasi. terlebih CoVID-19 
ini merupakan penyakit 
seribu wajah yang dapat 
menampakkan gejala dan 
tanda yang berubah-ubah.

Berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan nomor 
HK.01.07/MEnKES/169/2020 

tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan 
Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu 
RSPI Sulianti Saroso sebagai institusi kesehatan 
mendapat kepercayaan pemerintah sebagai Rumah 
Sakit yang menangani CoVID-19 dari kasus pertama 
ditemukan. RSPI Sulianti Saroso mengambil langkah 
sigap dan siaga terhadap kasus CoVID-19 yang 
meluas begitu cepat.

Buku Cerita Rasa Seribu Asa menggambarkan 
profil RSPI Sulianti Saroso berikut peran sertanya  
dalam penanggulangan penyakit infeksi khususnya 
dalam kasus CoVID-19. Buku ini diharapkan 
bisa menjadi inspirasi yang bermanfaat dalam 

penanganan dampak pandemi COVID-19 
serta berkontribusi secara positif bagi 
ketahanan kesehatan nasional.

Kami mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah 
berkontribusi dalam penyusunan 
buku “Cerita Rasa Seribu Asa” ini.

      
 Jakarta,   Mei 2021

Pengantar
Direktur utama 
rsPi Prof. Dr. sulianti saroso  
dr. Mohammad Syahril Mansyur, Sp.P, MPH



Sambutan Utama
Menteri Kesehatan republik indonesia
Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWt, 
tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-nya kepada kita semua, 
sehingga buku “Cerita Rasa Seribu Asa” yang 
menandai setahun pandemi CoVID-19 di Indonesia 
telah selesai disusun oleh Rumah Sakit Penyakit 
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso (RSPI Sulianti 
Saroso). Karya ini, yang juga menandai 27 tahun 
perjalanan RSPI Sulianti Saroso dalam memberikan 
yang terbaik untuk pelayanan dan pengkajian 
penyakit infeksi di Indonesia, amat patut dihargai 
dan diapresiasi.

Penunjukan RSPI Sulianti Saroso sebagai rumah 
sakit rujukan CoVID-19 pertama di Indonesia, 
memiliki arti bahwa pemerintah mempercayai 
kapabilitas, kapasitas, serta kesiapsiagaan RSPI 
Sulianti Saroso untuk menangani CoVID-19. 
Kepercayaan itu dijalankan dengan baik oleh 
RSPI Sulianti Saroso yang telah mengerahkan 
seluruh sumber daya dan kemampuannya untuk 
menanggulangi CoVID-19. Saya juga menyampaikan 
duka cita mendalam atas gugurnya para tenaga 

kesehatan RSPI Sulianti Saroso yang menjadi garda 
terdepan penanganan pandemi CoVID-19.

Pandemi CoVID-19 dihadapi oleh seluruh dunia 
termasuk Indonesia dan telah berdampak pada 
keselamatan, kesehatan, perekonomian, sosial 
budaya, dan segenap sendi kehidupan manusia. 
Pandemi ini belum akan hilang dalam jangka 
pendek, terlebih dengan munculnya ancaman varian 
baru virus CoVID-19 yang membutuhkan respon 
cepat untuk mencegah penularan berkelanjutan. 
Saya berharap RSPI Sulianti Saroso dapat terus 
mengambil peran penting sesuai posisinya sebagai 
rumah sakit rujukan dan center of excellence penyakit 
infeksi.

Di sisi lain, untuk mengatasi pandemi kita tidak 
bisa hanya mengandalkan vaksin dan perawatan 
di rumah sakit. Penguatan sistem kesehatan publik 
melalui perubahan perilaku dan kedisiplinan 
masyarakat dalam menjalankan protokol 
kesehatan akan mempercepat pencegahan dan 
pengendalian CoVID-19. Saya mengajak seluruh 
jajaran pemerintah dan rakyat bersatu padu 
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dalam menghadapi pandemi, untuk 
masa depan Indonesia yang lebih baik, 
lebih sehat, dan bebas dari pandemi 
CoVID-19.

Sekali lagi, saya mengucapkan 
selamat atas terbitnya buku ini, yang 
telah menggambarkan sepak terjang 
RSPI Sulianti Saroso selama pandemi 
CoVID-19 dengan komprehensif. Semoga 
buku ini dapat menjadi sumber informasi 
dan inspirasi bagi kita semua, untuk 
berkarya yang terbaik bagi bangsa 
Indonesia.

SEtAHun PAnDEMI CoVID-19 I vii



Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWt, 
tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 
rahmat, barokah serta hidayah-nya, sehingga 
pada kesempatan ini telah berhasil disusun buku 
“Cerita Rasa Seribu Asa” setahun pandemi Covid-19 
sebagai dokumentasi perjuangan seluruh civitas 
hospitalia Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. 
Dr. Sulianti Saroso (RSPI Sulianti Saroso) 
dalam penanganan pandemi Covid-19 di 
Indonesia. RSPI Sulianti Saroso adalah 
salah satu garda terdepan Indonesia 
dalam melawan penyakit infeksi baik di 
masa lalu, masa sekarang dan masa depan 
termasuk Covid-19 yang masih 
belum berakhir.

Dalam perjalanan panjang 
selama 27 tahun, RSPI Sulianti 
Saroso mampu membuktikan 
dan mengokohkan fungsi 
dan perannya sebagai 

Rumah Sakit Rujukan dan Pengkajian Penyakit 
Infeksi. Salah satunya dengan ditunjuknya 
RSPI Sulianti Saroso sebagai pusat layanan 
unggulan (Center of Excellence) penyakit infeksi 
oleh pemerintah. Penunjukan dilakukan karena 
penanggulangan penyakit infeksi memerlukan 
upaya penguatan ketahanan kesehatan nasional 
melalui pengembangan Center of Excellence penyakit 
infeksi.

Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi 
bagi kita semua dan sekaligus gambaran tentang 
kesiaptanggapan Indonesia melalui RSPI Sulianti 
Saroso dalam pengendalian dan penanganan 
Covid-19. Semoga buku ini juga dapat memotivasi 
seluruh civitas hospitalia RSPI Sulianti Saroso untuk 
terus meningkatkan kualitas pelayanannya serta 

mampu mengeluarkan hasil-hasil penelitian 
yang mampu menjadi rujukan bagi 
pengambil keputuan dalam kebijakan 

ketahanan kesehatan nasional termasuk 
untuk penanggulangan Covid-19.

Wabillahi taufiq Walhidayah, 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

Sambutan

Direktur Jenderal
Pelayanan Kesehatan 
Kementerian Kesehatan ri
Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D, 
Sp.THT-KL(K), MARS
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Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada 
tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pengawas RSPI 
Sulianti Saroso menyambut baik prakarsa Direktur 
utama beserta jajarannya dalam menerbitkan 
Buku cerita Rasa Seribu Asa yang diluncurkan 
bertepatan dengan Hut RSPI Sulianti Saroso ke 27. 
Buku ini menggambarkan perjalanan RSPI Sulianti 
Saroso selama satu tahun menangani pandemi 
Covid-19 yang sulit untuk dilupakan.

Diawal tahun 2020 Covid 19 melanda seluruh 
dunia termasuk Indonesia serta menjadi masalah 
kesehatan global. Dapat dikatakan hampir 1 (satu) 
tahun kita harus berdampingan dengan Covid 
19 dan diprediksi masih akan berlangsung 
pada beberapa waktu ke depan.

RSPI Sulianti Saroso mendapat 
kepercayaan Pemerintah sebagai 
Rumah Sakit rujukan pertama 
untuk menangani Covid-19. 
Mengingat pelayanan kesehatan 
yang dilakukan RSPI Sulianti 
Saroso dikonsentrasikan dalam 
penanganan Covid-19 dan seiring 
dengan berjalannya waktu maka 

RSPI Sulianti Saroso ditetapkan sebagai Center 
of Excellence (CoE) Penyakit Infeksi dalam Sistem 
Ketahanan Kesehatan nasional.

upaya sungguh-sungguh serta kerja keras 
bersama dalam penanganan Covid-19 menunjukkan 
hasil optimal. Salah satunya adalah diperolehnya 
penghargaan dari Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh 
Indonesia (PERSI), yakni PERSI goLDEn AWARD 2020 
dengan Kategori Rumah Sakit dengan Kesiapsiagaan 
terbaik Menghadapi Pandemi Covid- 19 (Paramakarya 
Dharmartha Husada).

Pemberian penghargaan tersebut merupakan 
bukti  pengabdian RSPI Sulianti Saroso terhadap 
bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia sesuai 
peran dan fungsi sebagai Rumah Sakit Penyakit 
Infeksi yang menjadi garda terdepan melawan 
penyakit infeksi di masa lalu, saat ini, maupun di 
masa depan. Harapan yang ingin dicapai sudah 
barang tentu agar semua pihak dapat bekerja 

sama, saling bahu membahu serta dapat 
memberikan dukungan kepada RSPI Sulianti 

Saroso agar kedepan mampu menjadi 
Rumah Sakit yang sesuai fungsinya dan 
berperan secara maksimal.

Akhirnya dengan diterbitkannya buku 
cerita Rasa Seribu Asa ini, diharapkan 

akan menjadi catatan sejarah dunia 
dan diharapkan menjadi acuan 
bagi Rumah Sakit lainnya dalam  
penanganan Covid-19.        

Sambutan

Ketua Dewan Pengawas 
rsPi  Prof. Dr. sulianti saroso
Drg. Vensya Sitohang, M.Epid
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VISI, MISI, dan 
TATA NILAI
rsPi Prof. Dr. sulianti saroso

1

Visi

l Menjadi Rumah Sakit unggulan 
Penyakit Infeksi yang terdepan 
Setingkat Asia Pasifik

Misi

1.  Mengelola penyakit infeksi secara 
profesional dan paripurna

2.  terselenggaranya pengkajian dan 
penelitian dalam bidang penyakit 
infeksi emerging, reemerging dan 
tropical medicine

3.  terselenggaranya pendidikan dan 
pelatihan penyakit infeksi emerging, 
reemerging dan tropical medicine

4.  Memperluas jejaring pelayanan 
pendidikan dan penelitian di bidang 
penyakit infeksi melalui publikasi 
secara nasional dan internasional

5.  Membangun budaya corporate untuk 
meningkatkan produktivitas dan 
kesejahteraan

MoTTo

Mengabdi
Untuk Negeri
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TaTa Nilai
rsPi

TaNGGuH

Nilai BuDaya 
“rsPi”

suliaNTi saroso
Responsif

integritas

Sinergi

Profesional

resPoNsiF
Sigap memberikan 
bantuan kepada yang 
membutuhkan pelayanan

r
P

s
i

ProFesioNal
Memberikan pelayanan yang 
ramah dan bermutu sesuai 
dengan standar profesi

siNerGi
Memberikan 

pelayanan lebih dari 
yang diharapkan

iNTeGriTas
Menjalankan tugas dengan 

penuh tanggung jawab, dapat 
dipercaya, disiplin, konsisten 

serta berkualitas

VISI, MISI, dan TaTa nIlaI
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TuGas PoKoK 

Berdasarkan Peraturan Menteri 
Kesehatan RI no.51 tahun 2019 
tertanggal 18 oktober 2019 
tentang organisasi dan tata 
Kerja Rumah Sakit Penyakit 
Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, 
RSPI Sulianti Saroso mempunyai 
tugas pokok:

Menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan perorangan secara 

paripurna dengan kekhususan 
pelayanan kesehatan di bidang 

penyakit infeksi.

"

VISI, mISI, DAN TATA NILAI
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MilesToNe
PELAYANAN
l Covid centre
l Layanan tB-Ro dan HIV
l Layanan eksekutif : 
l PCR drive-thru
l telemedicine
l Klinik eksekutif
l Vaksinasi mandiri
l Layanan Kesehatan Perjalanan
l MCu VVIP

l Sistem pelayanan berbasis It terpadu
l Layanan Rumah Duka
l (IgD non covid – ranap non covid)

l Mobile mini MCu
l Laboratorium Infeksi 

terpadu
l Pusat Rehabilitasi 

Medik Pasca Infeksi

l Layanan MRI
l Pengampu Rumah Sakit 

di berbagai wilayah 
Indonesia khusus untuk 
Layanan Infeksi

Pusat layanan penyakit infeksi 
terintegrasi (pendidikan, 
penelitian, dan pelatihan).

Layanan PICu 
nICu Infeksi

l Layanan infeksi non 
covid:  IgD, Rawat Inap, 
IBS,  Rajal

l orthopedi infeksi
l neuroinfeksi 
l Bank Darah 
l Home Care geriatri 

Infeksi

2021
2022

2024
2025

2023

VISI, MISI, dan TaTa nIlaI
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MilesToNe
PENELitiAN

l Sertifikasi gCP & Scientific 
Writing & pemenuhan kuota 
SDM riset

l e-Suretripss terintegrasi e-RM
l e-Siraterapiss terintegrasi SIRS
l Pemanfaatan IJID RSPISS 

dengan mitra DL / Ln (>70%)
l Pengembangan networking Ln 
l Finalisasi Masterplan Research 

Center

l translasional riset 
l Sustainable EWARS (Surveilans & Infectious Disease Registry tahap I)
l Pengembangan e-Siraterapiss dan e-Suretripss ke Digital Library
l IJID RSPISS terakreditasi (nasional & terindeks Internasional)
l Masterplan Research Center tahap II
l WHo CC tahap I

l translasional riset 
l Sustainable EWARS (Surveilans & 

Infectious Disease Registry tahap II)
l optimalisasi Digital Library
l Masterplan Research Center tahap III
l WHo CC tahap II

l Sertifikasi gCP & Scientific Writing & 
pemenuhan kuota SDM riset (100%)

l translasional Riset thn 2021 
l Penambahan 3 modul e-Suretripss
l e-Siraterapiss terintegrasi SIRS 100% 
l Pengembangan modul EWARS pada 

surveilans sistem
l Pemanfaatan IJID RSPISS dengan mitra 

DL / Ln (>80%)
l Implmentasi Riset dgn Erasmus Huis)
l Masterplan Research Centre tahap I

l translasional riset 
l Sustainable EWARS 

(Surveilans & Infectious 
Disease Registry tahap III)

l optimalisasi Digital 
Library

l Pemanfaataan Research 
Center

l WHo CC

gOAL 
l Research Hospital
l EWARS Based on 

Surveilance
l Comnunity Service 

(DigiLib)
l WHo CC

2021
2022

2023
2024

2025

VISI, MISI, dan TaTa nIlaI
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2021
2022

2023
2024

2025

MilesToNe
PELAtihAN

l Sertifikasi tot, Mot, toC 
Dn/Ln(80%)

l Pengembangan Databased 
Pelatihan terintegrasi SIRS 
(50%)

l Akreditasi 3 Kurikulum 
Pelatihan Infeksi

l Finalisasi Masterplan 
training Centre

l Sertifikasi tot, Mot, toC 
Dn/Ln (90%)

l Pengembangan Databased 
Pelatihan (80%)

l Akreditasi 6 Kurikulum 
Pelatihan Infeksi

l uji coba Masterplan 
training Centre tahap I

l Sertifikasi tot, Mot, toC 
Dn/Ln (100%)

l Akreditasi training Centre PI 
tahap I

l Pengembangan databesed 
Pelatihan (100%)

l Akreditasi 6 Kurikulum 
Pelatihan Infeksi

l uji coba Masterplan 
training Centre tahap II

l Akreditasi training Centre PI
l Sustainable Databased 

Pelatihan
l Akreditasi 12 Kurikulum 

Pelatihan Infeksi
l Pemanfaatan training 

Centre ERID

l Akreditasi training 
Centre PI tahap II

l Sustainable Databased 
Pelatihan

l Akreditasi 9 Kurikulum 
Pelatihan Infeksi

l uji coba Masterplan 
training Centre tahap III

global training 
centre for ERID

VISI, MISI, dan TaTa nIlaI
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VISI, MISI, dan TaTa nIlaI
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"Siapapun...dari Dirut sampai level terbawah, 
harus bersinergi dan berkomunikasi dengan 
baik, dalam rangka mengabdi untuk negeri 

serta mengantarkan RSPI Sulianti Saroso 
menjadi Center of Excellence Penyakit Infeksi."



Sejarah Singkat
rsPi Prof. Dr. sulianti saroso

2

asal NaMa

nama Prof. Dr. Julie Sulianti Saroso, MPH 
diabadikan menjadi nama Rumah Sakit 
Penyakit Infeksi (RSPI) Prof. Dr. Sulianti Saroso 
ini karena jasanya yang besar terhadap dunia 
kesehatan di Indonesia. Beliau berperan besar 
dalam pembasmian wabah cacar. 

Beliau menjabat sebagai Direktur Jenderal 
Pencegahan, Pemberantasan dan Pembasmian 
Penyakit Menular (P4M) pada 1967-1975 dan 
Kepala Badan Litbangkes pada tahun 1975-1978. 
Beliau adalah orang yang berhasil meyakinkan 
Komisi Internasional WHo bidang pemberantasan 
penyakit cacar bahwa Indonesia telah terbebas 
dari penyakit cacar yang kala itu tengah 
melanda dunia. Selain itu, Beliau 
juga pernah menjadi Ketua Health 
Assembly atau Majelis Kesehatan 
Dunia pada tahun 1973.

SEtAHun PAnDEMI CoVID-19 I 9



seJaraH rsPi 
suliaNTi saroso

terbagi dalam tiga periode. Berawal 
dari Stasiun Karantina di Pulau 
onrust, Kepulauan Seribu, kemudian 
dipindahkan ke tanjung Priok dan 
memasuki periode saat menjadi Stasiun 
Karantina dan berubah menjadi Rumah 
Sakit Karantina (RS Karantina) di tanjung 
Priok dengan fungsi utama menangani 
pendeita penyakit karantina dari kapal. 
Kemudian periode setelah RSPI Prof. Dr. 
Sulianti Saroso diresmikan.

Stasiun Karantina Pulau Onrust 
(1917-1958)

Fungsi utama stasiun adalah 
menampung penderita cacar yang 
berasal dari wilayah Jakarta dan 
sekitarnya. tahun 1930-an, Pulau 
onrust juga menjadi Asrama Haji 
sebelum Jemaah Haji diberangkatkan 
ke Arab Saudi. Para calon haji di Pulau 
onrust ditempatkan di sana agar bisa 
beradaptasi dengan udara laut, karena 
zaman dahulu mereka naik kapal laut 
menuju ke Arab Saudi.

Sejarah Singkat
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Stasiun Karantina dan RS Karantina Tanjung 
Priok (1958-1994)

Fungsi utama menangani penderita penyakit 
menular dari kapal yang memerlukan karantina. 
Fungsi Stasiun Karantina di tanjung Priok saat 
itu berimbang dengan menangani penderita 
cacar pada tahun 1964-1970 sebanyak 2.358 
orang. 

Sejak Indonesia dinyatakan bebas cacar pada 
tahun 1972, Stasiun Karantina berubah menjadi 
Rumah Sakit Karantina (RS Karantina). Rumah 
Sakit Karantina ini bertugas menyelenggarakan 
pelayanan, pengobatan, perawatan, karantina, 
dan isolasi penyakit menular tertentu.

Dalam perjalanannya, Rumah Sakit Karantina 
tidak hanya menangani pasien karantina atau 
pasien yang ditengarai menderita penyakit 
menular yang diatur oleh pemerintah saja, 
namun juga penyakit-penyakit menular atau 
infeksi lainnya. Seirama dengan pertambahan 
jenis pelayanan, hal ini pun 
berdampak pada tuntutan 
ruang dan fasilitas.

PImPINAN mASA STASIUN 
KARANTINA DAN RS KARANTINA

l  1958-1963 : dr. REM Suling
l  1963-1970 :  dr. guno Wisesi 
   (dr go Hong Wie)
l  1970-1972 :  dr. Rudianto Suwono
l  1972-1974 :  dr. Soeriawan
l  1974-1975 :  dr. Brotowasisto
l  1975 :  dr. Yanas
l  1975-1978 :  dr. guno Wisesi 
   (dr go Hong Wie)
l  1978-1989 :  dr. M.A. Mochtar,   

  MPH
l  1989-1993 : dr. Maramis A.H.,   

  MPH, MBA

Sejarah Singkat
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Menempati tanah seluas kurang 
lebih 35.000 m2 milik Pemerintah 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemda 
DKI Jakarta. Adapun pembangunan 
gedung dan infrastruktur rumah sakit 
dilakukan dengan mendapat bantuan 
hibah murni (grant) dari Pemerintah 
Jepang. gedung RSPI Sulianti Saroso 
diresmikan pada tanggal 21 April 1994. 
Pembangunan gedung RSPI Sulianti 
Saroso dimulai sejak 17 Juni 1992 
dan selesai pada 24 September 1993. 
Meskipun menempati tanah Pemda 
DKI, RS ini merupakan Rumah Sakit 
Vertikal milik Kementerian Kesehatan 
Republik Indonesia (Kemenkes RI).

RSPI Prof. DR. Sulianti Saroso 
(1994 – saat ini)

Dalam rangka meningkatkan mutu 
dan cakupan pelayanan kesehatan 
masyarakat, khususnya untuk 
memutuskan rantai penularan penyakit 
infeksi, RS Karantina dirasakan perlu 
dikembangkan baik dari segi sarana/
prasarana, kemampuan, teknologi, 
sumber daya, dan kelembagaannya. 
Dengan pertimbangan tersebut, RS 
Karantina dipindahkan secara resmi ke 
wilayah Sunter pada tahun 1994 dan 
berubah nama menjadi RSPI Prof. DR. 
Sulianti Saroso (RSPI Sulianti Saroso).

