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Sudut pandang kesehatan masyarakat



“Sampai ditemukannya 
vaksin yang efektif, kita 
harus hidup berdamai 
dengan COVID untuk 
beberapa waktu ke 
depan.”
Presiden Joko Widodo 
(7 Mei 2020)

Sumber gambar: Google



Mengapa perlu kenormalan baru?

5 slide berikut adalah adaptasi dari CIDRAP viewpoint part 1, University of Minnesota, 2020.



Kemungkinan Covid-19 
akan ada bersama kita 
selama 18-24 bulan. 



Kemiripan Covid-19 dengan pandemi influenza

● Seluruh populasi dunia rentan akan penyakit tersebut
● Penularan terjadi pada jalan napas melalui droplet dan aerosol (di kondisi 

spesifik)
● Penularan dapat terjadi secara asimtomatik
● Kemampuan menularkan penyakit pada jutaan orang dengan cepat



Perbedaan Covid-19 vs pandemi influenza

● Periode inkubasi lebih panjang 
2-14 hari dengan median 5 hari vs 1-4 hari dengan median 2 hari
Virus bergerak “diam-diam”

● Porsi kasus asimtomatik lebih besar
25-86%, median (?) vs 4-28%, median 16%

● Perontokan virus (viral shedding) di fase presimtomatik lebih signifikan
2-3 hari sebelum timbul gejala vs 1-2 hari setelah timbul gejala

● Seluruh faktor ini membuat kemampuan menularkan Covid-19 (R0 2-3) 
lebih tinggi dari seluruh pandemi influenza yang pernah terjadi (R0<2).



Semakin tinggi angka reproduksi 
dasar virus (R0), maka semakin 
banyak orang yang perlu menjadi 
imun (60-70%) sebelum pandemi 
selesai.



Skenario 1 (puncak & lembah)

● 1-2 tahun (selesai 2021)
● Variasi geografi, tergantung 

mitigasi.
● Perlu lockdown berulang.

Skenario 2 (puncak musim gugur)

● Mirip dengan pandemi 1918-1919.
● Puncak terjadi di musim 

gugur/dingin.

Skenario 3 (api kecil)

● Tidak ada pola gelombang yang 
jelas.

● Mungkin tidak butuh lockdown 
berulang.



Apakah ada 
kabar baik?

Melihat pola pandemi-pandemi virus 
influenza sebelumnya, maka 
diperkirakan seiring Covid-19 
beredar di tengah kita dan 
bersinkronasi dengan pola cuaca, 
keparahan dari penyakit juga 
diprediksi akan berkurang, seperti 
juga dilihat pada betacoronavirus 
OC43 dan HKU1. (Kissler et al, 2020)



Oleh karena 
itu...

Kita harus membuat rencana 
bagaimana kita hidup dengan 
kenyataan ini.

Negara perlu mempertimbangkan 
kebijakan melonggarkan dan 
memperketat PSBB seiring pandemi 
berjalan.



Kapan menyesuaikan PSBB?

6 slide berikut adalah adaptasi dari:
● WHO. 2020. Public health criteria to adjust public health and social measures in the 

context of Covid-19.
● WHO. 2020. Situation Report 9.



Pertimbangan Penyesuaian PSBB (WHO):

1. Epidemiologi
2. Sistem Kesehatan
3. Surveilans Kesehatan Masyarakat



Epidemiologi

Indikator kunci: angka reproduksi efektif (Rt) < 1 selama minimal 2 minggu.

● Penurunan kasus & suspek baru minimal 50% selama 3 minggu sejak puncak 
kasus terakhir.

● Kurang dari 5% sampel positif Covid-19 selama 2 minggu terakhir.
● Minimal 80% kasus positif terkait dengan cluster yang diketahui.
● Penurunan angka kematian kasus konfirmasi dan suspek setidaknya selama 3 

minggu terakhir.
● Penurunan angka kematian (stratifikasi berdasarkan usia) karena pneumonia.

Kriteria yang dianjurkan WHO kepada Indonesia untuk menilai 
apakah penularan Covid-19 sudah terkontrol di satu daerah.  



Sistem Kesehatan
Indikator kunci: jumlah kasus baru yang membutuhkan rawat inap lebih kecil dari 
kapasitas maksimal rumah sakit.

● Penurunan angka rawat inap dan ICU pada kasus konfirmasi dan suspek selama 
setidaknya 2 minggu terakhir.

● Semua pasien Covid-19 dapat dirawat dengan standar nasional.
● Semua pasien non-Covid-19 dengan sakit parah dapat dirawat sesuai standar 

nasional.
● Tidak ada peningkatan kematian non-Covid-19 di dalam RS.
● Sistem kesehatan dapat menampung setidaknya 20% tambahan kasus Covid
● Focal point PPI tersedia di setiap faskes.
● Semua faskes menapis kasus Covid-19.
● Semua faskes yang menangani kasus akut memiliki mekanisme isolasi suspek 

Covid-19.



Surveilans Kesehatan Masyarakat

Sistem Surveilans

● Kasus baru diidentifikasi, dilaporkan, dan dianalisa secara epidemiologi dalam 
24 jam.

● Pelaporan cepat kasus konfirmasi dan suspek dimandatkan dalam juknis 
nasional.

● Surveilans lebih ketat dilakukan di kawasan residensial tertutup dan kelompok 
rentan.

● Surveilans kematian dilakukan di RS dan di lingkungan masyarakat.
● Total tes Covid-19 dilaporkan setiap hari.



Surveilans Kesehatan Masyarakat

Investigasi Kasus

● Tim respon cepat berfungsi di semua lapisan administrasi.
● 90% suspek diisolasi dan dikonfirmasi/dipulangkan dalam 48 jam sejak gejala 

pertama.

Penelusuran Kontak

● Dari seluruh kasus baru, setidaknya 80% jumlah kontak ditelusuri dan 
dikarantina dalam 72 jam sejak konfirmasi kasus.

● Setidaknya 80% kontak dari kasus baru dimonitor selama 14 hari.
● Sistem manajemen data dan informasi tersedia untuk mengolah penelusuran 

kontak dan data terkait. 



Kriteria terpilih penyesuaian PSBB (rangkuman)
● Penurunan kasus & suspek baru minimal 50% selama 3 minggu sejak puncak 

kasus terakhir.
● Kurang dari 5% sampel positif Covid-19 selama 2 minggu terakhir.
● Penurunan angka kematian kasus konfirmasi dan suspek setidaknya selama 3 

minggu terakhir.
● Penurunan angka rawat inap dan ICU pada kasus konfirmasi dan suspek selama 

setidaknya 2 minggu terakhir.
● Kasus baru diidentifikasi, dilaporkan, dan dianalisa secara epidemiologi dalam 

24 jam.
● Setidaknya 80% kasus baru ditelusuri seluruh kontaknya dan dikarantina 

dalam 72 jam sejak konfirmasi kasus.
● Setidaknya 80% kontak dari kasus baru dimonitor selama 14 hari.



Bagaimana situasi Indonesia sekarang?



?: Penurunan kasus & suspek baru minimal 50% selama 3 minggu sejak puncak 
kasus terakhir?

Sumber: Covid19.go.id.



?: Kurang dari 5% sampel positif Covid-19 selama 2 minggu terakhir?

Grafik: WHO. Sumber: Covid19.go.id.



?: Penurunan angka kematian kasus konfirmasi dan suspek setidaknya selama 3 
minggu terakhir?

Sumber: Covid19.go.id.



?: Penurunan angka rawat inap dan ICU pada kasus konfirmasi dan suspek selama 
setidaknya 2 minggu terakhir?

J: Tidak ada data yang bisa diakses publik.

?: Kasus baru diidentifikasi, dilaporkan, dan dianalisa secara epidemiologi dalam 24 
jam?

J: Tidak ada data agregat. Berdasarkan pengalaman, hasil tes PCR 
didapatkan minimal 3 hari (Jakarta) sampai 3 minggu (Kayong Utara, Kalbar).

?: Setidaknya 80% kasus baru ditelusuri seluruh kontaknya dan dikarantina dalam 
72 jam sejak konfirmasi kasus?

J: Tidak ada data yang bisa diakses publik. Berdasarkan pengalaman, petugas 
telusur kontak sudah kewalahan karena jumlah mereka sedikit, dan jumlah 
kasus banyak, sehingga hanya menelusuri keluarga serumah pasien saja.

?: Setidaknya 80% kontak dari kasus baru dimonitor selama 14 hari?
J: Minim pengawasan untuk karantina dan isolasi mandiri.



Jadi, apakah 
sudah waktunya 
relaksasi PSBB?

Silakan simpulkan 
masing-masing. :-)

N.B. Analisa perlu dilakukan per daerah 
(kab/kota/provinsi).



Bagaimana wujud kenormalan baru?