Sejarah Singkat
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u	7 juni 1992
Pada tanggal 17 Juni 1992, 
dilakukan peletakan batu pertama 
pembangunan RSPI Sulianti Saroso 
oleh Menteri Kesehatan RI saat itu, 
Dr. Adhyatma, MPH yang dihadiri 
oleh Duta Besar Jepang untuk 
Indonesia Mr. Michihiko Kunihiro.

u	24 September 1993
Pada tanggal 24 September 1993, 
bangunan RS diserahkan secara 
resmi dari Pemerintah Jepang kepada 
Pemerintah Indonesia, dalam hal 
ini Direktorat Jenderal PPM & PLP. 
Mulai tanggal 1 Desember 1993, 
dilaksanakan proses perpindahan 
kegiatan pelayanan pasien dari Rumah 
Sakit Karantina di tanjung Priok ke 
RSPI Sulianti Saroso di Sunter.

u	1994
Pada tanggal 1 Januari 1994, RS Karantina berubah 
menjadi RSPI Sulianti Saroso dan diresmikan pada 
tanggal 21 April 1994. Berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan RI no.5/Menkes/SK/1994 
tentang organisasi dan tata Kerja RSPI Prof. Dr. 
Sulianti Saroso, RSPI Sulianti Saroso ditetapkan 
sebagai unit Pelaksana teknis (uPt) Ditjen PPM 
dan PL Kementerian Kesehatan RI.

u	1996
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan 
no.113/Menkes/ SK/II/96, RSPI Sulianti Saroso 
menjadi Rumah Sakit tipe B non-Pendidikan 
dan menetapkan RSPI Sulianti Saroso setara 
dengan Rumah Sakit umum dengan tingkat 
eselonisasinya sama dengan II B. RSPI Sulianti 
Saroso mempunyai kedudukan sebagai pusat 
rujukan nasional dalam penatalaksanaan 
penyakit menular dan penyakit infeksi lainnya.

Sejarah Singkat
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u	2005
tanggal 13 Jan 2005, 
Berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan no.66/
Menkes/SK/I/2005, RSPI 
Sulianti Saroso menjadi RS 
Vertikal, tipe B Pendidikan, 
Eselon II B.

u	2007
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan no.270/
KMK.05/2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan 
no.756/Menkes/SK/VI/2007, RSPI Sulianti Saroso 
menjadi Badan Layanan umum (BLu).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
no.270/ KMK.05/2007 kemudian RSPI Sulianti 
Saroso mendapat Keputusan Menteri Kesehatan 
no.760/MEnKES/SK/VI/2007 tentang Penetapan 
Lanjutan Rumah Sakit Rujukan Bagi orang Dengan 
HIV dan AIDS (oDHA).

u	2009
Berdasarkan Keputusan Menteri 
Kesehatan no.1138/Menkes/SK/
XI/2009, RSPI Sulianti Saroso ditetapkan 
sebagai Pusat Kajian dan Rujukan 
nasional Penyakit Infeksi. Dalam 
melaksanakan tugas penelitian, RSPI 
Sulianti Saroso bekerja sama dengan 
Pusat Penelitian dan Pengembangan 
Biomedis dan Farmasi, Badan 
penelitian dan Pengembangan 
Kesehatan Departemen Kesehatan. 

u	2008
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
no.247/Menkes/PER/III/2008 tentang 
organisasi dan tata Kerja RSPI Sulianti 
Saroso berkedudukan di bawah Direktorat 
Jenderal (Ditjen) Pengendalian Penyakit & 
Penyehatan Lingkungan Kemenkes. Dipimpin 
oleh seorang Direktur utama (eselon IIA). 

Sejarah Singkat
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u	2011
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 
no.2360/Menkes/PER/XI/2011 tentang 
Perubahan atas Permenkes no.247/
Menkes/PER/III/2008, RSPI Sulianti Saroso 
menjadi unit Pelaksana teknis (uPt) 
Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina upaya 
Kesehatan Kemenkes (sesuai perubahan 
Bab I Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan 
no.247/Menkes/PER/III/2008).

u	2010
Berdasarkan Peraturan Menteri 
Kesehatn nomor.340/Menkes/
PER/III/2010 tentang Klasifikasi 
Rumah Sakit, RSPI Sulianti 
Saroso ditetapkan sebagai 
Rumah Sakit dengan Kriteria 
Rumah Sakit Penyakit Infeksi.

u	2012
Berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan no.451/
MEnKES/SK/XII/2012 tentang 
Rumah Sakit Rujukan Bagi 
orang dengan HIV dan AIDS.

Sejarah Singkat
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u	2017
Berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan nomor 
HK.02.02/2808/2017, RSPI Sulianti 
Saroso ditetapkan sebagai Rumah 
Sakit Pendidikan Afiliasi Fakultas 
Kedokteran universitas Indonesia 
(FKuI). Berdasarkan Keputusan Kepala 
BKPM no.7/1/10/KES/PMDn/2017, 
RSPI Sulianti Saroso adalah Rumah 
Sakit tipe A dan juga Rumah Sakit 
Rujukan nasional sekaligus Rumah 
Sakit Pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri 
Kesehatan nomor HK.01.07/
MEnKES/350/2017 tentang Rumah 
Sakit dan Balai Kesehatan Pelaksana 
Layanan tuberkulosis Resistan obat 
(tB-Ro).

u	2016
RSPI Sulianti Saroso mempunyai 
peran penting dalam pelaksanaan 
vaksinasi haji berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan nomor HK.02.02/
MEnKES/313/2016 tentang 
Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana 
Vaksinasi Meningitis Bagi Jemaah 
umrah. Hal tersebut sejalan dengan 
dikeluarkannya Peraturan Menteri 
Kesehatan nomor 23 tahun 2018 
tentang Pelayanan dan Penerbitan 
Sertifikat Vaksinasi Internasional. 

Sejarah Singkat
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u	2020 – Pusat  Layanan Unggulan 
 Penyakit Infeksi
Pada masa pandemi CoVID-19, RSPI Sulianti 
Saroso ditetapkan sebagai Center of Excellence 
Penyakit Infeksi yang ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/
MEnKES/6577/2020 tentang Penetapan Rumah 
Sakit Penyakit Infeksi Prof. DR. Sulianti Saroso 
Jakarta Sebagai Center of Excellence Penyakit 
Infeksi Dalam Sistem Ketahanan Kesehatan 
nasional dan Integrasi Fungsional Rumah 
Sakit Penyakit Infeksi Prof. DR. Sulianti Saroso 
dengan unit utama di Lingkungan Kementerian 
Kesehatan. 

Indonesia adalah negara kepulauan dengan 
posisi strategis, berada pada jalur lalu lintas 

dan perdagangan internasional, dan salah satu 
negara berpenduduk terbesar di dunia dengan 
tingkat kepadatan tinggi, yang meningkatkan 
potensi penyakit infeksi. Dalam rangka 
penanggulangan penyakit infeksi, perlu dilakukan 
upaya penguatan ketahanan kesehatan nasional 
melalui pengembangan pusat layanan unggulan 
(Center of Excellence/CoE) penyakit infeksi.

Sebagai Center of Excellence penyakit 
infeksi, RSPI Sulianti Saroso memiliki tugas 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan 
perorangan secara paripurna dengan kekhususan 
pelayanan kesehatan dibidang penyakit infeksi. 
RSPI Sulianti Saroso memiliki tugas penguatan 
dan pengembangan pelayanan kesehatan di 
bidang penyakit infeksi dalam sistem ketahanan 
kesehatan nasional dengan fungsi sebagai berikut:
a.  Penguatan dan pengembangan sistem 

pelayanan kesehatan termasuk rujukan dan 
jejaring pelayanan;

b.  Penguatan sistem penelitan dan 
pengembangan kesehatan;

c.  Penguatan sistem pendidikan dan 
pengembangan sumber daya manusia;

d.  Penguatan dan pengembangan sarana dan 
prasarana;

e.  Penguatan sistem penganggaran.

Sejarah Singkat
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DireKTur uTaMa rsPi suliaNTi saroso
Dari Masa Ke Masa

1993-2001
dr. Sutoto, DSA

2002-2007
dr. Santoso 

Soeroso, Sp.A (K), 
mARS

2007-2010
dr. Sardikin 

giriputro, Sp.P, 
mARS

2010-2012
Dr. drg. Nurshanty 
S.A. Sapada, m.Sc

SEjARAh SINgKAT
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2012-2013
dr. Toni wandra, 

m.Kes, Ph.D

2013-2015
Dr.dr. Fatmawati, 

mPh

2015-2020
dr. Rita Rogayah, 

SpP(K), mARS

2020-sekarang
dr. mohammad 

Syahril mansyur, 
SpP, mPh 

SEjARAh SINgKAT
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Penyakit Infeksi
di Indonesia

3

Penyakit infeksi masih 
menjadi masalah kesehatan 
dunia yang berisiko 
menimbulkan dampak 
luas secara langsung, 

tidak hanya pada bidang kesehatan 
tapi juga sosial, ekonomi, politik, serta 
pertahanan dan keamanan. Beberapa 
pengalaman Kejadian Luar Biasa (KLB) 

akibat munculnya penyakit infeksi 
baru (emerging infectious disease) 
membuktikan hal itu. 

Seperti saat munculnya penyakit 
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 
pada tahun 2003, Flu Burung atau Avian 
Influenza (H5n1) sejak tahun 2005, 
influenza H1n1 atau Flu Babi tahun 2009, 
dan merebaknya Middle East Respiratory 
Syndrome Corona Virus (MERS-CoV) pada 
tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 
2013 muncul kasus virus Zika, virus Ebola 
di wilayah Afrika pada tahun 2014, dan 
pandemi CoVID-19 sejak tahun 2019 
yang masih terjadi sampai saat ini.

Dunia juga menghadapi tantangan 
penyakit infeksi lama yang muncul 
kembali (reemerging infectious disease) 
seperti Difteri, Campak, Rabies, dan 
Anthrax yang memerlukan kewaspadaan 
khusus. termasuk munculnya penyakit 
jarang dan langka yang masih ada di 
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Indonesia (neglected disease) seperti 
Kusta, Frambuasia, Schistosomiasis, 
Filariasis, sampai Pes. Penyakit endemis, 
seperti Malaria, Demam Berdarah 
Dengue (DBD), Human Immunodeficiency 
Virus (HIV), Diare dan tetanus yang 
tetap memerlukan pengendalian dan 
perhatian Pemerintah.

Penyakit-penyakit infeksi memerlukan 
sarana dan prasarana khusus di Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), agar 
tidak terjadi penularan pada lingkungan, 
yaitu tersedianya Ruang Isolasi Ketat. 
RSPI Sulianti Saroso berperan besar 
dalam penanganan dan pencegahan 
sejumlah KLB penyakit infeksi di 
Indonesia. Hal ini karena RSPI Sulianti 
Saroso memiliki fasilitas serta sarana dan 
prasarana yang sesuai prinsip biosafety 
dan biosecurity bertaraf internasional. 
Salah satunya, Ruang Isolasi Ketat 
bertekanan negatif. 

2003 2015

2005

RSPI Sulianto Saroso 
ditunjuk sebagai salah 
satu Rumah Sakit 
Rujukan kasus SARS

RSPI Sulianti Saroso 
berperan aktif dalam 
penanganan dan 
pencegahan penyakit MERS 
CoV (MCoV) atau Middle East 
Respiratory Syndrome Corona 
Virus (Sindrom Pernapasan 
timur tengah karena Virus 
Corona)

RSPI Sulianti Saroso 
merupakan Rumah 
Sakit Rujukan dalam 
menangani KLB Flu 
Burung (H5n1)

Penyakit infeksi di indonesia
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2020 – 2021

2017

-  Ditetapkan sebagai salah satu Rumah Sakit Rujukan 
penanganan CoVID-19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia nomor HK.01.07/MEnKES/169/2020 
tanggal 10 Maret 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit 
Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging tertentu. 

RSPI Sulianti Saroso 
menjadi Rumah 
Sakit Rujukan untuk 
penyakit infeksi Difteri 
yang ditetapkan 
sebagai kasus KLB di 
tahun tersebut

-  Ditetapkan sebagai Center 
of Excellence Penyakit Infeksi 
berdasarkan Keputusan Menteri 
Kesehatan nomor HK.01.07/
MEnKES/6577/2020 tentang 
Penetapan Rumah Sakit Penyakit 
Infeksi Prof. DR. Sulianti Saroso 
Jakarta Sebagai Center of 
Excellence Penyakit Infeksi dalam 
Sistem Ketahanan Kesehatan 
nasional dan Integrasi Fungsional 
Rumah Sakit Penyakit Infeksi 
Prof. DR. Sulianti Saroso dengan 
unit utama di Lingkungan 
Kementerian Kesehatan.

Penyakit infeksi di indonesia
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rs uNGGulaN uNTuK 
PeNyaKiT iNFeKsi

RSPI Sulianti Saroso diresmikan pada 21 
April 1994 sebagai Rumah Sakit Rujukan 
nasional dan Pusat Kajian Penyakit 
Infeksi di Indonesia berdasarkan 
Keputusan Menteri Kesehatan 
nomor:1138/MEnKES/SK/XI/2009 
tentang Penepatan Rumah Sakit Penyakit 
Infeksi Prof. DR. Sulianto Saroso sebagai 
Pusat Kajian dan Rujukan nasional 
Penyakit Infeksi. RSPI Sulianti Saroso 
juga ditetapkan sebagai Rumah Sakit 
pendidikan Afiliasi Fakultas Kedokteran 
universitas Indonesia (FKuI) berdasarkan 
Keputusan Menteri Kesehatan nomor 
HK.02.02/2808/2017.

Sesuai penetapan itu, RSPI Sulianti 
Saroso memiliki tugas melakukan 
kajian penyakit infeksi, menjadi 
rujukan nasional kasus penyakit 
infeksi dan penyakit menular serta 
menyelenggarakan pendidikan dan 
pelatihan penyakit infeksi. 

Dalam keadaan terjadinya 
kedaruratan kesehatan masyarakat 
atau Public Health Emergency of 
International Concern (PHEIC), maka 

kuman-kuman penyakit infeksi menjadi 
sangat penting untuk dikelola secara 
profesional. Kuman dikaji jenisnya 
sehingga dapat diketahui jenis obat 
untuk tata laksana pengobatannya 
atau bahkan direkayasa menjadi seed 
vaksin sebagai bahan pembuatan vaksin 
untuk pengendaliannya. Kuman ini 
akan menjadi aset nasional dan dijaga 
dalam Bank Bahan Biologik tersimpan 
(BBt) agar tidak disalahgunakan untuk 
bioterorism, sehingga berguna bagi 
pertahanan keamanan bidang kesehatan. 

Ini berarti, RSPI Sulianti Saroso harus 

Penyakit infeksi di indonesia
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melakukan fungsi pelayanan rujukan 
penyakit infeksi yang baik yang diikuti 
riset yang terarah serta didukung 
pendidikan dan pelatihan memadai bagi 
petugas dari dalam maupun dari luar 
Rumah Sakit.

RSPI Sulianti Saroso berperan penting 
dalam penanggulangan CoVID-19, baik 
saat Indonesia masih dalam ancaman 
importasi CoVID-19 hingga masa 
pandemi saat ini. Bahkan RSPI Sulianti 
Saroso ditetapkan sebagai salah satu 
Rumah Sakit Rujukan pasien CoVID-19 
yang ditetapkan dalam Keputusan 
Menteri Keuangan (KMK) nomor 

HK.01.07/MEnKES/169/2020 tanggal 10 
Maret 2020 tentang Penetapan Rumah 
Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit 
Infeksi Tertentu. 

Dengan keluarnya KMK tersebut, 
mulai 26 Maret 2020, RSPI Sulianti 
Saroso hanya fokus pada pelayanan 
dan perawatan pasien CoVID-19. Hal 
ini dilakukan agar Rumah Sakit lebih 
fokus pada pelayanan pasien CoVID-19 
dan untuk menghindari terjadinya 
penyebaran Virus Corona. Lebih lanjut, 
sesuai protokol kesehatan, maka semua 
pelayanan poliklinik ditutup kecuali Poli 
tB Ro, Poli DotS, dan Poli Konseling.

Penyakit infeksi di indonesia
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Penunjukan RSPI Sulianti Saroso 
sebagai Rumah Sakit rujukan nasional 
penyakit infeksi juga karena telah 
memiliki Sertifikat Komisi Akreditasi 
Rumah Sakit (KARS) versi 2012 dengan 
predikat paripurna. Predikat ini 
diperoleh atas pencapaian peningkatan 
mutu standar pelayanan, sarana dan 
prasarana, hingga administrasi dan 
manajemen Rumah Sakit. 

RSPI Sulianto Saroso juga 
berpengalaman dalam penanganan 
penyakit infeksi emerging dan reemerging 
dengan keunggulan pelayanan untuk 
Difteri, tB, MDR-tB, HIV-AIDS, pelayanan 
orthopedi infeksi, pelayanan infeksi pada 
geriatrik, Poli Vaksinasi, Travel Medicine 
dan Pelayanan CoVID-19. RSPI Sulianti 
Saroso memiliki pedoman dan Standar 
operasional Prosedur (SoP) dalam 
penanganan kasus Infeksi Emerging 
(InFEM).

unit Pencegahan dan Pengendalian 
Infeksi (PPI) RSPI Sulianti Saroso juga 
menjadi unggulan untuk penanganan 
penyakit infeksi. RSPI Sulianti Saroso 
juga memiliki data surveilans penyakit 
potensial KLB sebagai sumber data 
penelitian lebih lanjut. termasuk mampu 
menyediakan data-data untuk kajian atau 

penelitian CoVID-19 yang sesuai standar.
Dalam perannya sebagai pusat 

kajian dan pendidikan, RSPI Sulianti 
Saroso memiliki tugas melakukan kajian, 
penelitian serta surveilans epidemiologi 
sebagai dasar rekomendasi kebijakan 
yang bertujuan meningkatkan kualitas 
pelayanan serta kapasitas pendidikan. 
Pemantauan dan evaluasi terhadap 
kasus juga dilakukan secara terintegrasi 
melalui kegiatan surveilans epidemiologi 
untuk menjaga kualitas pelayanan.

Penyakit infeksi di indonesia
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COVID-19
Penyamar ulung yang 
Punya seribu Wajah

4
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Saat ini, dunia termasuk 
Indonesia dihadapkan pada 
situasi pandemi CoVID-19 
yang mengancam seluruh 
aspek kehidupan dengan 

angka kematian yang tinggi. Berbagai 
penelitian dilakukan terkait upaya 
mencegah penularan, penemuan vaksin, 
penapisan, diagnosis dini, tata laksana 
dan rehabilitasi kasus. Akan tetapi, 

pandemi belum juga dapat diatasi. 
terlebih CoVID-19 merupakan penyakit 
seribu wajah yang dapat menampakkan 
gejala dan tanda yang berubah-ubah.

Secara umum, CoVID-19 memiliki 
gejala mirip gangguan saluran 
pernapasan berat (Acute Respiratory 
Distress Syndrome), seperti batuk, sesak 
napas, bersin dan demam tinggi seperti 
tercantum dalam panduan Kementerian 
Kesehatan dan Early Warning Score (EWS). 
tapi, gejala tersebut tidak dapat lagi 
menjadi pegangan. gejala dan tanda 
CoVID-19 sangat bervariasi, tidak lagi 
khas suatu wajah infeksi virus pada 
saluran pernapasan. Sudah banyak kasus 
positif CoVID-19 tanpa menunjukkan 
gejala saluran pernapasan dan demam. 
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CoVID-19 disebut penyamar ulung 
karena gejalanya kerap menyerupai 
gejala penyakit lain. Memiliki gejala mirip 
flu, tapi tidak selalu spesifik seperti flu. 
CoVID-19 juga menimbulkan reaksi 
tubuh berbeda-beda pada setiap orang. 
Ada yang merasakan keluhan sangat 
berat atau kritis, berat, sedang, ringan, 
bahkan tanpa gejala sama sekali. Kerap 
kita menganggap orang tersebut sehat 
ternyata positif terinfeksi CoVID-19.

CoVID-19 juga disebut penyakit seribu 
wajah, karena gejala yang beragam 
dan dapat muncul dari berbagai 
organ tubuh. tidak hanya menginfeksi 
saluran pernapasan tapi hampir semua 
anggota tubuh yang memiliki reseptor 
ACE2 dapat terinfeksi virus SARS-CoV-2 
ini. Contohnya, ada orang terinfeksi 
mengalami gejala seperti diare tapi 
berlebihan yang menandakan gangguan 

pencernaan. gangguan lain juga bisa 
terjadi pada selaput radang otak yang 
biasanya dikenal dengan meningitis.

tubuh manusia memiliki reseptor 
ACE2 sebagai inang virus CoVID-19 yang 
ada di beberapa organ tubuh seperti: 
mukosa oral dan nasal; nasofaring, paru, 
lambung, usus halus, usus besar, kulit, 
limfe, timus, sumsum tulang, limpa, hati, 
ginjal, otak, sel epitel (paru, alveolar paru, 
usus halus); sel otot polos, sel enterosit 
usus halus, sel endotelarteri vena. Semua 
itu ada di hidung, paru, usus, mata, dan 
lain-lain dengan jumlah berbeda-beda.



Semua Bermula
dari Wuhan

China melaporkan kasus 
Pneumonia yang tidak 
diketahui etiologi atau penyebabnya, 
di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. 
Kasus penularan terus naik hingga 59 
orang dan dari penelitian penyebaran 
virus berawal dari salah satu pasar 
makanan laut di Kota Wuhan yang 
juga memperdagangkan kelinci, ular, 
unggas dan lainnya.

China melaporkan kasus 
dari virus misterius ini 
telah membuat 41 orang 

terinfeksi dan satu orang meninggal 
dunia.

China mengidentifikasi Pneumonia 
yang tidak diketahui penyebabnya 
tersebut sebagai jenis baru 

corona virus yang 
berkaitan dengan 
kasus MERS dan 
SARS yang pernah 
mewabah di Arab 
Saudi dan China. 

Kasus Virus Corona 
yang terjadi di luar 
China ditemukan di 

thailand karena seorang warga 
negara China yang sedang 
berpergian ke negara itu.

Des

8 
2019

Jan

2 
2020

Jan

5 
2020

Jan

7 
2020

Jan

12 
2020

lanjut ke 
halaman 
berikutnya.

COVID-19, Penyamar UlUng yang PUnya SerIbU Wajah

SEtAHun PAnDEMI CoVID-19 I 31



Seorang pria berkewarganegaraan 
China yang tinggal di Jepang 
juga dinyatakan positif terkena 

Virus Corona. Kasus pada pria ini membuat 
ilmuwan bingung, karena pria ini tidak 
pernah mengunjungi pasar makanan laut 
di Wuhan. Pusat Penelitian dan Kebijakan 
Penyakit Menular (CIDRAP) barasumsi 
ia memiliki kontak dengan orang-orang 
Pneumonia saat berada di Wuhan. CIDRAP 
menyatakan virus tidak hanya tertular 
dari hewan ke 
manusia tapi juga 
bisa dari manusia 
ke manusia.

Jan

16 
2020

Akhir
januari 2020
Kunjungan IgD terkait 
pemeriksaan kesehatan oleh 
masyarakat pascaperjalanan 
ke luar negeri terus meningkat.

Badan Kesehatan Dunia (World Health 
Organization/WHo) menetapkan 
kejadian CoVID-19 sebagai 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
yang Meresahkan Dunia/Public Health 
Emergency of International Concern 
(KKMMD/PHEIC).

Jan

30 
2020

januari 2020 
RSPI Sulianti Saroso telah 
mulai merawat suspek 
CoVID-19 sebanyak dua kasus.
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WHo mengumumkan nama virus 
baru tersebut sebagai Corona 
Virus Disease 2019 atau CoVID-19. 

Sebelumnya, WHo menamakan kasus 
Pneumonia ini dengan nama 2019-nCoV.

Feb

12 
2020

Indonesia telah masuk ke 
dalam negara yang terjangkit 
CoVID-19. Presiden Joko Widodo 

mendeklarasikan CoVID-19 menginfeksi 
dua Warga negara Indonesia (WnI) yang 
berdomisili di Kota Depok, Jawa Barat. Warga 
tersebut adalah Ibu (64) dan putrinya (31) 
yang kontak dengan orang Jepang positif 
terinfeksi CoVID-19.

Mar

2 
2020
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Garda Terdepan Ketahanan 
Kesehatan  Nasional

5

RSPI Sulianti Saroso 
mendapat kepercayaan 
Pemerintah sebagai Rumah 
Sakit yang menangani 
CoVID-19 dari kasus 

pertama ditemukan di Indonesia. 
Sebelum kasus pertama muncul, 
RSPI Sulianti Saroso telah melakukan 
antisipasi dengan mengeluarkan 

penatalaksanaan dugaan kasus yang 
berpotensi menjadi Kejadian Luar 
Biasa. Saat CoVID-19 terkonfirmasi 
di Indonesia, RSPI Sulianti Saroso 
mengambil langkah sigap dan siaga 
terhadap kasus CoVID-19 yang meluas 
begitu cepat. 

Selama masa awal pandemi, RSPI 
Sulianti Saroso menjadi salah satu 
Rumah Sakit yang ditunjuk untuk 
memberikan pelayanan CoVID-19. 
Pelayanan yang diberikan tidak hanya 
rawat inap tapi juga pelayanan kepada 
masyarakat yang memerlukan informasi 
ataupun screening CoVID-19. Bahkan 
sebagai Pusat Kajian dan Rujukan 
nasional Penyakit Infeksi, RSPI Sulianto 
Saroso dengan cepat membuat Buku 
Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi 
Outbreak CoVID-19.

VsFVsFVsV
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Kemampuan RSPI Sulianti Saroso 
bergerak dengan cepat, karena 
banyaknya pengalaman dalam 
penanganan kasus Penyakit Infeksi 
Emerging (PIE). Status RSPI Sulianti 
Saroso saat ini membuktikannya, yakni 
sebagai RS Khusus Kelas A Kementerian 
Kesehatan; RS Pusat Kajian dan Rujukan 
nasional Infeksi; RS Pendidikan Afiliasi FK 
uI/RSCM; RS terakreditasi Paripurna; dan 
juga sebagai RS Badan Layanan umum. 

Beberapa peran RSPI Sulianti Saroso 
dalam penanggulangan penyakit infeksi 
antara lain:

Tahun 2003 

Ditunjuk sebagai salah 
satu Rumah Sakit Rujukan 
dalam menangani KLB Flu 
Burung (H5n1) dan telah 
menangani 11 kasus.

Tahun 2017 

RSPI Sulianti Saroso 
menjadi Rumah Sakit 
Rujukan untuk KLB Difteri 
dam menangani 260 
kasus 

Tahun 2019 

Menangani suspek Ebola 
sebanyak 2 kasus dan 
Zika sebanyak 2 kasus

Tahun 2012-2019 

RSPI Sulianti Saroso berperan aktif dalam penanganan 
dan pencegahan penyakit MERS-CoV atau Sindrom 
Pernapasan timur tengah karena Virus Corona dan 
hingga tahun 2019 telah menangani 93 kasus suspek 
MERS-CoV

Tahun 2009 

Menangani kasus H1n1 
sebanyak 142 kasus

GARDA TERDEPAN KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL

36 I CERItA RASA SERIBu ASA



siaP siaGa, 
Terus WasPaDa

Sejak awal kemunculan kasus CoVID-19 
di Wuhan, Cina, Pemerintah telah 
meminta RSPI Sulianti Saroso untuk 
siap siaga dan terus waspada atas risiko 
penyakit tersebut menjadi pandemi dan 
penyebarannya ke Indonesia. 

Pada 31 Desember 2019, WHo 
Cina Country Office melaporkan kasus 
Pneumonia yang tidak diketahui 
etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi 
Hubei, Cina. Pada 7 Januari 2020, Cina 
mengidentifikasi Pneumonia yang 
tidak diketahui etiologinya tersebut 

sebagai jenis baru Corona Virus dan 
WHo menamakan kasus Pneumonia ini 
sebagai 2019-nCoV yang kemudian pada 
12 Februari 2020 WHo mengumumkan 
namanya sebagai COVID-19. 

Pada 30 Januari 2020, WHo 
menetapkan kejadian CoVID-19 sebagai 
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat 
Yang Meresahkan Dunia/Public Health 
Emergency of International Concern 
(KKMMD/PHEIC) dan pada 11 Maret 
2020 mendeklarasikan CoVID-19 sebagai 
Pandemi global, dimana importasi 
kasus telah menjadi transmisi lokal, 
penambahan kasus berlangsung 
cukup cepat baik antarnegara maupun 
antarmasyarakat dalam suatu negara.
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Di tengah besarnya ancaman 
importasi kasus dari negara terjangkit 
CoVID-19, pada Januari dan Februari 
2020, RSPI Sulianti Saroso telah 
menerima dan merawat pasien suspek 
(orang dengan ISPA atau gejala ISPA 
yang dicurigai) CoVID-19 dengan hasil 
discarded (pasien sembuh). 

Pada Maret, tepatnya 2 Maret 
2020, Pemerintah mengumumkan 
kasus perdana konfirmasi CoVID-19 di 
Indonesia yang kemudian dirawat di RSPI 
Sulianti Saroso. Pada 11 Maret 2020, WHo 
menetapkan CoVID-19 sebagai kasus 
pandemi dan Setelah penetapan tersebut 
kasus CoVID-19 semakin meningkat. 

Memasuki Maret, RSPI Sulianti Saroso 
telah merawat 76 pasien CoVID-19. Pada 
15 Maret 2020, RSPI Sulianti Saroso resmi 
ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan 
CoVID-19 dan dengan dasar tersebut, 
Direktur utama RSPI Sulianti Saroso, 
mengeluarkan kebijakan untuk fokus 
dalam pelayanan CoVID-19, menutup 
poliklinik dan MCu selain Poli tB Ro dan 
Poli HIV. Instalasi rawat inap juga hanya 
melayani perawatan pasien suspek dan 
rujukan CoVID-19.

siGaP MeNaMBaH 
FasiliTas

Saat awal pandemi, RSPI Sulianti Saroso 
baru membuka 1 (satu) ruangan isolasi, 
yaitu Ruang Mawar 1, yang merupakan 
ruangan isolasi berstandar WHo dengan 
tekanan negatif dengan kapasitas 
sebanyak 11 tempat tidur. Karena 
pasien suspek dan rujukan semakin 
meningkat, maka kebijakan pimpinan 
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RSPI Sulianti Saroso menambah ruangan 
rawat, sehingga pada 20 Maret 2020 
dibuka ruang isolasi berstandar WHo, 
yaitu Ruang Mawar 2 dengan kapasitas 
sebanyak 12 tempat tidur. 

Jumlah pasien suspek dan rujukan 
semakin meningkat, sementara 
kapasitas tempat tidur tidak memadai, 
menyebabkan pasien menumpuk di 
Instalasi gawat Darurat (IgD). Kondisi 
yang dapat membahayakan keselamatan 
pasien. untuk itu, RSPI Sulianti Saroso 

segera berbenah diri untuk menyiapkan 
ruangan rawat inap yang dapat merawat 
pasien COVID-19. 

Saat ini jumlah ruangan yang dapat 
merawat pasien CoVID-19 sebanyak 8 
ruangan (termasuk ICu) dengan total 
kapasitas 131 tempat tidur. Kebijakan 
perluasan ruangan ini ditetapkan 
oleh Direktur utama RSPI Sulianti 
Saroso dalam Surat Keputusan (SK) 
Direktur utama RSPI-SS no.HK.02.03/
XXXVIII/2644/2021 tentang Pelayanan 
Ruang Rawat di RSPI Sulianti Saroso. 

Selain merawat pasien umum, RSPI 
Sulianti Saroso juga merawat karyawan 
maupun relawan Rumah Sakit yang 
terinfeksi CoVID-19 dan RSPI Sulianti 
Saroso harus kehilangan 4 orang 
nakesnya yang wafat.
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GeloMBaNG KeDua

gelombang CoVID-19 kedua di India 
juga berdampak ke Indonesia, yakni 
didapatkannya beberapa Warga negara 
Asing (WnA) India yang masuk ke 
Indonesia yang positif CoVID-19. Mereka 
adalah penumpang pesawat asal India 
yang ke Indonesia transit Dubai. 

Kasus impor ini menyebabkan RSPI 
Sulianti Saroso menerima rujukan WnA 
yang terinfeksi CoVID-19.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
bertugas di RSPI Sulianti Saroso berusaha 
semaksimal mungkin menjalankan tugas 
dengan terjun langsung maupun tidak 
langsung melayani pasien CoVID-19 
dengan segala kemampuan dan 
keterbatasan. Hal ini karena segenap 
SDM RSPI Sulianti Saroso berpegang 
teguh pada Motto “Ikhlas Melayani” dan 
“Mengabdi untuk negeri”. 

surVailaNCe CoViD-19

Dalam upaya Sistem Kewaspadaan Dini 
Penyakit Potensial KLB/Wabah (SKD-
KLB), RSPI Sulianti Saroso memiliki unit 
Survailance Epidemiologi yang pada 
awal pandemi sudah berperan aktif. 
Pada awal pandemi, tim Survailance 
Epidemiologi telah melaporkan temuan 
kasus secara cepat ke Dinas Kesehatan 
wilayah terkait dan PHEoC. Laporan 
dilakukan berupa notifikasi kasus baik 
melalui Whatsapp maupun email. Dari 
laporan tersebut, Dinas Kesehatan 
melakukan tindak lanjut berupa tracing 
termasuk tracing kepada kontak erat 
yang serumah dengan kasus.
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Laporan survailance epidemiologi RSPI 
Sulianti Saroso tidak hanya pada Dinas 
Kesehatan di DKI Jakarta tetapi juga 
sampai ke Dinas Kesehatan di berbagai 
provinsi di Indonesia seperti Jawa 
Barat, Jawa tengah, Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY), Lampung, Bangka-
Belitung, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, 
Sulawesi utara, nusa tenggara Barat 
(NTB), dan Papua. 

terkait penanganan CoVID-19, 
sejak tahun 2020, RSPI Sulianti Saroso 
melakukan tindak lanjut upaya 
kewaspadaan dini CoVID-19 dan 
mengakomodir pelayanan Komunikasi, 
Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait 
CoVID-19 kepada masyarakat. RSPI 
Sulianti Saroso segera membentuk tim 
Kesiapsiagaan CoVID-19 dan membentuk 
Pos Pemantauan 24 Jam CoVID-19 (Pos 
24 Jam). 

RSPI Sulianti Saroso melakukan 
kesiapsiagaan menghadapi cOVID-19 
melalui:
-  Promosi Kesehatan/PKRS
-  Pos Pemantauan 24 Jam
-  Perawatan di Ruang Isolasi Ketat
-  Antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB)/

Outbreak

Pos 24 JaM uNTuK 
surVailaNCe 
ePiDeMioloGi

Pos 24 Jam beroperasi untuk melayani 
pemberian informasi, edukasi, dan 
konsultasi CoVID-19 kepada masyarakat 
secara gratis, dengan datang langsung ke 
Pos 24 Jam maupun via hotline telepon. 
Prosesnya:
-  orang atau pasien datang langsung 

ke Pos 24 Jam dan mengisi Formulir 
Skrining

-  Petugas akan memberikan apdet 
informasi terkait cara penularan, 
gejala klinis, dan pencegahan bagi 
masyarakat secara berkala
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Kegiatan Pos 24 Jam menjadi 
kegiatan surveilans epidemiologi RSPI 
Sulianti Saroso dalam kewaspadaan 
dini KLB melalui deteksi, testing dan 
tracing. upaya deteksi dini dan tracing 
CoVID-19 dilakukan melalui pelaksanaan 
skrining kepada seluruh pengunjung 
Pos Pemantauan yang memeriksakan 
kesehatan, terutama mereka yang 
terindikasi melakukan perjalanan dari 
negara terjangkit. upaya testing dan 
tracing berkoordinasi dengan Dinas 
Kesehatan Wilayah.

Data pasien dalam Formulir 
Surveilans Epidemiologi dikumpulkan 
oleh unit Surveilans Epidemiologi dan 
dilaporkan cepat ke Dinas Kesehatan 
wilayah (notifikasi kasus). tujuannya 
agar Dinas Kesehatan melakukan 
pemantauan, telusur kontak erat, 
pengambilan swab tenggorok dan 
penyelidikan epidemiologi. Dari data 
itu juga dilakukan analisis data untuk 
melihat tren dan untuk kebutuhan 
kebijakan pimpinan.

Hingga akhir Februari 2020, jumlah 
rawat inap Suspek CoVID-19 sebanyak 
23 kasus. Sementara jumlah kunjungan 
Pos 24 Jam sebanyak 33 kunjungan, 
dimana 70% memiliki riwayat perjalanan 

dari Cina, 67% WnA dan 21% terdeteksi 
mengalami gejala ISPA. Lambat laun 
pengunjung Pos 24 Jam didominasi oleh 
WnI. 

upaya deteksi dan tracing digencarkan 
melalui investigasi mendalam 
(Penyelidikan Epidemiologi). Bukan 
hanya sekadar menggali informasi 
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riwayat perjalanan tetapi juga riwayat 
kontak dengan terkonfirmasi positif 
COVID-19. 

Pengalaman tracing di RSPI Sulianti 
Saroso kepada pasien maupun keluarga 
pasien, mengharuskan petugas memiliki 
kemampuan pendekatan interpersonal 
dan kemampuan penggalian informasi 
mendalam. Hal ini karena besarnya 
stigma masyarakat terhadap CoVID-19, 
sehingga pemberian informasi kontak 
erat oleh pasien/keluarga pasien 
dianggap menakutkan karena dapat 
membahayakan keluarga mereka. 

oleh karena itu, membangun 
kepercayaan antara petugas dan pasien 
menjadi sangat penting. Begitu juga 
kolaborasi yang kuat dengan jejaring 

surveilans di lapangan, menjadi kunci 
keberhasilan tracing.

Mulai pertengahan April 2020, RSPI 
Sulianti Saroso telah melaksanakan 
pemeriksaan specimen (testing) CoVID-19 
secara mandiri. Di mana sebelumnya 
RSPI Sulianti Saroso mengirimkan 
specimen ke Badan Litbangkes dan 
Labkesda Provinsi DKI Jakarta. 

Testing PCR dilakukan kepada pasien 
rawat inap dan pengunjung Pos 24 
Jam yang memiliki gejala sedang/berat 
dan dianjurkan dirawat. Sedangkan 
yang memiliki gejala ringan atau tidak 
memiliki gejala namun memiliki riwayat 
perjalanan dan/atau riwayat kontak 
dengan terkonfirmasi (istilah saat 
itu oDP/otg), dilakukan KIE untuk 
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karantina/isolasi mandiri. RSPI Sulianti 
Saroso juga melakukan notifikasi atau 
pelaporan cepat ke Dinas Kesehatan 
wilayah untuk dilakukan tindak lanjut 
segera di wilayah tempat tinggalnya.

Sejak Juni 2020 hingga saat ini, Pos 
24 Jam beralih fungsi menjadi Poli 
CoVID-19. Dengan begitu, pelaksanaan 
deteksi, testing dan tracing dapat 
dilakukan sekaligus dengan pelaksanaan 
tracing tetap berkolaborasi dengan Dinas 
Kesehatan. 

KesiaPaN saraNa DaN 
PrasaraNa

Karena masuk dalam kategori penyakit 
infeksi yang menular, CoVID-19 dalam 
penanganannya memerlukan sarana dan 
prasarana khusus di Fasilitas Layanan 
Kesehatan (Fasyankes) agar tidak terjadi 
penularan pada lingkungan. Salah 
satunya adalah tersedianya Ruang Isolasi 
Ketat. 

Ruang Isolasi Ketat 

Adalah ruang dengan pengkondisian 
tertentu, di mana ruangan dialiri udara 
negatif yang didapatkan dari sistem 
exhaust sentral, sehingga kamar isolasi 
lebih negatif tekanannya dari ruang 
ante room. Sedangkan koridor tetap 
bertekanan positif sebagai upaya untuk 
pengendalian kontaminasi mikroba.

FAhU (Fresh Air Handling Unit), 
Exhaust Fan dan Ruang AhU

Ruang FAHu berfungsi mendistribusikan 
100% udara segar yang sudah 
didinginkan dan dikeringkan ke seluruh 
ruangan. Ruang AHu berfungsi sebagai 
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sistem sirkulasi ruang isolasi yang 
melewati sistem filtrasi dan ultraviolet. 
Sementara Exhaust Fan berfungsi 
menghisap kontaminasi dari seluruh 
ruangan yang difiltrasi dengan uV dan 
filtrasi udara (pre-medium-heva filter) 
sebelum dilepas ke udara bebas.

RSPI Sulianti Saroso memiliki ruang 
isolasi airborne yang dibangun di bawah 
supervisi WHo, dengan keunggulan:
1.  Bertekanan negatif
2.  Dilengkapi ruang ante room
3.  terdiri dari 8 ruangan rawat 

(termasuk ruang ICu) dengan total 
kapasitas sebanyak 131 tempat tidur.

4.  Dilengkapi ruang pemularasan 
jenazah infeksius

Selain itu juga ada Ruang Monitor 
Pasien dan APD Lengkap. Sistem tata 
udara di ruang isolasi RSPI Sulianti 
Saroso telah dilengkapi dengan 
Hepafilter. Perawatan dan pemeliharaan 
yang teratur juga dilakukan terhadap 
sistem tata udara ruang isolasi untuk 
menjaga dan menjamin keamanan 
petugas kesehatan dan lingkungan.
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era aDaPTasi 
KeBiasaaN Baru

Adaptasi kebiasaan baru di masa 
pandemi CoVID-19 adalah skenario 
untuk mempercepat penanganan 
CoVID-19 dalam aspek kesehatan 
dan sosial-ekonomi. Pemerintah 
telah menggaungkan adaptasi 
Kebiasaan Baru (New Normal) dengan 
mempertimbangkan kesiapan regional 
dan studi epidemiologis. Menteri 
Kesehatan menyiapkan protokol 
kesehatan terkait New Normal melalui 
Surat Edaran nomor HK.02.01/
MEnKES/335/2020 tentang pencegahan 
penularan virus Corona di tempat kerja 

sektor usaha dan perdagangan dalam 
mendukung keberlangsungan usaha. 

Adaptasi Kebiasaan Baru di RSPI 
Sulianti Saroso, antara lain dengan 
kewajiban memakai masker dan mencuci 
tangan memakai sabun sebelum 
masuk dan sesudah keluar dari gedung 
Rumah Sakit. Memakai hand sanitizer 
setiap kontak dengan area Rumah 
Sakit dan setiap akan menyentuh area 
wajah. Selain itu, RSPI Sulianti Saroso 
menentukan jalur masuk dan keluar yang 
aman untuk pasien dan pegawai Rumah 
Sakit. 

terkait penanganan pasien, RSPI 
Sulianti Saroso memiliki alur sebagai 
berikut: Di setiap pintu masuk, semua 
pasien, pendamping, pengunjung dan 
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pegawai Rumah Sakit dilakukan skrining 
kesehatan berupa pengecekan suhu 
tubuh dan anamnesa riwayat sakit, 
riwayat perjalanan serta riwayat kontak 
dengan pasien positif CoVID-19.

Pasien yang memiliki gejala CoVID-19 
diarahkan ke ruang Poli Skrining yang 
lokasinya berbeda dengan ruangan 
pelayanan biasa untuk memastikan 
kondisi kesehatan mereka. Sementara, 
pendamping, penunggu pasien dan 

pengunjung yang terpapar CoVID-19 
tidak diperkenankan memasuk gedung 
Rumah Sakit. Jumlah pendamping atau 
penunggu pasien pun dibatasi hanya 
satu orang. 

Adapun petugas Rumah Sakit yang 
mengalami gejala CoVID-19 pada saat 
skrining akan dibawa ke Poli khusus 
karyawan untuk dipastikan status 
kesehatannya. RSPI Sulianti Saroso juga 
menjalankan physical distancing dan 
social distancing dengan mengatur jarak 
antrian pasien, kapasitas ruang tunggu, 
jarak duduk antarpasien, serta memberi 
sekat pembatas kontak antara pasien 
dan petugas Rumah Sakit.

Sebagai Rumah Sakit Rujukan 
CoVID-19, Pencegahan dan Pengendalian 
Infeksi (PPI) mengambil peran yang 
sangat penting bagi petugas, pengunjung 
bahkan lingkungan sekitar. Agar dapat 
terlindung, apalagi saat berada di unit 
gawat Darurat, ruang rawat isolasi, 
Poli CoVID-19 dan poliklinik penunjang 
CoVID-19, RSPI Sulianti Saroso 
melakukan sistem zonasi dengan standar 
WHo.
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KoNsoliDasi iNTerNal 
DaN esKalasi 
PelayaNaN CoViD-19

Peningkatan kasus CoVID-19, membuat 
RSPI Sulianti Saroso harus melakukan 
eskalasi ruang perawatan isolasi. Di sisi 
lain, peningkatan dengan peningkatan 
sarana prasarana dan fasilitas, maka 
kebutuhan tenaga kesehatan juga ikut 
meningkat. untuk memenuhi kebutuhan 
sumber daya itu, tenaga kesehatan 
seperti perawat yang semula bertugas 
di poliklinik dan ruang perawatan 
non isolasi dialihtugaskan ke ruang 
perawatan isolasi.

tantangan tidak hanya datang 
dari kuantitas, tapi juga kualitas alias 
keterampilan khusus tenaga kesehatan 
yang bertugas di ruang isolasi. Perawatan 
ICu CoVID-19 memerlukan keterampilan 
khusus terutama tentang critical care.

Dalam kondisi darurat, RSPI Sulianti 
Saroso mendapat bantuan tenaga 
yang sebagian besar berasal dari ruang 
perawatan biasa. Ini menjadi tantangan 
karena saat mereka menjadi perawat 
ICu, mereka harus paham tentang 
critical care. Meski seiring waktu perawat 

sudah mulai memahami dan mandiri 
walau tetap dalam pengawasan dan 
pendampingan.

Sebelum pengalihan penempatan 
tenaga dokter dan perawat, dilakukan 
diseminasi informasi/update informasi 
terkait CoVID-19, pelatihan PPI, Self 
Assessment Risk terhadap seluruh SDM di 
RSPI Sulianti Saroso untuk mengetahui 
tingkat risiko terkait penyakit komorbid 
yang dimiliki dan membuat surat 
pernyataan bersedia terlibat langsung 
dalam melayani kasus COVID-19. 

Karena itu, RSPI Sulianti Saroso 
terkait kompetensi tenaga kesehatan 
dalam pelayanan CoVID-19, sudah 
menyiapkan SDM baik dari sisi jumlah 
maupun mental. Kesiapan mental sangat 
diperlukan, karena sebagai tenaga 
kesehatan, merupakan panggilan negara 
untuk berjuang bersama melawan 
CoVID-19. RSPI Sulianti Saroso meyakini 
kesiapan tenaga kesehatan dari sisi 
kompetensi adalah yang terbaik dari 
Rumah Sakit lain di Indonesia.

RSPI Sulianti Saroso juga menerima 
relawan perawat, dokter umum, 
dokter spesialis, analis laboratorium, 
radiographer, sanitarian, apoteker dan 
teknisi elektromedis dari RS vertikal 
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maupun non RS vertikal sejak April 
2020. Relawan dokter umum yang 
bergabung secara mandiri sejak awal 
April 2020 sebanyak tiga orang dan 
sangat membantu saat banyak pasien. 
Mereka yang datang atas inisiatif sendiri, 
saat RSPI Sulianti Saroso sedang hectic, 
menjadi tambahan semangat melayani 
pasien yang jumlahnya terus meningkat 
sejak awal pandemi.

Mulai Mei 2020-Juni 2020, RSPI 
Sulianti Saroso mendapat tambahan 
tenaga dokter umum relawan sebanyak 
enam orang. Ketersediaan tenaga medis 
anestesi terbatas, adanya relawan tenaga 
medis anestesi sangat membantu kinerja 
pelayanan, namun saat itu tidak ada dan 
membuat banyak masalah dan kendala 

dalam pelayanan. Apalagi periode ini 
merupakan periode puncak angka 
kejadian sakit di RSPI Sulianti Saroso. 

Sebagai wujud ungkapan rasa terima 
kasih dan penghargaan terhadap jasa 
dan andil para relawan, RSPI Sulianti 
Saroso memberikan insentif yang 
berasal dari dana BLu Rumah Sakit, 
mengusulkan insentif yang didanai dari 
Pemerintah dan fasilitas penginapan 
khusus di hotel, serta dilakukan 
pemeriksaan kesehatan secara berkala 
(termasuk pemeriksaan laboratorium, 
foto pencitraan, rapid test serta usapan 
nasopharyng).

GARDA TERDEPAN KETAHANAN KESEHATAN NASIONAL

SEtAHun PAnDEMI CoVID-19 I 49



PerliNDuNGaN 
KeseHaTaN DaN 
KeselaMaTaN PeTuGas

CoVID-19 dapat menular dari manusia 
ke manusia melalui kontak erat, droplet/
mikro droplet dan melalui udara. orang 
yang paling berisiko tertular adalah orang 
yang kontak erat dengan pasien CoVID-19 
termasuk yang merawat pasien CoVID-19. 
Rekomendasi standar untuk mencegah 
penyebaran infeksi adalah melalui cuci 
tangan secara teratur, menerapkan 
etika batuk dan bersin, menghindari 
kontak secara langsung dengan ternak 
dan hewan liar serta menghindari 
kontak dekat dengan siapa pun yang 
menunjukkan gejala penyakit pernapasan 
seperti batuk dan bersin. 

upaya RSPI Sulianti Saroso dalam 
melindungi seluruh SDM nya, antara 
lain dengan membentuk tim Penapisan 
CoVID-19 dan Monitoring-Evaluasi Isolasi 
Mandiri Pegawai RSPI Sulianti Saroso pada 
31 Maret 2020. tim ini memiliki tugas:
-  Melakukan identifikasi dan penilaian 

risiko penularan CoVID-19 di setiap 
unit kerja;

-  Melakukan pemeriksaan MCu berkala 

terdiri dari pemeriksaan Rapid Test 
Antibodi, darah lengkap, rontgen 
thorax, dan swab PCR bagi seluruh 
pegawai;

-  Melakukan pelayanan penapisan 
CoVID-19 bagi pegawai dengan 
surveilans epidemiologi untuk 
mengetahui kontak erat dan 
identifikasi kasus;

-  Memberikan pelayanan poliklinik 
karyawan bagi pegawai yang 
mengalami gejala CoVID-19;

-  Memberikan pelayanan konseling 
bagi pegawai saat penyampaian 
hasil rapid test antibodi atau swab 
PCR CoVID-19, sebagai upaya 
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edukasi dan pendampingan selama 
masa monitoring evaluasi terhadap 
pelaksanaan Isolasi Mandiri pegawai. 

Pengelolaan tenaga kesehatan di 
masa pandemi tidak mudah, dimana 
perluasan pelayanan CoVID-19 harus 
menyesuaikan dengan ruangan yang 
bertekanan negatif. upaya-upaya untuk 
melakukan kesehatan yang baik sudah 
dilakukan oleh Komite PPI sesuai dengan 
standar WHo, namun tetap memberikan 
imbas dengan sakitnya tenaga kesehatan 
dan dirawat di ruang isolasi bersama 
pasien lainnya. Kesedihan karena harus 
kehilangan rekan, sangat memengaruhi 
semangat, mental dan kinerja para 

tenaga Kesehatan di RSPI Sulianti Saroso. 
namun, semua civitas RSPI Sulianti 

Saroso bertekad tidak boleh larut dengan 
kesedihan dan tetap berbuat yang 
terbaik untuk masyarakat. RSPI Sulianti 
Saroso mengutamakan perlindungan 
kesehatan untuk tenaga kesehatan 
yang bertugas, karena RSPI Sulianti 
Saroso adalah garda terdepan dalam 
penanganan CoVID-19. Meski berbagai 
cobaan tetap terjadi pada tenaga 
kesehatan, namun tidak melemahkan 
semangat dan kemampuan RSPI Sulianti 
Saroso memberikan pelayanan CoVID-19 
sesuai kapasitasnya sebagai Rumah Sakit 
Rujukan CoVID-19.

Vaksinasi COViD-19 

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur 
utama nomor HK.02.03/XXXVIII/08/2021 
tanggal 4 Januari 2021 tentang Pelayanan 
Vaksinasi CoVID-19, maka mulai 14 Januari 
2021 dilakukan vaksinasi CoVID-19 dengan 
cakupan awal tenaga Kesehatan (nakes) 
dan pegawai non-tenaga Kesehatan (non 
nakes) RSPI Sulianti Saroso. Kemudian 
berkembang dengan cakupan nakes luar 
RSPI Sulianti Saroso. 
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Seiring perjalanan, sesuai arahan 
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, 
RSPI Sulianti Saroso melayani vaksinasi 
untuk sasaran orang Lanjut usia (Lansia) 
khususnya wilayah Jakarta utara dan 
diperluas menjadi seluruh wilayah di 
DKI Jakarta. Pada periode yang sama, 
melayani vaksinasi untuk petugas 
pelayanan publik.

Selama melakukan vaksinasi 
CoVID-19, vaksin yang digunakan 
adalah vaksin Coronavac, yang diawali 
dengan vaksin dosis tunggal (Sinovac) 
dan kemudian dilanjutkan dengan 
vaksin dosis ganda (Coronavac-
Biofarma). Selain melayani vaksinasi, 
RSPI Sulianti Saroso juga melakukan 
vaksinasi di Kementerian/Lembaga 
seperti Kementerian Pekerjaan umum 
dan Perumahan Rakyat, Kementerian 
Koordinator Maritim dan Investasi, 
Kementerian Riset dan teknologi-BRIn, 
Kementerian Pemuda dan olah Raga, 
Kementerian Dalam negeri, Kementerian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan 
televisi Republik Indonesia (tVRI). 

TaNTaNGaN Baru 
MuTasi Virus

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 
mengungkapkan sudah ada transmisi 
lokal dari Variant of Concern (VoC) 
CoVID-19 di Indonesia. Ini berarti 
penularan tidak hanya berasal atau 
dibawa oleh riwayat perjalanan ke 
luar negeri. VoC yang dimaksud yaitu 
mutasi virus Corona Alpha (B.1.1.7), 
Beta (B.1351) dan Delta (B.1617.2). 
Varian Delta paling banyak ditemukan 
di Indonesia, diduga karena lebih cepat 
menular.
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Meski dinyatakan tidak lebih 
berbahaya dari sebelumnya, tingkat 
infeksivitas varian baru hasil mutasi 
CoVID-19 ini lebih cepat menular. Dalam 
keterangan WHo, varian Corona yang 
masuk dalam kategori VoC artinya harus 
diawasi secara ketat demi mengetahui 
perkembangan pandemi. Karena dengan 
peningkatan transmisi berarti penyakit 
ini akan semakin sulit dikendalikan. 
negara-negara bisa meningkatkan 
kemampuan pengawasan mereka 
terhadap VoC dengan memperbanyak 
Whole Genome Sequencing (WGS). 

Di Indonesia, pada awal Maret 2021, 
Kemenkes menerima informasi adanya 
dua kasus positif Covid-19 mutasi 
virus Corona Alpha yang merupakan 
temuan dari 462 sampel yang diperiksa. 
Mutasi virus Corona Alpha pertama kali 
diumumkan di Inggris pada Desember 
2020. Dengan kemampuan penularan 
yang lebih tinggi dan dalam jumlah 
yang lebih besar, masyarakat harus 
lebih waspada dan disiplin menerapkan 
protokol kesehatan serta menyukseskan 
program vaksinasi Covid-19 yang 
ditegaskan efektif terhadap mutasi virus 
Covid-19.

Perjalanan VOc di RSPI Sulianti Saroso

Perjalanan VoC atau sering disebut 
mutasi dari Covid-19 ini sudah sampai 
di RSPI Sulianti Saroso sejak 24 April 
2021. Sejak saat itu sampai akhir 
Mei 2021, RSPI Sulianti Saroso telah 
merawat 33 WnA dengan rincian 30 
WnA dari India, 2 WnA dari Pakistan 
dan 1 WnA dari Jerman. Mereka adalah 
pelaku perjalanan internasional yang di 
antaranya memiliki Variant of Concern 
dari hasil Whole Genom Sequensing.

Tata Laksana Pasien di 
RSPI Sulianti Saroso

1.  Masuk melalui IgD
2.  Pemeriksaan thorax PA dan 

Hematologi lengkap
3.  Pemeriksaan PCR dan Whole Genome 

Sequensing (WgS). Sampel dikirim ke 
Litbangkes

4.  Bila muncul gejala Klinis akan 
dilakukan tatalaksana sesuai SoP dan 
Pedoman

5.  Pemeriksaan Swab PCR akan diulang 
pada hari ke-14, bila hasil Swab PCR 
2x negatif dengan selang waktu 
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TaTalaKsaNa PasieN WNa Di 
rsPi suliaNTi saroso
  PENERImAAN PASIEN
-  Pasien rujukan dari KKP Swab 

PCR SarCov-2 positif
-  Koordinasi Pokja Pinere RSPI 

dan KKP
-  Pasien diterima di IgD untuk 

diobservasi:
>  Anamnesia
>  Pemeriksaan Fisis
>  Pemeriksaan: tanda 

vital,EKg, laboratorium, 
foto thorax

>  Dikonsulkan ke DPJP (SpP)
>  Kondisi pasien stabil: 

dipindahkan ke ruangan 
rawat isolasi khusus

  PERAwATAN PASIEN
-  Ruang isolasi ketat --> Ruangan 

rawat khusus terpisah
-  Perawatan dalam bentuk tim, 

terdiri dari DPJP dan spesialis 
lain

-  Pemeriksaan dokter setiap 
hari (visite ke pasien 
langsung)

-  Dilakukan pemeriksaan:
>  observasi pemeriksaan 

laboratorium dan foto 
thorax setiap 5 hari

>  Swab PCR hari ke-1, 14, 15
>  Whole Genome Sequencing 

(WgS)
-  Bila muncul gejala klinik 

tatalaksana SoP dan 
Pedoman

  PASIEN SELESAI ISOLASI
-  Bila hasil swab PCR setelah 

isolasi 14 hari negatif 2 kali
-  Kondisi klinis perbaikan
-  Foto thorax dan hasil lab 

perbaikan

  PERAwATAN LANjUTAN 
  DAN PEmULANgAN
-  Bila swab PCR setelah 14 

hari masih positif perawatan 
dilanjutkan, swab diulang 
setelah 5 hari dan hasil swab 
positif terakhir

-  Pasien dinyatakan clear 
sesudah penilaian klinis baik 
dengan hasil swab PCR 2 kali 
negatif

-  Koordinasi dengan subdit 
karantina kesehatan untuk 
surat clearance
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minimal 24 jam, maka dinyatakan sembuh 
dan dikembalikan kepada Kantor Kesehatan 
Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan untuk 
rencana selanjutnya. Bila hasil masih positif 
maka akan diulang setelah 5 hari. 

untuk pasien yang terpapar mutasi virus 
Covid-19 ditempatkan terpisah dari pasien Covid-19 
lain.

PeraN HuMas, iNForMasi 
DaN ProMosi KeseHaTaN 
ruMaH saKiT (PKrs)

RSPI Sulianti Saroso melalui tim Humas, 
Informasi dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit 
(PKRS) yang dibentuk oleh Direktur utama juga 
terus-menerus melakukan upaya penyebarluasan 
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Prof. dr. Abdul Kadir, Ph.D. Sp.tHt-
KL(K) M.A.R.S., menyatakan pihaknya 
mengapresiasi kerja keras kalangan 
Rumah Sakit dalam mengatasi tantangan 
yang dihadapi selama masa pandemi. 
Direktur RSPI Sulianti Saroso Mohammad 
Syahril saat menerima hadiah, 
mengungkapkan rasa terima kasih 
dan apresiasinya terhadap pemberian 
penghargaan tersebut sekaligus 
mengungkapkan rasa terima kasih 
sebesar-besarnya pada perjuangan tim 
medis atas dedikasi dan pengorbanan 
mereka dalam menangani dan melayani 
pasien CoVID-19, termasuk yang telah 
wafat.

informasi dan edukasi kepada 
masyarakat melalui media sosial resmi, 
yang terdiri dari: 
-  Instagram @rspi_ss, kanal Youtube 

dengan nama Channel RSPI Sulianti 
Saroso dan melalui website dengan 
alamat rspi-suliantisaroso.com.

-  Poster dan audio video yang dikemas 
sendiri maupun berkolaborasi dengan 
media tV, tokoh nasional, selebriti 
tanah air dan public figure lainnya.

GolDeN aWarD BuaH 
“iKHlas MelayaNi”

RSPI Sulianti Saroso dianugerahi PERSI 
goLDEn AWARD PARAMAKARYA 
DHARMARtHA HuSADA 2020 oleh 
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh 
Indonesia (PERSI), sebagai RS yang dinilai 
terbaik dalam menjalankan tugasnya 
selama pandemi CoVID-19. Penilaian 
didasarkan atas 12 indikator, mulai 
kinerja keuangan hingga layanan. RSPI 
Sulianti Saroso menerima Golden Award 
tersebut untuk kategori RS vertikal.

Direktur Jenderal Pelayanan 
Kesehatan Kementerian Kesehatan, 
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Never touch your face 
with unclean hands

(Jangan pernah 
menyentuh wajah 

Anda dengan tangan 
yang tidak bersih)

“iNGaT CoViD-19, iNGaT WuHaN”

Wash your hands 
(Cuci tanganmu)

Use mask properly
(gunakan masker

dengan benar)

Have temperature 
checked regularly 

(Periksa suhu secara 
teratur)

Avoid large crowd 
Hindari kerumunan)
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Tantangan
Keuangan

6

Pandemi CoVID-19 ini 
memberi kesadaran 
pentingnya manajemen 
pengelolaan aset dan 
pengelolaan arus kas 

yang baik dalam kerangka kemampuan 
bertahan dan beradaptasi terhadap 
perubahan. Rumah Sakit yang menjadi 
garda terdepan dalam penanggulangan 
pandemi menjadi sangat rentan dengan 
stigma yang kemudian berpengaruh 
kepada kesehatan kasnya dan 
kemampuan asetnya. terlebih sebagai 
sebuah institusi BLu, Rumah Sakit 
perlu mengenali apa saja yang menjadi 
asetnya termasuk cara-cara melakukan 
optimalisasi pendapatan dan bagaimana 
kondisi kesehatan arus kasnya.

Pengelolaan aset tetap BLu dikenal 
dalam Pernyataan Standar Akuntansi 
Pemerintah nomor 7 (PSAP no.7), yang 

mengidentifikasi beberapa jenis aset 
tetap dalam kerangka pengukuran dan 
pengakuan. Di antaranya, tanah, gedung 
bangunan, peralatan mesin, jalan irigasi 
dan jaringan. optimalisasi pengelolaan 
inilah yang akan menjadi kunci bertahan 
hidupnya sebuah institusi BLu dalam 
menghadapi pandemi COVID-19. 

Selain itu, kesehatan sebuah institusi 
BLu dalam melaksanakan operasional 
kesehariannya dapat dikendalikan 
dengan cara manajemen arus kas 
yang optimal. Sehingga beban biaya 
operasional yang mengalami lonjakan 
tidak membawa dampak negatif 
terhadap kondisi kas Rumah Sakit. 

Sebagai Rumah Sakit yang didesain 
dalam penanganan penyakit infeksi, 
RSPI Sulianti Saroso memiliki kelemahan 
berupa image “penyakit menular” dan 
beberapa asetnya yang berupa unit 
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Ruang Rawat Isolasi Ketat dengan 
negative pressure. Ruangan-ruangan itu 
memiliki desain yang membutuhkan unit 
cost yang besar apabila dioperasionalkan. 
Karena itu, standar penanganan 
penggunaan aset tersebut cukup ketat 
diterapkan agar pendapatan RSPI Sulianti 
Saroso dapat terjaga dan arus kas 
terkendali. 

RSPI Sulianti Saroso memiliki aset 
berupa gedung dan ruang rawat yang 
didesain untuk menangani kasus-kasus 
penyakit yang memerlukan fasilitas 
ruang isolasi bertekanan negatif. 
Sebelum pandemi, ruangan-ruangan 
tersebut jarang digunakan karena secara 
standar pelayanan kasus-kasus penyakit 
infeksi dengan kewaspadaan tinggi 

tidak sering terjadi. terlebih operasional 
ruangan-ruangan tersebut memiliki biaya 
relatif lebih tinggi dibandingkan ruang 
rawat biasa. 

Saat ini, penggunaan ruang isolasi 
bertekanan negatif menjadi sebuah 
prosedur yang harus dan tidak boleh 
dihindari. Hal ini berdampak pada 
bertambahnya biaya operasional 
dan beban bahan habis pakai yang 
merupakan konsekuensi langsung atas 
SoP pelayanan ruang rawat khusus 
tersebut. Meski di sisi lain, pelayanan 
ruang isolasi memiliki tarif lebih tinggi. 

Hal ini mengakibatkan nilai piutang 
selama pelayanan CoVID-19 menjadi 
lebih besar dibandingkan era sebelum 
pandemi CoVID-19. Berbeda dengan 

TanTangan Keuangan
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Rumah Sakit lain, pandemi memberi 
dampak berbeda bagi pendapatan RSPI 
Sulianti Saroso. 

Pendapatan RSPI Sulianti Saroso 
dari penyakit-penyakit non CoVID-19 
menurun akibat regulasi PSBB oleh 

Pemerintah dan saran agar masyarakat 
menghindari pusat layanan kesehatan 
apabila tidak mememiliki gejala 
COVID-19.  Di sisi lain, optimalisasi aset 
menjadi nilai positif RSPI Sulianti Saroso 
dalam beradaptasi terhadap perubahan 
kondisi sosial masyarakat tersebut.  

Perhatian masyarakat terhadap RSPI 
Sulianti Saroso juga sangat memberi 
kekuatan terutama bagi seluruh tenaga 
kesehatan. Respek masyarakat pada 
RSPI Sulianti Saroso begitu besar, begitu 
banyak perhatian dari mereka maupun 
stakeholder di masa pandemi CoVID-19 
ini. 

Contohnya, donasi alat kesehatan 
yang diterima RSPI Sulianti Saroso terus 
berdatangan. Mulai dari Ventilator, CRRt, 
Syringe Pump, Monitor Pasien, Optiflow 
yang sangat memudahkan pekerjaan 
tenaga kesehatan dalam menangani 
pasien CoVID-19. tidak hanya alat 
kesehatan, donasi APD termasuk bahan 
makanan didapat dari seluruh lapisan 
masyarakat dan simpatisan.

Masyarakat Indonesia pada 
hakikatnya adalah masyarakat yang 
memiliki tingkat kepedulian tinggi, 
yang terbukti pada masa pandemi ini. 
Seluruh komponen bangsa bergerak 
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saling membantu dan memberi apa 
yang mereka bisa berikan. Bantuan APD 
bagi tenaga Kesehatan, sedikit banyak 
memberi jeda yang cukup bagi RSPI 
Sulianti Saroso menghadapi pandemi 
ini, di tengah kesulitan pengadaan 
APD yang menjadi sangat mahal dan 
persediaannya menipis di pasaran. Selain 
itu, RSPI Sulianti Saroso juga mendapat 
hibah dari masyarakat berupa uang tunai 
yang membantu menjaga kesehatan kas 
operasional. 
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Penagihan klaim 

Sebagai institusi vertikal Kemenkes 
dan BLu, RSPI Sulianti Saroso memiliki 
beberapa pendekatan pengelolaan 
arus kas, baik bersumber dari kebijakan 
Kemenkes maupun dari Kemenkeu. 
Permasalahan berupa klaim tagihan 
CoVID-19 yang dimiliki oleh RSPI Sulianti 
Saroso lebih besar dibandingkan era 
sebelum CoVID-19. Dengan adanya 
kebijakan uang muka tagihan klaim 
CoVID-19 dari Kemenkes, arus kas BLu 
dapat lebih terjaga terutama dalam hal 
belanja operasional Rumah Sakit dan 
kompensasi bagi tenaga Kesehatan. 

Memang dalam perlakuannya, 
uang muka klaim CoVID-19 ini lebih 
sebagai dana pihak ketiga yang dikelola 
Rumah Sakit. Akan tetapi pada saat 
klaim CoVID-19 dari Rumah Sakit, uang 
muka tersebut dapat diakui sebagai 

pendapatan Rumah Sakit. Pada akhirnya, 
kemampuan Rumah Sakit melakukan 
penagihan piutang dapat menjadi salah 
satu sumber perolehan kas. 

Selain itu, kebijakan transfer kas 
BLu dari Kemenkeu menjadi tambahan 
energi cukup besar bagi RSPI Sulianti 
Saroso untuk melakukan strategi 
perluasan pelayanan ruang rawat isolasi 
yang memerlukan anggaran belanja 
modal besar. Sampai saat ini, realisasi 
pendapatan maupun belanja Rumah sakit 
berjalan dengan cukup baik. 

Sebagai Rumah Sakit khusus 
penyakit infeksi, RSPI Sulianti Saroso 
mampu beradaptasi dengan baik dan 
menunjukkan kelasnya sebagai Rumah 
Sakit Rujukan nasional dalam penanganan 
penyakit infeksi new emerging dan 
reemerging. RSPI Sulianti Saroso juga 
mampu mengoptimalkan potensi aset dan 
pengelolaan kasnya dengan cukup baik. 
terlebih dengan berbagai kebijakan dari 

pusat maupun lintas kementerian 
juga bantuan dari masyarakat yang 

membuat RSPI Sulianti Saroso 
mampu beradaptasi terhadap 
perubahan pascapandemi 
CoVID-19.
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Cerita Rasa
Seribu Asa

7

SEtAHun PAnDEMI CoVID-19 I 65

Masih banyak orang-
orang di sekitar kita 
yang meragukan kalau 
Covid-19 itu nyata. 
Salah satu alasannya 

adalah ragam gejala Covid-19 yang 
menyerupai penyakit lain, yang membuat 
penyakit ini disebut penyakit seribu wajah, 
membuat masyarakat tidak menyadari 
atau bahkan tidak mau percaya kalau 

gejala-gejala tersebut merupakan gejala 
yang ditimbulkan oleh Covid-19. Alasan 
lain, karena cerita kesaksian orang-orang 
yang pernah mengalami, terpapar, dan 
dirawat hingga sembuh, tidak banyak 
ditemukan di media atau dipublikasikan. 
RSPI Sulianti Saroso menghadirkan 
kisah para penyintas, yakni mereka yang 
pernah menderita Covid-19, dirawat di 
RSPI Sulianti Saroso dan sembuh. 



Merasakan Ruang Isolasi
yang Dibangun Sendiri  

dr. i Nyoman Kandun, MPH.
direktur Field Epidemiology Training Program (FetP) indonesia, 
dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) 
Kementerian Kesehatan tahun 2004-2009 
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Kepakaran dan 
keilmuannya, 
membuat I 
nyoman Kandun 
kerap mendapat 

undangan menjadi pembicara 
atau narasumber dalam seminar 
atau talkshow terutama saat 
kemunculan pandemi Covid-19 
di awal tahun 2020. Bayangkan 
saja, dalam waktu beberapa hari 
sejak diundang ke Yogyakarta 
pada 28 Februari 2020, Beliau 
menjadi undangan untuk acara 
talkshow yang diadakan Fakultas 
Kedokteran universitas gadjah 
Mada, pembicara dalam Reuni 
Alumni FEtP IKM ugM, memberi 
kuliah kepada mahasiswa S2 ugM 
program Kesehatan Internasional, 

dan menjadi pembicara lagi dalam 
acara yang digelar RS Bethesda.

Pada 6 Maret 2020, Beliau 
berangkat ke Malang untuk 
mengikuti Reuni FK ugM di 
Selekta dan pulang tanggal 8 
Maret 2020. Sejak pulang inilah, 
I nyoman Kandun merasa tidak 
enak badan dan suhu mencapai 
37,2o C. Kondisi ini berlangsung 
beberapa hari dan tidak bisa pulih 
100%, hingga I nyoman Kandun 
memutuskan untuk melakukan 
tes di RSPI Sulianti Saroso pada 
12 Maret dan pada 13 Maret 2020 
keluar hasilnya, positif Covid-19. 
“Saya memutuskan dirawat di 
RSPI Sulianti Saroso. Mereka 
menyiapkan Ruangan Isolasi 
dan akhirnya Saya merasakan 

juga fasilitas yang Saya ikut 
membangunnya saat wabah Flu 
Burung,” kisahnya.

Perasaan takut dan khawatir 
saat dirinya dinyatakan positif 
Covid-19 adalah wajar. Apalagi 
Beliau sangat paham apa itu 
penyakit infeksi, ditambah lagi 
beberapa rekan sejawat, para 
dokter dan ahli epidemiologi, 
meninggal dunia karena Covid-19. 
“Malah kalau orang awam bisa jadi 
tidak takut, karena mereka tidak 
mengerti,” ujarnya. 

Beliau dirawat di Ruang 
Isolasi dari 14 Maret-20 Maret 
dan mendapat penanganan 
yang baik sesuai Standar 
operasional Prosedur (SoP). 
Seluruh tenaga kesehatan 
di RSPI Sulianti Saroso mulai 
dokter, perawat, ahli radiologi 
hingga petugas menangani 
pasien dengan ramah dan penuh 
perhatian. Sambil tertawa, I 
nyoman Kandun bercerita, kalau 
masalahnya saat dirawat adalah 
menyesuaikan rasa masakan RS 
yang berbeda dengan masakan 
rumah. “Kita tahu makanan RS 
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itu bergizi tapi bumbu tidak 
seperti di rumah. Karena itu, saya 
mengombinasikannya dengan 
makanan yang dikirim dari rumah. 
Ada dokter yang Saya anggap 
cucu, dr. ni Luh Putu Pitawati, 
SpKK, dia sering membawakan 
makanan,” kisah Beliau.

Selama perawatan, I nyoman 
Kandun berusaha menjaga kondisi 
fisik dengan olahraga ringan, 
menjaga pikiran, hingga akhirnya 
bisa pulang ke rumah setelah dua 
kali tes hasilnya negatif. 

Teruskan cita-cita
I nyoman Kandun yang 

menjabat Dirjen Pengendalian 
Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan (P2PL) tahun 2004-
2009, membuat dirinya memiliki 
hubungan dekat dengan RSPI 
Sulianti Saroso yang merupakan 
unit Pelaksana teknis di bawah 
dan bertanggung jawab kepada 
Dirjen P2PL. Karena itu, Beliau 
berharap dalam situasi pandemi 
ini, peran RSPI Sulianti Saroso 
sebagai RS Rujukan nasional 
Penyakit Infeksi terus meningkat. 

Karena berbeda dengan RS lain, 
RSPI Sulianti Saroso memiliki 
fungsi ganda. Selain sebagai RS 
penyembuhan dan pemulihan, 
RSPI Sulianti Saroso juga memiliki  
fungsi rujukan, pelayanan, 
pengkajian dan pendidikan 
penyakit infeksi yang hasilnya 
menjadi masukan bagi pengambil 
keputusan dan kebijakan.

Beliau merujuk pada cita-
cita para pendiri Rumah Sakit 
baik jangka pendek, menengah, 
panjang yang harus diteruskan 
oleh penerus RSPI Sulianti 
Saroso secara berkelanjutan 
(sustainibility). Keberlanjutan 
tersebut  mencakup dua aspek. 
Pertama, managerial sustainibility 
yang ditunjukkan dengan 

kebijakan yang kuat dengan 
perencanaan dan arah yang jelas. 
Kedua, financial sustainibility, 
yakni kestabilan pendanaan. 
Pendanaan RSPI Sulianti Saroso 
berasal dari APBn, sumber-
sumber lain yang sah secara 
peraturan, dan sumber dari luar 
negeri yang berbentuk hibah 
murni atau pinjaman. RSPI Sulianti 
Saroso dapat mengoptimalkan 
sumber dana dari  perusahaan 
swasta atau penyandang 
dana luar negeri, jika mampu  
meyakinkan mereka akan peran 
penting RS sebagai pusat layanan 
unggulan (Center of Excellence/
CoE) penyakit infeksi dalam sistem 
ketahanan kesehatan nasional. 

“Saya siap mendampingi 
RSPI Sulianti Saroso melakukan 
negosiasi maupun lobi-lobi 
kepada penyandang dana. Selama 
kita bisa meyakinkan, mereka 
akan bersedia, karena mereka 
mengerti dana yang mereka 
keluarkan akan bermanfaat 
untuk melindungi mereka dan 
masyarakat dunia dari penyakit 
infeksi,” pungkasnya.
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Kamal rimosan
Kasubid Kelembagaan Regional Kementerian Pariwisata dan 
ekonomi Kreatif, inspektur ii Bagian destinasi Wilayah timur dan 
Badan Otorita Kementerian Pariwisata dan ekonomi Kreatif

Kualitas Pelayanan
RSPI Sulianti Saroso,
Setara Nama Besarnya

Kamal Rimosan 
menduga, 
perjalanan dinas 
singkat ke Medan 
bersama tim 

dari Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif, pada 
akhir november sampai awal 
Desember 2020, menjadi cikal 
bakal dirinya terpapar Covid-19. 
Meski selalu menjaga protokol 
kesehatan dengan memakai 
masker dan face shield, Kamal 
tampaknya tertular saat Beliau 
makan bersama dengan rekan 
sejawat, duduk bersebelahan dan 
harus membuka masker.

Saat kepulangan dari Medan 
dan melakukan tes antigen 

di Bandara, hasilnya negatif. 
Keesokan harinya, Kamal harus 
ke luar kota lagi, kali ini ke 
Yogyakarta. nah, saat makan 
siang di Yogya inilah, dirinya 
mulai merasakan tidak enak di 
tenggorokan. “tapi Saya tidak 
sangka itu Covid-19, Saya pikir itu 
efek minyak dari ayam goreng 
yang Saya makan, karena Saya 
tidak pernah lengah menjalankan 
prokes,” urainya.

Rasa tidak enak di 
tenggorokan ini bertahan 
hingga keesokan harinya. Saat 
itulah, Kamal mulai curiga 
dirinya terpapar. Apalagi setelah 
ada pemberitahuan kalau 
rekan-rekan sejawatnya saat 

perjalanan dinas ke Medan positif 
Covid-19. Dengan asumsi dirinya 
kemungkinan terpapar, Kamal 
mempercepat kepulangannya 
dan melakukan tes kembali di 
Bandara Soekarno Hatta dengan 
hasil positif.

“Dari Bandara saya tidak 
masuk rumah, saya hanya 
menitipkan pakaian untuk 
didesinfektan dan dicuci. Saya 
langsung isolasi mandiri di hotel 
dan mencari Rumah Sakit yang 
bisa cepat melakukan tes PCR. 
Saya juga meminta istri dan anak 
untuk tes juga,” Kamal bercerita.

Kamal melakukan tes PCR 
di RS Pelni yang bekerja sama 
dengan Kemenperaf. Saat 
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tes PCR itu pun, Beliau tidak 
merasakan gejala yang mengacu 
pada Covid-19, semua terasa 
normal. Hanya dirinya tetap 
khawatir karena faktor usia yang 
sudah 51 tahun, bisa membuat 
kondisi tubuh tiba-tiba drop. 
Karena sudah menduga dan 
mengantisipasi, Kamal merasa 
tenang saat hasil PCR positif. 

Kamal memutuskan dirawat 
di RSPI Sulianti Saroso atas 
rekomendasi rekan kerja yang 
sebelumnya dirawat di sana. 
Beliau masuk RSPI Sulianti Saroso 
pada 4 Desember dan dirawat 
selama 21 hari dengan rincian 19 
hari di Ruang Isolasi dan 2 hari di 
Ruang Perawatan. Meski lama di 
Ruang Isolasi, sebenarnya kondisi 
Beliau dalam cukup baik dan 
baru menurun kondisinya pada 
hari keenam, mulai batuk beriak 
bahkan dengan bercak darah. 

Saat itu, tim dokter RSPI 
Sulianti Saroso bergerak 
cepat melakukan penanganan 
lanjutan, melakukan rontgen dan 
memasang oksigen. Hasil rontgen 
menunjukkan adanya flek dan 

saturasi tidak stabil sempat terus 
menurun dari level 99 hingga 
95. Kamal yang sebelumnya 
berada di Ruang Isolasi untuk 
pasien gejala ringan langsung 
dipindahkan ke Ruang Isolasi 
khusus di Mawar II. Menurutnya, 
selama enam hari pertama di 
Mawar II terasa kondisi badan 
yang menurun, salah satunya 
pernapasan yang berat. Karena 
itu gerak cepat tim dokter RSPI 
Sulianti Saroso sangat Beliau 
apresiasi.  

“Saya akui, tim dari RSPI 
Sulianti Saroso ini sangat 
tanggap, SoP antisipasinya 
bagus, sesuai namanya sebagai 
RS khusus penyakit infeksi. 
Di RS lain, dengan kondisi 
saturasi turun hingga level 92 
saja, bisa jadi masih mendapat 
penanganan biasa,” paparnya.

Dengan penanganan terbaik, 
kondisi Kamal berangsur pulih 
dan pada hari ke-21 atau tepat 
25 Desember 2020, tes PCR 
menunjukkan hasil negatif. Beliau 
melakukan tes PCR sebanyak 
9 kali selama di RSPI Sulianti 

Saroso. Setelah hasil negatif di 25 
Desember, tes selanjutnya yang 
keluar pada 27 Desember 2020 
menunjukkan hasil positif, namun 
dokter mengatakan dirinya bisa 
pulang dan melanjutkan dengan 
isolasi mandiri di rumah, karena 
hasil positif itu hanyalah sisa-
sisa virusnya. Dua kali tes PCR 
yang keluar pada 30 Desember 
dan 2 Januari 2020 dengan hasil 
positif, membuat Kamal sudah 
dinyatakan sembuh dan terbebas 
dari Covid-19.

“Sendirian di Ruang Isolasi 
itu berat untuk mental pasien. 
Jadi memiliki pikiran positif itu 
penting, harus menguatkan diri 
sendiri, kita harus sehat. Saya 
mendapat hiburan dan kekuatan 
dari keluarga, makan semua yang 
diberikan dari RS dan makanan 
kiriman keluarga, serta dukungan 
dan keramahan dari tim nakes 
RSPI Sulianti Saroso, benar-benar 
membantu Saya untuk sembuh,” 
tegas Kamal.
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Tim Medis RSPI Sulianti Saroso 
Merawat Saya Seperti Keluarga

emanuel Melkiades laka lena
Wakil Ketua Komisi iX dPR Ri

Emanuel Melkiedes 
Laka Lena, 
mengunjungi RSPI 
Sulianti Saroso pada 
awal Januari 2020, 

sebagai Pimpinan Komisi IX DPR RI 
untuk mengecek dan memastikan 
persiapan penanganan Covid-19 
di RSPI Sulianti Saroso. Di akhir 
tahun 2020, Beliau kembali 
datang, tapi kali ini sebagai pasien 
Covid-19 yang harus mendapat 
perawatan.

"Itu adalah dua perasaan yang 
sangat berbeda dan menjadi 
pengalaman yang harus saya 
alami dalam hidup Saya," ujar 
Melki, panggilan akrab pria 
kelahiran Kupang ini.

Melki sendiri menduga 

dirinya terpapar Covid-19 pada 
pertengahan Desember 2020, 
saat Beliau memimpin reses 
Komisi IX ke Surabaya. Saat itu, ia 
sempat makan di sebuah restoran 
yang berpendingin ruangan 
dan tertutup, harus membuka 
masker saat makan dan ada orang 
batuk yang kemungkinan sudah 
terpapar. Sepulang dinas itulah, 
Meli mulai merasakan gejala sakit, 
tidak enak badan, batuk, demam 
tinggi, meriang dan menggigil.

Sejak itu, dia sudah mengisolasi 
diri di kamar terpisah selama dua 
hari dengan kondisi tubuh yang 
tidak kunjung membaik. Dirinya 
berinisiatif melakukan tes antigen 
sendiri dengan hasil reaktif. untuk 
meyakinkan, kemudian melakukan 

tes swab PCR ke RS Siloam 
dengan hasil positif dan sempat 
dirawat sehari di Eka Hospital atas 
rekomendasi dr. Pompi. Akhirnya, 
Beliau memutuskan untuk dirawat 
di RSPI Sulianti Saroso dengan 
berbagai pertimbangan.

"Dari awal walaupun Saya 
ditawarkan beberapa RS lain 
untuk dirawat, Saya berketetapan 
hati ke RSPI Sulianti Saroso. 
Mengingat Saya pernah ke sana 
dan tahu betul bahwa RSPI Sulianti 
Saroso ini adalah RS rujukan untuk 
penanganan penyakit infeksi. 
Saya dijemput ambulans dengan 
didampingi dr. Pompi," jelasnya.

Keputusan memilih RSPI 
Sulianti Saroso, lanjut Melki, 
menjadi keputusan yang 
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disyukuri. Dia merasa seluruh 
petugas medis di RSPI Sulianti 
Saroso, mulai dari dokter, 
perawat, analis, dan tenaga 
medis melakukan tugas dengan 
profesional, dengan standar tinggi 
penanganan Covid-19, melakukan 
investigasi mendalam, detil, teliti 
dan komprehensif pada pasien-
pasien mereka. Menurutnya, 
dirinya mengalami semua 
prosedur penanganan Covid-19 
yang selama ini hanya dia dengar 
saat rapat-rapat di Dewan. "Saya 
baru tahu kalau pasien Covid-19 
ini diambil darah dari nadi dalam, 
diambil darah tiap hari dan di tes 
swab tiap hari," kenangnya. 

Saat dirawat, terutama hari-
hari pertama, Melki bertekad 
dengan meminta kerja sama 
badannya untuk dapat menjadi 
pasien kooperatif. Alhasil, dirinya 
siap menerima apapun perawatan 
dan penanganan yang disuruh, 
diperintahkan oleh dokter dan 
petugas medis dengan disiplin dan 
sepenuh hati. Melki menyadari 
Covid-19 adalah penyakit baru 
dan serius, kerja sama pasien 

yang baik akan sangat membantu 
petugas medis memberikan 
perawatan terbaik dan optimal. 

Seperti Keluarga, 
Percepat Penyembuhan 

tidak hanya profesional, 
petugas kesehatan RSPI Sulianti 
Saroso memperlakukan pasien 
seperti keluarga, dengan 
keramahan dan komunikasi 
yang baik. Hal ini tentu sangat 
membantu para pasien, termasuk 
dirinya yang harus berjuang 
melawan Covid-19 sendirian 
karena diisolasi, untuk lebih 
tenang dan bahkan mempercepat 
proses penyembuhan. 

"Saya juga ingat betul, karena 
anak dan istri juga positif di RS 
lain, saya meminta apakah bisa 
kami disatukan. dr. Syahrir dan dr. 
Pompi kami dicarikan kamar dan 
mendapat family room yang bisa 
menampung Saya, istri, dan satu 
anak. Itu tanggal 24 Desember 
2020, di malam natal, akhirnya 
kami sekeluara bisa dirawat 
bersama dan benar-benar ini 
sangat membantu mempercepat 

proses penyembuhan Kami," 
paparnya.

Puji syukur, Melki akhirnya 
bisa pulang bersama anak pada 1 
Januari 2021, disusul sang istri dua 
hari kemudian. Bahkan sang anak 
sangat terkesan dengan salah 
satu suster di sana, yang berhasil 
mengambil darah anaknya setelah 
dua hari tidak bisa dilakukan. 
Sebagai rasa terima kasih, 
anaknya membuat ucapan terima 
kasih tertulis secara personal 
kepada petugas medis RSPI 
Sulianti Saroso yang diposting 
oleh RS sebagai penyemangat.

Melki juga bersyukur 
sempat terpapar Covid-19 dan 
diperkenankan tuhan untuk 
sembuh dan hidup. Dengan 
pengalaman ini, Beliau ingin 
kembali mengabdi bersama-
sama seluruh anak bangsa 
termasuk RSPI Sulianti Saroso 
untuk menuntaskan perang 
dengan Covid-19 melalui segala 
kemampuan yang dimiliki. Dia 
berharap, semoga tantangan ini 
bisa dihadapi sampai selesai oleh 
seluruh anak bangsa.
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Kunci Penyembuhan:
Proaktif, Perawatan Terbaik dari RSPI SS, dan 
Memasrahkan Diri pada Tuhan

adi suranta Ginting
COO Pt Sekarguna medika 

Bayangkan perasaan 
kita, saat dua orang 
rekan kerja paling 
dekat terpapar 
Covid-19 dan harus 

dipanggil terlebih dahulu oleh 
tuhan. Di saat yang sama, kita 
juga terpapar dengan kondisi dan 
gejala yang sama dengan rekan-
rekan tersebut. Hal itulah yang 
dialami Adi ginting, pada akhir 
tahun 2020 lalu. tanpa gerak 
cepat dan proaktif memeriksakan 
diri serta berusaha tenang 
dengan berpasrah diri kepada 
Yang Kuasa, Beliau kemungkinan 
tidak bisa bercerita membagikan 
pengalamannya di sini.

Bermula pada pergantian 
tahun 2020, rekan terdekat Adi 
ginting harus masuk Wisma 

Atlet karena terpapar Covid-19. 
Kondisinya memburuk dan 
dipindahkan ke RSPI Sulianti 
Saroso, namun hanya bertahan 
semalam sebelum wafat. Rekan 
dekat lainnya juga harus masuk 
Wisma Atlet dan tidak berhasil 
diselamatkan, bahkan sebelum 
dipindahkan ke RS. Bersamaan 
dengan rekan-rekannya yang 
terpapar, Adi ginting yang merasa 
tidak enak badan dan meriang, 
bergerak cepat memeriksakan 
diri dengan melakukan tes PCR 
dan CT Scan Thorax. "Sebenarnya 
Saya sudah beberapa kali tes 
PCR. Di Desember dua kali, 
hasilnya negatif, begitu juga di 
awal Januari 2021 hasilnya negatif. 
nah, pada 8 Januari Saya tidak 
enak badan, meriang, langsung 

tes dan ternyata hasilnya positif 
bahkan dari hasil CT Scan Thorax, 
paru-paru Saya sudah ada bercak-
bercak putih," paparnya.

Adi ginting memperkirakan, 
dirinya terpapar dari klaster kantor, 
karena cukup banyak rekan kerja 
yang terpapar. Hanya sebagian 
besar memiliki gejala seperti ISPA 
serta kehilangan indra penciuman 
dan perasa saja, sehingga pulih 
lebih cepat. Sementara, untuk 
Adi ginting, kondisinya berbeda, 
karena memiliki komorbid jantung 
koroner dengan virus yang sudah 
menyerang paru-paru. Kondisi 
tersebut, sempat membuatnya 
ketakutan begitu juga keluarga. 
Sampai seluruh anak-anaknya 
yang tinggal di beberapa negara 
(Belanda, Jerman, Jepang) dan 
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anak bungsu yang kuliah di 
Malang, berkumpul semua di 
Jakarta, mengantisipasi segala 
kemungkinan. "Saat itu Saya sudah 
pasrah. Saya berdoa, tuhan, nyawa 
Saya milik-Mu, kalau memang Kau 
mau ambil, terjadilah menurut 
kehendak-Mu," kenang Adi ginting.

Adi ginting masuk RSPI 
Sulianti Saroso pada 10 Januari 
2021 dan langsung masuk 
Ruang Isolasi Bertekanan negatif 
yang sama sekali tidak memiliki 
jendela dan tidak bisa bertemu 
siapapun kecuali dokter dan 
perawat yang visit dan memberi 
obat, empat kali sehari. Beliau 
hanya mengandalkan HP untuk 
berhubungan dengan keluarga 
dan televisi yang dinyalakan hanya 
agar ada sekadar bunyi-bunyian 
untuk menemaninya.

Pengobatan maksimal dari 
RSPI Sulianti Saroso 

tapi, hal yang dianggap luar 
biasa dan mukjizat baginya 
adalah dengan gejala yang cukup 
parah, saturasi Beliau tidak 
sampai drop di bawah 90 dan 

harus memakai ventilator. Beliau 
menilai, perawatan dari RSPI 
Sulianti Saroso yang intensif di 
minggu pertama melalui obat-
obatan dan infus, menjadi salah 
satu kunci menaklukkan virus dan 
penyelamatnya. 

Sikap yang tulus, 
menyemangati, dan bersahabat 
dari dokter-dokter dan perawat 
juga membuat Adi ginting 
tenang dan fokus pada proses 
penyembuhan. "Dokter-dokternya 
terbuka dan mau menjelaskan 
sejelas-jelasnya saat kita tanya. 
Dokter bahkan mengatakan 
kepada Saya, jangan berpikir yang 
aneh-aneh, jangan banyak pikiran. 
tugas Bapak makan yang banyak, 
istirahat yang banyak, dan terus 
berdoa. urusan pengobatan, 
serahkan kepada kami," 
kenangnya. 

Hal itu jelas menaikkan 
mentalnya. Meski, belasan hari 
di Ruang Isolasi, membuatnya 
merasa kesepian. tak jarang, 
dirinya mengajak ngobrol perawat 
yang visit agar dapat berinteraksi 
dengan orang lain. Syukur, 

akhirnya Beliau berangsur pulih 
dan bisa dipindahkan ke Ruang 
Perawatan yang lebih ramai. 
Pada hari ke-9, hasil rontgen 
menunjukkan flek di paru-paru 
sudah berkurang banyak dan 
pada hari ke-14 hasilnya sudah 
bersih dan negatif sehingga 
dibolehkan pulang untuk 
pemulihan di rumah. 

Pemulihan yang cepat, jelas 
Adi ginting, karena dirinya benar-
benar berusaha menuruti saran 
dari dokter. Meski selera makan 
turun, dirinya memaksakan 
makanan masuk agar imun tubuh 
meningkat. tak heran, selama 14 
hari di RSPI Sulianti Saroso dan 
10 hari masa pemulihan, berat 
badannya meningkat 6 kilogram. 
"Covid-19 itu lama pemulihannya, 
Saya dua bulan sejak keluar dari 
RS baru merasa badan normal 
kembali, sebelumnya mudah lelah 
dan kadang masih sesak napas 
karena paru-paru masih dalam 
pemulihan. Saat ini Saya dalam 
proses mengembalikan berat 
badan dan kondisi tubuh menjadi 
lebih fit," paparnya.
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Nursita Tyasutami
Pasien 01 Covid-19 di indonesia

Drop Akibat Tekanan Mental, 
Membaik dengan
Dukungan Semangat dari
Tim RSPI Sulianti Saroso

Berawal dari pesta 
dansa yang diadakan 
pada tanggal 14 dan 
15 Februari 2020 
untuk merayakan 

Valentine, nursita tyasutami 
menjadi orang pertama yang 
terkonfirmasi positif Covid-19 di 
Indonesia atau Pasien 01 bersama 
Ibunda yang menjadi Pasien 02.

Sita, panggilan akrabnya, 
bercerita sebagai host Latin 
Night, membuat dirinya banyak 
berinteraksi dan bersosialisasi 
dengan tamu-tamu lain, termasuk 
menari dengan seorang warga 
Jepang yang datang dari Malaysia. 
Ia mulai merasa tidak enak badan 
mulai 16 Februari dan sehari 

setelahnya kondisinya semakin 
memburuk dan mengalami 
sebagian besar gejala Covid-19, 
mulai dari demam, batuk, 
kelelahan dan keluar keringat 
berlebihan, rasa tidak nyaman 
dan nyeri di seluruh tubuh, nyeri 
tenggorokan, diare, sampai vertigo 
dan muntah-muntah. 

Selama 10 hari, Sita menjalani 
rawat jalan dengan berobat ke 
Klinik dan tes darah di ugD. obat 
dan antibiotik yang diberikan 
sudah semua dikonsumsi tapi 
kondisi tidak juga membaik, 
membuat Sita memutuskan 
datang ke RS Mitra Keluarga, 
Depok pada 27 Februari, untuk 
mendapat penanganan lebih 

serius. Dia datang bersama 
Ibunda yang juga sakit. Di RS 
Mitra Keluarga, Sita dirontgen 
dan diketahui ada flek di paru-
parunya yang membuat dokter 
mendiagnosis bronkopneumonia 
untuk Sita. Sementara Ibunda 
didiagnosis tipes.

namun, Sita tetap khawatir dan 
curiga kalau dirinya dan Ibunda 
terpapar Covid-19, karena teman 
warga Jepang yang saat itu sudah 
kembali ke Malaysia, menelpon 
dirinya dan menginformasikan 
kalau dia positif Covid-19. 
Kecurigaan itupun diungkapkan ke 
dokter yang merawatnya. namun, 
karena RS Mitra Keluarga tidak 
memiliki laboratorium untuk tes 



Cerita rasa dalam seribu asa

SEtAHun PAnDEMI CoVID-19 I 75

Covid-19, Sita dan Ibunda dirujuk 
ke RSPI Sulianti Saroso untuk 
menjalani tes Covid-19.

Saat dijemput dengan 
Ambulans, petugas sudah 
memakai APD lengkap. Sampai 
RSPI Sulianti Saroso, mereka  
langsung masuk Ruang Isolasi, 
terpisah, sendirian di ruangan 
tertutup dengan sinyal ponsel 
yang lemah tanpa wifi. 

“Jujur, Saya stres dan takut 
sekali. terpisah dari ibu, tidak 
bisa mengetahui kondisinya. Saya 
ini social person dan cengeng, 
takut tidur sendiri, tidak nyaman 
dengan jendela tanpa penutup, 
takut jarum infus dan jarum 
suntik padahal lima hari pertama, 
tiap pagi saya harus disuntik 
dan diambil darahnya, juga saat 
mengganti infus. Saya menangis 
dan bahkan menjerit karena takut 
dan stres,” Sita bercerita.

Sita makin depresi, saat 
dia mengetahui kalau mereka 
positif Covid-19 dari televisi saat 
diumumkan oleh Presiden Jokowi 
pada 2 Maret 2020. Saat itulah, 
hujatan demi hujatan datang 

kepada mereka. tak heran, 
gejala yang sudah mulai hilang 
dan tinggal batuk kering, datang 
kembali seperti saat awal sakit.

Dengan kondisi fisik dan 
mental yang rapuh, Sita sangat 
bersyukur mendapat perawatan 
medis di RSPI Sulianti Saroso. 
“RSPI Sulianti Saroso bagi Saya itu 
the best hospital, tim medisnya 
luar biasa dan baik-baik sekali. 
Saya terus menangis saat 
dirawat di sana dan mereka terus 
menguatkan dan menyemangati, 
berlama-lama menemani ngobrol, 
bahkan mau mengelus-elus 
punggung Saya yang positif 
Covid-19 ini,” kenangnya.

untuk menguatkan dan 
menaikkan semangat Sita, 

RSPI Sulianti Saroso bahkan 
membolehkan dirinya menerima 
kiriman dari keluarga dan teman, 
mulai dari makanan, minuman, 
sampai produk perawatan 
tubuh. Sita juga berusaha 
meningkatkan kondisi fisiknya 
dengan melakukan yoga. Akhirnya 
dengan perawatan intensif, Sita 
terbebas dari Covid-19 dan bisa 
keluar dari RS pada 13 Maret 2020 
atau setelah kurang lebih dirawat 
selama 16 hari. 

Bersama Kakak
Sita keluar bersamaan dengan 

kakaknya, Ratri Anindyajati, 
yang masuk RSPI Sulianti Saroso 
dua hari setelah Sita, karena 
terkonfirmasi positif Covid-19 juga. 
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Ratri menjadi Pasien 03, namun 
dengan kondisi yang lebih stabil 
dibandingkan adik dan Ibunda. 
Karena Ratri sebenarnya sudah 
mulai sakit saat dirinya berada 
di new York selama dua minggu 
sejak awal Januari 2020.     

Hari-hari terakhir di new 
York, Ratri mengalami demam 
hingga 39 derajat Celsius dan 
dibawa ke dokter dan didiagnosis 
radang tenggorokan. Dokter 
membolehkan Ratri terbang ke 
Wina, Austria karena tidak ada 
gejala mengkhawatirkan meski 
saat itu new York sedang ada 
wabah Flu new York. Sampai di 
Wina, Ratri kembali ke dokter 
dan mendapat diagnosis sama. 
namun, karena kondisi tidak 
sampai pulih 100%, sang Paman 
di Jakarta, meminta Ratri kembali 
ke rumah agar bisa dekat dengan 
Ibunda yang akhirnya membawa 
dirinya menjadi Pasien 03. 
Sementara Ibunda, karena usia 
yang sudah tidak muda, masih 
harus mendapat perawatan lebih 
lanjut meski akhirnya bisa pulang 
pada 16 Maret 2020.

Maria Darmaningsih
Pasien 02 Covid-19 di indonesia

Baru TahuAda 
RS Penyakit 
Infeksi
Sulianti Saroso

Maria 
Darmaningsih, 
tak tahu pasti 
sejak kapan 

atau oleh siapa dirinya 
terpapar Covid-19. Hal 
ini, karena anaknya Ratri, 
pernah mengalami sakit 
yang kemungkinan Covid-19 
pada Januari di new York. 
Kepulangan anaknya ke 
Indonesia pada 13 Februari 
2020 juga karena kondisinya 
tidak kunjung membaik. 

Di rumah, Maria dan Ratri 
tidur sekamar. Dalam waktu 
bersamaan, pada 16 Februari 
2020, Maria dan dua anaknya 
mulai jatuh sakit dengan 

gejala berbeda-beda meski 
Maria sudah mulai tidak enak 
badan pada 14 Februari. 
Dia mengalami deman dan 
tubuh yang lemas yang tidak 
bisa pulih 100% meski sudah 
mengonsumsi obat dan vitamin.

Meski kondisi tidak bisa 
pulih, Maria masih bisa pentas 
tari pada 23 Februari. “tapi 
kondisi Saya sebenarnya 
sudah sangat lemas di hari 
sebelumnya saat latihan, 
sampai teman-teman sempat 
memijit Saya. Setelah pentas 
selesai, tubuh Saya makin drop, 
namun Saya masih berpikir, itu 
karena penurunan adrenalin 
setelah pentas, yang biasa 
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terjadi. Saat kondisi lemah itu, 
Saya masih mampu menyetir 
mobil dari tMII ke rumah,” 
ungkapnya.

Kondisi Maria semakin 
memburuk dengan demam tinggi 
hingga 39 derajat Celsius pada 
24-25 Februari dan akhirnya 
memeriksakan diri bersama 
Sita, anak keduanya, ke RS Mitra 
Keluarga dan didiagnosis tipes. 
namun, karena mereka sudah 
mulai curiga terpapar, Maria 
ngotot minta dites Covid-19 dan 
akhirnya RS merujuk mereka ke 
RSPI Sulianti Saroso.

Menariknya, sebelum dirujuk 
ke RSPI Sulianti Saroso, Maria 
benar-benar tidak pernah 
mengetahui keberadaan RS ini. 
Dia sempat heran dan bertanya-
tanya, apakah RSPI Sulianti 
Saroso ini. Kemudian, setelah 
mencari-cari tahu dari internet, 
akhirnya dia paham kalau RSPI 
Sulianti Saroso adalah RS khusus 
penyakit infeksi di Indonesia.

namun, sama seperti 
putrinya, karena Maria merasa 
kondisinya tidak parah dan 

seharusnya hanya dirawat 
untuk penyembuhan, memasuki 
Ruang Isolasi menjadi tantangan 
tersendiri baginya dan sempat 
menimbulkan depresi. Apalagi 
dirinya sempat pingsan karena 
kekurangan oksigen dan harus 
terus terpasang infus. tiap hari 
dirinya diambil darah untuk tes 
Covid-19, namun hasilnya tidak 
pernah diinfokan dan baru tahu 
kalau dirinya positif Covid-19 dari 
pemberitaan media.

Jika deprsi yang dirasakan 
sang anak membuatnya 
terus menangis, Maria 
melampiaskannya dengan 
memarahi perawat bahkan 
sempat berkata mau mati saja 
kalau tidak boleh keluar Ruang 
Isolasi. namun, Maria angkat 
jempol akan kesabaran dan 
kebaikan tim medis RSPI Sulianti 
Saroso merawat dirinya. “Saya 
sempat marah saat tes SWAB, 
karena masih depresi, Saya 
merasa mereka melakukannya 
agak kasar. tapi saat Saya sudah 
mengerti, saya paham kalau 
memang SoP yang benar seperti 

itu dan mereka dengan sabar 
memberi penjelasan,” papar 
Maria.

Dengan pelayanan yang 
meninggalkan kesan khusus 
dihati Maria, dirinya semakin 
penasaran dan mencari informasi 
lebih lanjut tentang RSPI Sulianti 
Saroso dan siapa Sulianti Saroso 
ini. Dia menilai, Sulianti Saroso 
adalah sosok yang luar biasa, 
sehingga aura dan semangatnya 
bisa menurun dan terus berlanjut 
sampai saat ini oleh penerus-
penerusnya. “Energi dari 
perjuangan dan mentalitasnya 
yang hebat terasa dalam 
pelayanan mereka,” ujarnya.

Maria akhirnya sembuh 
dan bisa pulang setelah 16 
hari dirawat. Selama proses 
penyembuhan, dirinya memilih 
untuk menyalurkan stres 
dengan menari dan melukis. 
Art for Healing. Karena dengan 
kondisi mental yang bagus, 
imun tubuh pun akan meningkat 
dan mempercepat proses 
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Ikhlas Melayani,
Demi Negeri

8

Sebagai Rumah Sakit yang 
menjadi garda terdepan 
dalam penanganan penyakit 
infeksi, tim Medis RSPI 
Sulianti Saroso sudah 

sejak awal mempersiapkan diri saat 
pandemi Covid-19 merebak. namun, 
sejak kasus pertama yang diumumkan 
secara resmi oleh Presiden Jokowi 
pada 2 Maret 2020, jumlah kasus terus 
bertambah dengan eskalasi yang cepat 

dan membuat tim Medis RSPI Sulianti 
Saroso sempat kewalahan. Rasa lelah, 
cemas, khawatir bahkan takut pun 
sempat melanda. namun, dedikasi dan 
integrasi serta kebulatan tekad untuk 
ikhlas melayani demi negeri, membuat 
mereka mampu bertahan dan memberi 
pelayanan terbaik kepada masyarakat. 
Ini sebagian kisah pahlawan kesehatan 
dan kemanusiaan di tengah pandemi 
Covid-19.
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dr. Pompini agustina sitompul, sp. P(K) 
Ketua Pokja Penyakit infeksi, 
New Emerging dan Re-Emerging (PineRe) 

Covid-19 Memberi Saya
Banyak Pelajaran 

Sebagai Ketua Pokja 
PInERE, dr. Pompini 
bersama tim sudah 
melakukan persiapan 
menghadapi wabah 

Covid-19 sejak Januari 2020. 
Apalagi RSPI Sulianti Saroso 
menjadi RS tujuan WHo untuk 
memeriksa dan memantau 
kesiapan Indonesia dalam 
menghadapi pandemi Covid-19. 
RS juga sudah mulai merawat 
pasien suspek meski belum ada 
yang positif saat itu. tim juga 
sudah melakukan pengambilan 
sampel termasuk bronkoskopi, 
dengan mengambil sampel BAL.

Hingga, tengah malam di 
awal Maret 2020, Staf Khusus 
Menkes Bidang Pembangunan 
dan Pembiayaan Kesehatan, 

Alexander ginting, menelponnya 
dan menanyakan kesiapan dirinya 
untuk merawat jika ada pasien 
Covid-19. “Saya pikir telepon 
itu untuk menguji keberanian 
Saya saja. Saya jawab siap Pak! 
Karena selama ini kami juga biasa 
menangani penyakit-penyakit 
infeksi seperti SARS, Flu Burung, 
Ebola. ternyata benar ada 
pasien yang kemungkinan positif 
Covid-19. Jadilah Saya tengah 
malam melakukan koordinasi 
dan persiapan dengan tim untuk 
menerima pasien tersebut 01 dan 
02 di Indonesia. Saya bersyukur, 
rekan-rekan tim medis terutama 
yang selama ini bertugas di Ruang 
Isolasi Mawar I sudah siap fisik 
dan mental,” kenang dr. Pompini.

Kerja keras tim medis yang tak 

kenal lelah juga, yang membuat dr. 
Pompini sempat drop mentalnya, 
karena harus merawat rekan tim 
medis atau karyawan RSPI Sulianti 
Saroso yang terpapar, namun 
tidak tertolong. Perasaan sedih 
tercampur aduk dengan perasaan 
tidak mampu berbuat maksimal 
untuk menyelamatkan rekannya. 
“Seperti rasanya ilmu kedokteran 
Saya tidak ada apa-apanya untuk 
menangani Covid-19. Pukulan dan 
tekanan berat hingga Saya butuh 
waktu cukup lama untuk kembali 
ke perfora semula,” urainya.

Covid-19, jelas dr. Pompini, 
memberikan banyak pelajaran 
dan pengalaman kepada dirinya. 
Salah satunya, kembali ke 
dasar, melakukan pengobatan 
suportif (supportive care) dengan 
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memperhatikan faal dan respon 
pasien terhadap perawatan 
yang mereka terima. tidak panik 
dengan memberi banyak obat 
yang belum terbukti secara 
definitif dapat mengobati Covid-19 
yang ujungnya membuat pasien 
menderita dan stres. Di sisi lain, 
memberikan penanganan sesuai 
kondisi imun pasien digabung 
dengan pengobatan suportif 
terbukti memberikan outcome 
yang cukup positif untuk pasien.

Pengobatan suportif yang 
dilakukan adalah dengan 
menjaga kondisi tubuh pasien 
agar daya tahan tubuhnya 
meningkat dengan menjaga 
asupan makanan, asupan cairan, 
kecukupan istirahat/tidur, hingga 
manajemen stres. Pemberian 
obat-obatan juga dilakukan 
dengan memperhatikan consent 
dan pemahaman pasien, obat 
apa yang diberikan dan tingkat 
efektivitasnya.

Perhatian yang sama juga 
diberikan dr. Pompini pada tim 
medis yang bertugas di Ruang 
Isolasi. Sebagai Ketua tim Pokja 

PInERE, Beliau meminta kepada 
Direksi untuk menempatkan 
Infection Prevention and Control 
Nurse (IPCn) atau Perawat 
Pencegahan dan Pengendalian 
dan Infeksi/Perawat Koordinator. 
Peran petugas ini penting untuk 
mengawasi dan mengingatkan tim 
medis untuk selalu menjalankan 
protokol yang benar agar 
terhindar dari risiko penularan. 
Karena, dalam kondisi kelelahan, 
ada kemungkinan tim medis 
lupa menjalankan prosedur 
perlindungan diri. 

dr. Pompini bersyukur dengan 
adanya sukarelawan tim medis 
untuk membantu penanganan 
Covid-19 di RSPI Sulianti Saroso 
termasuk tenaga kesehatan baru 
yang masuk. Friksi-friksi yang 
terjadi tidak membuat mereka 
melemah, melainkan semakin 
menyatukan. Menurutnya, 
pandemi Covid-19 ini menjadi 
ujian mengasah kemampuan fisik 
dan intelektual juga kecerdasan 
emosi (EQ) seseorang.

jadikan RSPI SS 
Acuan Best Practice

Kemampuan RSPI Sulianti 
Saroso sebagai RS rujukan penyakit 
infeksi termasuk Covid-19 sudah 
teruji dan menjadi sumber 
terpercaya oleh media dan 
masyarakat. Dengan pengalaman 
menangani dan menerima pasien 
penyakit infeksi, sudah selayaknya 
RSPI Sulianti Saroso menjadi acuan 
best practice untuk pihak lain.

Karena itu, Beliau sedih 
dengan banyaknya pihak-pihak 
yang tidak memiliki kompetensi 
tapi kerap berbicara tentang 
Covid-19 yang bukan keahlian 
mereka di media massa dan 
media sosial lalu dipercaya oleh 
masyarakat, padahal info yang 
mereka sampaikan tidak benar. 
“Seharusnya semua pihak bisa 
mawas diri dan menengok 
kapasitas keilmuan masing-
masing, mumpuni atau tidak saat 
mengeluarkan informasi atau 
pernyataan ke publik atau edukasi 
ke masyarakat, agar informasi 
tentang Covid-19 tidak semakin 
semrawut,” tegasnya.
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dr. Titi sundari, spP(K) 
dokter Paru dan Ketua Komite PPi 
(Pencegahan dan 
Pengendalian infeksi)

Kesembuhan 
Pasien, 
Obat Lelah Kami

Pengalaman sebagai 
salah satu dokter 
spesialis paru yang 
mengerahkan 
segenap upaya 

menangani pasien Covid-19, dr. 
titi juga merasakan hal yang 
serupa dengan dr. Pompini. 
Sebagai Ketua Komite PPI RSPI 
Sulianti Saroso, dr. titi bercerita, 
selama ini bertugas di Ruang 
Isolasi dan mengawal teman-
teman sejawat untuk menjalankan 
pedoman Pencegahan dan 
Pengendalian Infeksi (PPI) saat 
mereka menangani penyakit 
infeksi, tidak ada tenaga 
kesehatan yang meninggal dunia. 
namun, di masa Covid-19 ini, 

menyaksika kepergian teman 
sejawat dan petugas kesehatan 
menjadi kesedihan besar bagi 
dirinya. 

dr. titi juga menjelaskan, 
kondisi tim medis RSPI Sulianti 
Saroso dalam menangani Covid-19 
ini jelas lebih berat dibanding 
penanganan penyakit-penyakit 
infeksi sebelumnya, karena jumlah 
kasus yang jauh lebih besar 
dan sifat penularan yang cepat. 
Kesibukan tim medis dan petugas 
lain di RSPI Sulianti Saroso 
membuat waktu mereka bersama 
keluarga menjadi berkurang, 
bahkan hampir tidak ada. Sabtu 
dan Minggu pun, dokter harus 
tetap melakukan kunjungan 

ke pasien. Hanya kesembuhan 
pasien yang menjadi obat lelah 
mereka.

“Semua kelelahan janu 
terbayar dengan melihat 
kesembuhan pasien. Bagaimana 
terharu dan rasa bersyukur 
mereka saat dinyatakan boleh 
pulang. Itu juga menjadi 
kebahagiaan yang luar biasa bagi 
Saya,” ungkap dr. titi.

Tantangan Varian Virus Baru
Lebih dari setahun berjuang 

menangani Covid-19, tantangan 
baru kembali datang, sehingga 
tidak ada istilah istirahat 
bagi dirinya dan tim medis 
lain. Munculnya varian baru 
virus Covid-19 yang masuk ke 
Indonesia bersama dengan 
kedatangan sejumlah Warga 
negara Asing (WnA) dari India, 
membuat kesibukannya kembali 
meningkat. Sebagai Ketua tim 
Komite PPI. dr. titi harus kembali 
lagi menguatkan semangat 
teman-teman PPI saat mereka 
menghadapi WnA dengan varian 
virus baru Covid-19 yang dirawat 
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Ns yohana s.Kep
Koordinator mawar i
(Ruang isolasi)

Suka dan Duka
Bercampur
Jadi Satu

Sebagai Koordinator 
Ruang Isolasi Mawar 
I, ns Yohana S.Kep, 
menjadi salah satu 
anggota tim medis 

yang menerima pasien pertama 
Covid-19 di RSPI Sulianti Saroso. 
Sebenarnya, RSPI Sulianti Saroso 
sudah menerima beberapa pasien 
suspek Covid-19, meski belum ada 
yang hasilnya positif. 

tantangan dan perjuangan baru 
dimulai saat menerima pasien 
Covid-19 pertama. Saat pasien 01 
dan 02 sudah masuk Ruang Isolasi, 
pasien 03, kakak pasien 01, yang 
datang bersama sempat pulang 
karena dari hasil tes rontgen bersih. 
namun, ternyata beberapa hari 

setelahnya hasil tes ternyata positif 
dan membuatnya dijemput kembali 
ke RSPI Sulianti Saroso untuk 
perawatan.

Kikuknya penanganan di awal-
awal pandemi juga dialami Yohana, 
terutama terkait pemakaian APD. 
Dia berkisah, sempat kelupaan 
memakai APD lengkap saat 
menolong pasien menghindari 
wartawan yang berkumpul di depan 
RSPI Sulianti Saroso. “Saya sudah 
memakai masker dan tutup kepala. 
tapi awalnya Saya hanya mau 
menolong pasien yang sudah tua 
agar tidak digeromboli wartawan, 
untuk langsung masuk ke dalam. 
Lalu tanpa Saya sadari, saya 
membantu sampai ruangan untuk 

di RSPI Sulianti Saroso.
Beliau menegaskan, 

sebagai dokter paru, dirinya 
bisa memahami kegelisahan 
para pasien asing ini. 
“namun, terus terang cukup 
menyita waktu manakala 
kami sedang visite para 
pasien WnA ini. Bagaimana 
kami berusaha membuat 
mereka nyaman, memahami 
kondisi penyakitnya, 
menjawab pertanyaan dan 
menenangkan kegelisahan 
mereka,” paparnya.

Sementara, untuk rekan-
rekan sejawatnya yang 
belum selesai berjuang 
menangani dan merawat 
pasien, dr. titi berharap 
mereka tetap semangat. 
Hal lain yang penting, tidak 
mengendorkan kedisiplinan 
dan kewaspadaan dalam 
melaksanakan protokol 
kesehatan. Karena 
kepatuhan dan komitmen 
terhadap PPI akan 
menghindarkan diri dari 
risiko tertular Covid-19.
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menenangkan dan baru tersadar 
belum memakai APD lengkap. 
Langsung Saya mandi,” ceritanya. 

Meski sudah sering merawat 
pasien penyakit infeksi seperti 
SARS, Flu Burung, MERS CoV 
bahkan Difteri, risiko penularan 
Covid-19 yang lebih tinggi, 
membuat APD yang harus dipakai 
oleh tim medis dan petugas lain 
lebih banyak dan ketat. 

Yohana juga mengenang 
kembali saat puncak pandemi di 
Maret-Mei 2020, dimana mereka 
harus tinggal di hotel khusus agar 
dapat beristirahat lebih tenang, 
karena lokasi tidak jauh, agar 
mudah sewaktu-waktu dipanggil 
ke RS. Dirinya juga lebih tenang di 
hotel karena khawatir jika pulang 
ke rumah membawa virus ke 
keluarga. Saat di rumah pun, dia 
hanya menginap semalam dan 
tidur sendiri di kamar terpisah.

Kejadian lucu yang membuat 
mereka tersenyum juga ada. Saat 
seorang pasien ibu tua minta 
dipulangkan, namun belum bisa 
karena hasil foto (hasil rontgen) 
belum bagus, sehingga t. Keesokan 

hari, ternyata si Ibu meminta 
keluarganya membawakan foto 
dirinya yang bagus dan diserahkan 
ke perawat. Hal itu membuat 
tim tidak bisa menahan senyum, 
karena ketidaktahuan si Ibu kalau 
foto yang dimaksud bukan foto diri 
melainkan hasil rontgen.

Atau kejadian seorang pasien 
dengan masalah kejiwaan yang 
harus masuk isolasi. Karena 
kondisi kejiwaannya, pasien 
beberapa kali berusaha kabur dan 
bahkan sempat mencapai ruangan 
satpam. Kericuhan saat berusaha 
menahan dan mengembalikan ke 
Ruang Isolasi menjadi pengalaman 
yang sulit dilupakan Yohana. 
“Syukur, akhirnya pasien ini 
hasilnya negatif dan akhirnya 
dikirim ke RS Jiwa,” jelas Yohana.

Yohana memaklumi, kalau 
kondisi kejiwaan pasien-pasien 
Covid-19 memang mendapat 
tekanan mental cukup berat. 
Banyak pasien mengalami 
kecemasan lebih dari biasanya, 
apalagi saat mereka harus 
sendirian di Ruang Isolasi dalam 
waktu cukup lama. terutama 

pada awal-awal pandemi, di 
mana pasien belum boleh pulang 
sebelum hasil tes negatif dan 
itu bisa memakan waktu lama, 
sampai ada yang satu bulan di 
RS. Saat ini, dengan pengetahuan 
tentang Covid-19 yang terus 
berkembang, pasien sudah bisa 
pulang dan meneruskan dengan 
isolasi mandiri di rumah jika 
kondisinya sudah membaik. Hal 
ini juga membantu RS karena 
membuat perputaran perawatan 
lebih cepat dan semakin banyak 
pasien tertangani. 

Buang Pikiran Negatif 
Meski lelah, pandemi Covid-19 

ini menjadi pengalaman yang 
tidak terlupakan bagi Yohana. 
Dia mengenang saat puncak 
pandemi, di mana semua 
personil difokuskan ke Ruang 
Isolasi. Mereka bersama 
saling menguatkan dan 
menyemangati. Masyarakat luas 
juga menunjukkan perhatiannya 
kepada RSPI Sulianti Saroso 
dengan derasnya donasi makanan 
dan APD yang menjadi motivasi 
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dan dukungan bagi dirinya dan 
teman-teman sejawat dalam 
bekerja.

“Agar bisa melewati pandemi 
ini, saya berprinsip untuk bekerja 
dengan tenang, tidak banyak 
pikiran negatif, jalankan saja 
tugas sesuai prosedur. Pasrah 
kepada tuhan atas kemungkinan-
kemungkinan yang terjadi pada 
kita. Jalankan saja semampunya,” 
tuturnya.

Yohana berterima kasih 
kepada Pemerintah Pusat yang 
telah mengapresiasi/memberikan 
penghargaan berupa insentif, 
penginapan, dan transportasi 
untuk tenaga kesehatan RSPI 
Sulianti Saroso. Juga kepada 
Pimpinan RSPI Sulianti Saroso 
yang selalu mendukung seluruh 
karyawannya terutama petugas 
kesehatan dalam memberikan 
tugas pelayanan ke pasien, 
sehingga tugas yang terasa berat 
menjadi ringan dan berjalan 
lancar. “Jaga Kesehatan, Jaga 
Imun, berpikir optimis dan tetap 
semangat Mengabdi untuk 
negeri,” pungkasnya.

Ns Widia astuti M.Kep
Koordinator Ruang isolasi

Perjalanan dan
Perjuangan Panjang 

Bagi Widia, bertugas 
dalam penanganan 
pasien Covid-19 
sebagai Koordinator 
Ruang Isolasi di RSPI 

Sulianti Saroso adalah sebuah 
perjalanan dan perjuangan 
panjang yang sampai saat ini 
belum selesai. Setahun lebih 
pandemi Covid-19, seluruh tenaga 
kesehatan yang terlibat langsung 
seperti sedang melakukan 
perjalanan penuh risiko. Risiko 
tertular pada diri mereka sendiri 
atau risiko menulari pada orang 
lain bahkan juga pada keluarga 
tercinta di rumah.

Karena itu, Widia dan teman-
teman tenaga kesehatan lainnya 
ditempatkan di hotel sejak 
pandemi merebak hingga saat 
ini. tujuannya untuk mengurangi 

risiko mereka tertular saat 
berada di jalan atau kendaraan 
umum. Dampak dari dirinya 
yang kerap menginap di hotel 
khusus ini adalah kondisi suami 
dan anak-anak yang tidak bisa 
bertemu istri dan ibunya sering-
sering, sehingga mereka harus 
lebih mandiri mengurus segala 
keperluan mereka. 
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“Keluarga atau pada 
Saya, suami dan anak-anak, 
harus mampu beradaptasi 
tanpa kehadiran Saya di 
rumah. Kondisi ini berat, 
apalagi saat bulan puasa. 
Sudah dua kali Bulan 
Ramadhan anak dan suami 
harus mampu mengurus 
diri mereka sendiri, tanpa 
Saya,” jelas Widia.

Karena itu, dia terus 
berdoa agar pandemi 
segera berakhir dan 
kehidupan bisa kembali 
normal. Semoga RSPI 
Sulianti Saroso juga selalu 
menjadi Rumah Sakit yang 
unggul dalam pelayanan, 
khususnya pada kasus 
kasus penyakit infeksi. 
Dia juga berharap peran 
RSPI Sulianti Saroso ke 
depan semakin kuat dan 
memberikan kontribusi 
yang semakin besar dalam 
meningkatkan kesehatan 
masyarakat Indonesia.

Musra enita
Pranata Laboratorium 
Kesehatan Penyelia 

Penyintas 
Covid-19, 
Penyemangat 
Pasien 

Musra Enita, Pranata 
Laboratorium 
Kesehatan Penyelia 
RSPI Sulianti Saroso, 

sebenarnya sudah melayani tes 
Covid-19 sejak Desember 2019, 
terutama untuk pasien-pasien 
dari luar negeri seperti Afrika dan 
China. Mereka datang minta dites 
karena khawatir. Banyaknya Warga 
negara Asing (WnA) yang datang, 
menimbulkan kendala bahasa. 

Setelah RSPI Sulianti Saroso 
menjadi RS pertama yang 
menerima pasien, kasus positif 
terus bertambah, membuat tim 
Laboratorium cukup kewalahan 
membagi dan mengatur jadwal 

pelayanan tes, Semua petugas 
laboratorium termasuk dirinya 
ikut turun langsung membantu 
pelaksanaan tes swab ke pasien.

“Kami sempat kewalahan. 
Melayani 24 jam untuk tes Covid-19. 
Banyak yang menelpon ada juga 
dari rekan-rekan tenaga kesehatan 
bertanya cara pengambilan sampel, 
dan lain-lain,” jelasnya.

Situasi semakin menegangkan, 
saat ada teman sejawat terpapar 
untuk pertama kalinya. Enita 
berusaha memberanikan 
membawa rekannya ke ruang 
khusus sebelum ke Ruang Isolasi 
atas persetujuan dokter. Setiap ada 
tenaga kesehatan atau karyawan 
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RSPI Sulianti Saroso yang 
terpapar, maka seluruh personil 
harus diswab, padahal saat itu 
tidak sedikit yang fisiknya drop 
dan akhirnya terpapar. 

“Bagaimana badan tidak drop, 
kami setiap selesai tes swab 
pasien, mandi. Begitu banyak 
pasien, akhirnya fisik kami yang 
drop. Menjadi pengalaman tidak 
terlupakan, karena saat ada yang 
terpapar, maka kami semua 
akan diswab. Ada satu kali, Saya 
sudah dalam perjalaan pulang, 
harus kembali ke RS untuk 
diswab karena ada sukarelawan 
terpapar,” ungkap Enita.

terkait sukarelawan Covid-19 
ini, Enita juga punya cerita sendiri. 
Setiap kali sukarelawan datang, 
maka tugasnya bertambah 
untuk memberi pelatihan dan 
pembelajaran cara pengambilan 
sampe dan melakukan tes kepada 
mereka. untuk bisa mengajari, 
tim laboratorium RSPI Sulianti 
Saroso juga memanggil ahli untuk 
mengawasi dan menilai kerja tim 
saat melakukan tes.     

untuk mencegah tertular 

atau bahkan membawa virus 
ke rumah, Enita memilih tinggal 
di hotel terutama saat puncak 
pandemi Maret-Mei 2020. Saat 
pulang ke rumah pun, Enita tidak 
melepaskan protokol kesehatan 
dan bahkan menggunting rambut 
beberapa kali. Meski menjalankan 
protokol kesehatan dengan ketat, 
Enita harus mengalami cerita 
sedih karena positif Covid-19 pada 
Januari 2021 lalu bersama suami. 
Padahal saat itu, dirinya tes untuk 
keperluan perjalanan ke kampung 
halaman menghadiri pernikahan 
adik. 

“Adik Saya sudah menunda 
pernikahan dua tahun, karena 
orang tua menginginkan Saya 
hadir. Saya cukup terpukul, tapi 
berusaha tegar, bahkan harus 
berbohong kepada orang tua atas 
alasan Saya tidak pulang dan hadir 
di pernikahan adik, agar orang tua 
tidak kepikiran, karena mereka 
sudah sakit,” paparnya.

Enita berhasil sembuh, setelah 
melakukan isolasi mandiri selama 
12 hari dengan hasil tes dua 
kali negatif. Menjadi penyintas 

Covid-19 juga memberi hikmah 
bagi Enita, karena dia bisa 
menjadi contoh rekan-rekan 
dan bahkan pasien yang masih 
sangat khawatir dan takut dengan 
Covid-19, untuk lebih tenang jika 
mereka positif dan menjalani 
perawatan sesuai prosedur. 

Meski sudah berpengalaman 
sejak tahun 1997 sebagai petugas 
Laboratorium yang menangani 
banyak penyakit infeksi, seperti 
Flu Burung, SARS, MERS CoV, 
Difteri hingga Rabies, tetap Enita 
berharap pandemi ini segera 
berlalu. Karena banyak yang 
terdampak negatif terutama 
perekonomiannya akibat 
Covid-19 ini. “Kami sebagai tenaga 
kesehatan, Alhamdulillah tidak 
kekurangan apapun. Apalagi 
RSPI Sulianti Saroso sangat 
memperhatikan kesejahteraan 
karyawannya. tapi kasihan, 
masyarakat yang kehilangan 
pekerjaan dan penghasilan, anak 
sekolah, bahkan keluarga juga 
jadi sulit untuk bisa melakukan 
kegiatan bersama seperti sebelum 
Covid-19,” pungkasnya.
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endang K
Petugas instalasi 
Pemulasaran Jenazah (iPJ)

Harapan 
Terakhir 
Keluarga Pasien

Menjadi petugas 
Instalasi 
Pemulasaran 
Jenazah (IPJ) 
RSPI Sulianti 

Saroso menjadi pengalaman yang 
tidak akan dilupakan Endang. 
Endang menjadi salah satu 
orang terakhir yang melihat dan 
mengurus pasien meninggal, di 
saat keluarga pasien bahkan sudah 
tidak bisa bertemu sejak pasien 
dirawat di Ruang Isolasi.

Karena itu, Endang berusaha 
menyemangati dan memberi 
perhatian kepada keluarga 
Bahkan menawarkan keluarga 
untuk gambar-gambar pasien 
yang dirinya ambil atas seizin 
keluarga. Endang juga memberi 

nasihat kepada keluarga agar tidak 
sedih berlebihan, karena semua 
yang terjadi sudah merupakan 
kehendak Allah. “Alhamdulillah, 
keluarga pasien lebih tenang dan 
menerima dan juga berterima 
kasih karena mendapat 
dokumentasi foto untuk terakhir 
kali dari kami,” cerita Endang.

untuk menenangkan keluarga, 
RSPI Sulianti Saroso berkompromi 
dengan membolehkah 
keluarga memakamkan 
pasien di pemakaman pilihan 
mereka, selama keluarga 
dapat menunjukkan surat 
dari pemakaman tersebut 
yang membolehkan pasien 
dimakamkan di sana. Endang 
juga mengurus jenazah selain 

sesuai protokol kesehatan juga 
sesuai agama masing-masing. 
Bahkan untuk jenazah muslim, 
selain ditayamumkan, peti untuk 
menguburkan juga dibuat khusus 
yang sudah miring ke kanan. 

“Karena ini tidak hanya 
tanggung jawab Saya kepada 
keluarga yang telah memasrahi 
jenazah kepada Saya, tapi juga 
tanggung jawab saya di akhirat 
nanti kepada Allah. Karena itu 
semua diperlakukan seharusnya, 
begitu juga yang non muslim,” 
papar Endang.

Endang menerapkan prinsip 
ikhlas melayani dan pasrah 
sehingga kekhawatiran dan 
ketakutan tertular saat bekerja 
bisa diminimalkan. “Yang penting 
bekerja ikhlas, Insya Allah sehat-
sehat semua. Sampai saat ini, 
petugas di IPJ, Alhamdulillah tidak 
ada yang terpapar,” jelasnya.

Ke depan, Endang berharap 
pandemi segera berlalu agar 
kehidupan bisa normal kembali. 
Keluarga bisa berkumpul lagi, 
menjalin kembali silaturahmi yang 
terputus akibat Covid-19.
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Dadang sutaryanto
driver ambulans

Khawatir 
Membawa Virus 
ke Keluarga

Tugas Dadang 
selama pandemi 
Covid-19 adalah 
memindahkan 
pasien positif 

Covid-19 dari Ruang Instalasi 
gawat Darurat (IgD) ke Ruang 
Isolasi. Pengalamannya bertahun-
tahun menjadi supir ambulans 
di RSPI Sulianti Saroso, baru saat 
ini dirinya kerap merasa tidak 
tenang. Dadang sangat khawatir 
jika sampai membawa virus ke 
rumah dan menularkan kepada 
anak istrinya. Apalagi, dia selalu 
pulang ke rumah setelah selesai 
bertugas. “Alhamdulillah, berkat 
doa istri dan keluarga, sampai 
saat ini tidak ada yang terpapar 
virus Covid-19,” ungkap Dadang.   

Dadang juga bercerita 
pengalaman dan suka dukanya 
selama bertugas. Salah satu 
pengalaman yang selalu 
diingatnya adalah saat bertugas 
memindahkan pasien dari IgD 
ke Ruang Isolasi sebanyak tiga 
orang. Pasien dipindahkan 
bergilir satu demi satu, tapi saat 
memindahkan pasien terakhir, 
karena kondisi tubuh yang 
kemungkinan sudah sangat lelah 
ditambah terlalu lama memakai 
APD, Dadang tiba-tiba hampir 
kehabisan napas dan berkunang-
kunang. “Rasanya seperti sedang 
menghadapi sakaratul maut, 
napas tinggal sedikit,” ujarnya.

Bersyukur, Dadang langsung 
menginformasikan kondisinya ke 

perawat yang saat itu bertugas 
bersama. Dia menceritakan 
kondisinya yang sudah tidak 
kuat dan sulit bernapas. Perawat 
langsung meminta Dadang pergi 
ke ruangan Anteroom atau 
ruangan untuk petugas melepas 
APD, sehingga Dadang terhindar 
dari kejadian gagal napas. Setelah 
APD dibuka, Dadang agak lega 
dan bisa sedikit bernapas meski 
belum pulih karena masih 
memakai masker n95 yang hanya 
boleh dibuka saat hendak mandi.    

terkait RSPI Sulianti Saroso, 
Dadang berharap agar dapat 
terus memperkuat posisinya 
sebagai Rumah Sakit Rujukan 
Infeksi terdepan, terus 
berkembang ke arah yang lebih 
baik di masa yang akan datang 
bahkan mampu menjadi RS 
bertaraf internasional. Dia juga 
berharap pandemi Covid-19 
juga cepat berakhir dan tidak 
berulang lagi di Indonesia, agar 
bisa kembali berinteraksi dengan 
teman, sanak saudara, dan 
masyarakat dengan bebas dan 
tidak was-was.
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RSPI 
Sulianti Saroso   
BERDUKA

Di tengah kerja keras seluruh pihak 
yang berjuang bersama dalam 
penanggulangan CoVID-19, Keluarga 
besar RSPI Sulianti Saroso harus 
kehilangan atas gugurnya empat orang 
tenaga kesehatan, yaitu Hery Soesilo, 
S.Kep. ners, dr. Djadjang Eko Wahyu 
Hadiwijono, Destara Putra Awalukita S.t, 
dan Mujiantoro. 

Keluarga besar RSPI Sulianti Saroso 
mengantar kepergian 
dr. Djadjang Eko wahyu hadiwijono
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Alm. mujiantoro

Alm. hery Soesilo, S.Kep. Ners

Mereka tidak sekadar menjadi 
rekan kerja, tapi juga keluarga. 
Mereka yang dengan ihklas 
bekerja sekuat tenaga demi 
pengabdian untuk negeri. 
Semoga yang telah gugur 
dalam perjuangan CoVID-19 
ini husnul khotimah dan 
mendapatkan ganjaran yang 
setimpal di sisi Allah SWt.

Alm. Destara Putra 
Awalukita S.T
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Penutup
9

RSPI Sulianti Saroso 
menegaskan, masalah 
CoVID-19 adalah masalah 
global yang menjadi 
ancaman nasional dan 

tanggung jawab bersama semua 
komponen bangsa. Dalam kesiapsiagaan 
CoVID-19, meningkatkan kapasitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) di fasilitas 
kesehatan adalah mutlak.

Harus melalukan langkah sosialisasi, 
edukasi dan konsultasi bagi petugas, 
pasien dan masyarakat terkait CoVID-19 
untuk pencegahan penularan. Langkah 
tersebut harus dilakukan melalui 
berbagai media, baik cetak, elektronik 
maupun media sosial.

Menyiapkan APD dan APD lengkap 
serta kebutuhan logistik sesuai 
kebutuhan. termasuk menyiapkan 
sarana dan prasarana untuk perawatan 

pasien baik ruang perawatan biasa 
maupun ruang isolasi. Proses 
transportasi juga tidak bisa diremehkan 
terutama untuk proses evakuasi pasien 
dari RSPI Sulianti Saroso saat karantina.   

Segala kerja keras dan upaya yang 
dilakukan RSPI Sulianti Saroso selama 
ini tidak lain adalah sebagai bentuk 
pengabdian kepada bangsa, negara, 
dan masyarakat Indonesia sesuai peran 
RSPI Sulianti Saroso sebagai RS Penyakit 
Infeksi yang menjadi menjadi Bagian 
dari garda terdepan dalam sistem 
Ketahanan Kesehatan nasional dalam 
melawan Pandemi  infeksi di masa lalu, 
kini dan masa mendatang. Harapannya 
agar semua pihak dapat bekerja sama, 
bahu membahu, memberi dukungan 
untuk membuat RSPI Sulianti Saroso 
mampu menjadi Rumah Sakit sesuai 
fungsi dan perannya secara maksimal. 
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u	13 maret 2020
Keputusan Presiden Republik Indonesia 
nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas 
percepatan penanganan corona virus 
disease 2019 (CoVID-19) 

u	20 maret 2020
Keputusan Presiden Republik Indonesia 
nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan 
atas Keputusan Presiden nomor 7 tahun 
2020 tentang gugus tugas percepatan 
penanganan corona virus disease 2019 
(CoVID-19)

u	27 maret 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia nomor 7 tahun 2020 tentang 
perubahan atas Peraturan Menteri 
Kesehatan nomor 51 tahun 2014 tentang 
pemasukan alat kesehatan melalui 
mekanisme jalur khusus (special access 
scheme)

u	30 maret 2020
Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia nomor HK.01.07/
MEnKES/218/2020 tentang alat 
kesehatan, alat kesehatan diagnostik 
in vitro, dan perbekalan kesehatan 
rumah tangga yang dikecualikan dari 
perizinan tata niaga impor dalam rangka 
penanggulangan corona virus disease 
2019 (CoVID-19)

u	31 maret 2020
Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia nomor 21 tahun 2020 tentang 
pembatasan sosial berskala besar dalam 
rangka percepatan penanganan corona 
virus disease 2019 (CoVID-19) 

u	3 April 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang 
pedoman pembatasan sosial berskala 
besar dalam rangka percepatan 
penanganan corona virus disease 2019 
(CoVID-19)

Regulasi 
Pemerintah 
Terkait 
COVID-19
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u	6 April 2020
Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia nomor HK.01.07/
Menkes/238/2020 tentang petunjuk 
teknis klaim penggantian biaya 
perawatan pasien penyakit infeksi 
emerging tertentu bagi rumah sakit 
yang menyelenggarakan pelayanan 
coronavirus disease 2019 (CoVID-19) 

u	7 April 2020
Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia nomor HK.01.07/
Menkes/239/2020 tentang penetapan 
pembatasan sosial berskala besar di 
wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam 
rangka percepatan penanganan corona 
virus disease 2019 (CoVID-19)

u	9 April 2020
Surat Edaran Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia nomor 
HK.02.02/I/385/2020 tanggal 9 April 
2020 tentang Penggunaan Masker dan 
Penyediaan Sarana Cuci tangan Pakai 
Sabun (CtPS) untuk Mencegah Penularan 
CoronaVirus Disease 2019 (CoVID-19)

u	11 April 2020
Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia nomor HK.01.07/
Menkes/248/2020 tentang penetapan 
pembatasan sosial berskala besar di 
wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, 
Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota 
Bekasi, Provinsi Jawa Barat dalam rangka 
percepatan penanganan corona virus 
disease 2019 (CoVID-19)

u	12 April 2020
Keputusan Menteri Kesehatan nomor 
HK.01.07/Menkes/249/2020 tentang 
penetapan pembatasan sosial berskala 
besar di wilayah Kabupaten tangerang, 
Kota tangerang, dan Kota tangerang 
Selatan, Provinsi Banten dalam rangka 
percepatan penanganan corona virus 
disease 2019 (CoVID-19)

u	13 April 2020
Keputusan Presiden Republik Indonesia 
nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan 
bencana non alam penyebaran corona 
virus disease 2019 (CoVID-19) sebagai 
bencana nasional 
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u	24 April 2020
Surat Edaran Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia nomor HK.02.01/
MEnKES/295/2020 tanggal 24 April 
2020 tentang klaim penggantian biaya 
perawatan pasien penyakit infeksi 
emerging tertentu bagi rumah sakit 
yang menyelenggarakan pelayanan 
Coronavirus Disease 2019 (CoVID-19)

u	6 mei 2020
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 4 tahun 
2020 tentang Kriteria Pembatasan 
Perjalanan orang dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease (CoVID-19)

u	25 mei 2020
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 5 tahun 
2020 Perubahan Atas Surat Edaran 
nomor 4 tahun 2020 tentang Kriteria 
Pembatasan Perjalanan orang Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (CoVID-19)

u	27 mei 2020
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 6 tahun 
2020 tentang Status Keadaan Darurat 
Bencana non Alam Corona Virus Disease 
2019 (CoVID-19) Sebagai Bencana 
nasional

u	6 juni 2020
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 7 tahun 
2020 tentang kriteria dan persyaratan 
perjalanan orang dalam masa adaptasi 
kebiasaan baru menuju masyarakat 
produktif dan aman Corona Virus 
Disease (CoVID-19)

u	14 juni 2020
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 8 tahun 
2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Pada 
Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju 
Masyarakat Produktif dan Aman Corona 
Virus Disease 2019 (CoVID-19) di Wilayah 
JABoDEtABEK
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u	19 juni 2020
Keputusan Menteri Kesehatan nomor 
HK.01.07/MEnKES/382/2020 tentang 
Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat 
di tempat dan Fasilitas umum Dalam 
Rangka Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 (CoVID-19)

u	26 juni 2020
Surat Edaran Menkes nomor HK.02.01/
MEnKES/382/2020 tentang Protokol 
Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam 
negeri Di Bandar udara dan Pelabuhan 
Dalam Rangka Penerapan Kehidupan 
Masyarakat Produktif dan Aman 
terhadap Corona Virus Disease 2019 
(CoVID-19)

u	6 juli 2020
Surat Edaran Menkes nomor 
HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan 
tarif tertinggi Pemeriksaan Rapid test 
Antibodi

u	13 juli 2020
Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia nomor HK.01.07/
MEnKES/413/2020 tentang Pedoman 
Pencegahan dan Pengendalian CoRonA 
VIRuS DISEASE 2019 (CoVID-19)

u	5 Agustus 2020
Instruksi Presiden Republik Indonesia 
nomor 6 tahun 2020 tentang 
Peningkatan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan dalam 
Pencegahan dan Pengendalian Corona 
Virus Disease 2019tentang Peningkatan 
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan dalam Pencegahan dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019

u	5 Oktober 2020
Peraturan Presiden Republik Indonesia 
nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan 
Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 
Rangka Penanggulangan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (CoVID-19)

u	5 Oktober 2020
Surat Edaran nomor 
HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan 
tarif tertinggi Pemeriksaan Real time 
Polymerase Chain Reaction (Rt-PCR)

u	3 Desember 2020
Keputusan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia nomor 9860 tahun 2020 
tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk 
Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus 
Disease 2019 (CoVID-19)
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u	14 Desember 2020
Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang 
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 
Penanggulangan Pandemi Corona Virus 
Disease 2019 (CoVID-19)

u	18 Desember 2020
Surat Edaran Dirjen Pelayanan Kesehatan 
nomor HK.02.02/1/4611/2020 tentang 
Batasan tarif tertinggi Pemeriksaan 
Rapid tes Antigen-SWAB

u	19 Desember 2020
Surat Edaran nomor 3 tahun 2020 
tentang Protokol kesehatan perjalanan 
orang selama libur hari raya natal dan 
menyambut tahun baru 2021 dalam 
masa pandemi corona virus disease 2019 
(CoVID-19)

u	22 Desember 2020
Addendum Surat Edaran gugus tugas 
Percepatan Penanganan CoVID-19 
nomor 3 tahun 2020 tentang protokol 
kesehatan perjalanan orang selama libur 
hari raya natal dan menyambut tahun 
baru 2021 dalam masa pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (CoVID-19)

u	28 Desember 2020
Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia nomor Hk.01.07/
Menkes/12757/2020 tentang Penetapan 
Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi Corona 
Virus Disease 2019 (CoVID-19)

u	28 Desember 2020
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 4 tahun 
2020 tentang Protokol Kesehatan 
Perjalanan orang Dalam Masa Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (CoVID-19)

u	2 januari 2021
Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan 
dan Pengendalian Penyakit nomor 
HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk 
teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam 
Rangka Penanggulangan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (CoVID-19)

u	5 januari 2021
Keputusan Ketua Satuan tugas 
Penanganan CoVID-19 nomor 6 
tahun 2021 tentang Kriteria Hotel dan 
Kewajiban Rt-PCR Bagi Warga negara 
Indonesia Pelaku Perjalanan Luar negeri
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u	9 januari 2021
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 1 tahun 
2021 tentang Ketentuan Perjalanan 
orang Dalam negeri Dalam Masa 
Pandemi Coronavirus Disease 2019 
(CoVID-19)

u	11 januari 2021
Fatwa Majelis ulama Indonesia nomor: 
02 tahun 2021 tentang Produk Vaksin 
CoVID-19 dari Sinovac Life Sciences Co. 
Ltd. China dan Pt. Bio Farma (Persero)

u	11 januari 2021
Badan Pengawas obat dan Makanan 
memberikan Persetujuan Penggunaan 
obat dalam Kondisi Darurat untuk nama 
obat CoRonAVAC produksi Pt BIo 
FARMA

u	14 januari 2021
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 2 tahun 
2021 tentang Protokol Kesehatan 
Perjalanan Internasional Dalam Masa 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(CoVID-19)

u	26 januari 2021
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 5 tahun 
2021 tentang Perpanjangan Ketentuan 
Perjalanan orang Dalam negeri Dalam 
Masa Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (CoVID-19)

u	26 januari 2021
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 6 tahun 
2021 tentang Protokol Kesehatan 
Perjalanan Internasional Dalam Masa 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(CoVID-19)

u	8 Februari 2021
Keputusan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia nomor HK.01.07/
MEnKES/446/2021 tentang Penggunaan 
RAPID DIAgnoStIC tESt AntIgEn Dalam 
Pemeriksaan CoRonA VIRuS DISEASE 
201 (CoVID-19)

u	9 Februari 2021
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 7 tahun 
2021 tentang Perjalanan Dalam negeri
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u	9 Februari 2021
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 8 tahun 
2021 tentang Protokol Kesehatan 
Perjalanan Internasional Dalam Masa 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 
(CoVID-19)

u	9 Februari 2021
Keputusan Ketua Satuan tugas 
Penanganan CoVID-19 nomor 9 tahun 
2021 tentang tempat karantina, Isolasi, 
Dan Kewajiban Rt-PCR bagi Warga 
negara Indonesia Pelaku Perjalanan 
Internasional Dalam Masa Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (CoVID-19)

u	12 Februari 2021
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor  9 tahun 
2021 tentang Ketentuan Pembentukan 
Pos Komando Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (CoVID-19)

u	25 Februari 2021
Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia nomor 10 tahun 2021 tentang 
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka 
Penanggulangan Pandemi CoRonA 
VIRuS DISEASE 2019 (CoVID-19)

u	26 maret 2021
Surat Edaran gugus tugas Percepatan 
Penanganan CoVID-19 nomor 12 tahun 
2021 tentang Perjalanan orang Dalam 
negeri Dalam Masa Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (CoVID-19)

u	7 April 2021
Surat Edaran Kepala Satuan tugas 
nomor 13 tahun 2021 Larangan Mudik 
Hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian 
CoVID-19 selama Bulan Suci Ramadhan 
1442H

u	21 April 2021
Addendum Surat Edaran Kepala 
Satuan tugas nomor 13 tahun 2021 
Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan 
Pengendalian CoVID-19 selama Bulan 
Suci Ramadhan 1442H
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