Covid-19 Control Knobs

Sumber: Pandji Hadisoemarto (2020)



5 Prinsip Sehari-hari Kenormalan Baru

Lebih 
Berjarak

Lebih 
Bersih

Lebih 
Sedikit

Lebih 
Terbuka

Lebih 
Cepat

Sumber gambar: Google



Lebih Berjarak

1. Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah tetap diutamakan (termasuk 
telemedicine)

2. Pertemuan di ruang publik diizinkan jika jaga jarak fisik 2 meter antarorang dapat 
disituasikan, tidak hanya dianjurkan

3. Kelompok rentan sebisa mungkin dilindungi dan tetap di rumah

4. Tempat cuci tangan dan hand sanitizer disediakan di mana-mana. Penggunaan dapat 
diawasi / dianjurkan (misal: oleh satpam)

5. Penggunaan masker secara universal (minimal 80% kepatuhan)
6. Desinfeksi rutin di tempat-tempat yang disentuh oleh publik

7. Pertemuan di atas 10 orang dalam satu ruangan sedapat mungkin diminimalkan
8. Bekerja, belajar dengan shift / jam yang bergantian (staggering hours)

9. Pertemuan outdoor, semi-outdoor diutamakan. Pertemuan di ruang tertutup 
diminimalkan

10. Ruang indoor diupayakan memiliki ventilasi baik, cahaya matahari, dan tanpa AC

11. Jika harus ada pertemuan fisik, waktunya dibatasi sebisa mungkin <1 jam. 

Lebih Bersih

Lebih Sedikit

Lebih Terbuka

Lebih Cepat Sumber gambar: Google



Kebijakan Masker Universal

Simulasi yang dibuat Kai et al (2020) menunjukkan 
bahwa:
1. Dampak signifikan terjadi saat pemakaian masker 

secara universal, yaitu setidaknya 80% populasi 
menggunakan masker, dibandingkan dengan 
dampak minimal saat hanya 50% populasi atau 
kurang yang menggunakan masker.

2. Dampak signifikan terjadi saat kebijakan masker 
universal dilaksanakan dini sebelum hari ke-50 
dari epidemi dibandingkan dengan dampak 
minimal ketika kebijakan masker universal 
dilaksanakan terlambat. 

3. Dampak-dampak ini tetap berlaku sekalipun 
dalam konteks penggunaan masker kain.

Sumber: Kai et al. (22 April 2020). Universal Masking is Urgent in the COVID-19 Pandemic: SEIR and Agent Based Models, 
Empirical Validation, Policy Recommendations. arXiv:2004.13553v1



Matriks Risiko Transmisi

Kegiatan sedapat mungkin dapat dimodifikasi sedemikian rupa untuk memenuhi / mendekati 
kategori hijau seperti di bawah ini. 

Faktor risiko transmisi Hijau (Skor: 3) Kuning (Skor: 2) Merah (Skor: 1)

Usia Melibatkan kebanyakan orang 
usia < 30 tahun

Melibatkan orang dengan usia 30 
- 45 tahun (bercampur dengan 
yang < 30 tahun)

Melibatkan orang dengan usia 
>45 tahun (bercampur dengan 
kelompok usia lainnya)

Kelompok rentan (penyakit kronis 
/ kondisi penyerta)

Jumlahnya minimal Bercampur antara rentan & tidak Banyak kelompok rentan

Jejaring Jejaring kontak terbatas Jejaring kontak sedang Jejaring kontak luas dan 
berganti-gantian

Kemungkinan jaga jarak fisik 
(Densitas, jumlah orang)

Sedikit orang (<10 orang), bisa 
mengatur jarak (2 meter)

Jumlah orang sedang (< 50 
orang), bisa mengatur jarak

Banyak orang, padat, sulit 
mengatur jarak

Jenis ruang & waktu pertemuan Outdoor, < 2 jam Indoor, pertemuan < 1 jam Indoor, pertemuan > 1 jam

Skor: 5-10 (kurang baik), 10-12 (sedang), 13-15 (cukup baik)



Contoh Kegiatan & Usul Modifikasi

Status Quo
Skor Usul ModifikasiUsia Kel. 

Rentan
Jejari

ng
Jaga 
jarak

Perte
muan

Sekolah 3 3 2 2 1 11 Jam sekolah dibuat bergantian (pagi & siang), anak pulang pergi 
sekolah - rumah saja, ruang kelas dikondisikan untuk jaga jarak fisik, 
perbanyak aktivitas di luar ruang kelas, wajib disediakan tempat cuci 
tangan / hand sanitizer di setiap kelas, wajib menggunakan masker. 

Taksi 1 2 3 2 1 9 Buat pembatasan fisik antara supir dan penumpang (misal: plastik), 
batasi jumlah penumpang (2 orang, duduk di kursi belakang supir), 
perjalanan dibatasi jaraknya sehingga < 1 jam, wajib disediakan hand 
sanitizer, dan supir & penumpang wajib menggunakan masker.

Mall 1 2 1 2 1 7 Membatasi jumlah pengunjung (misal: dengan sistem tiket masuk), jaga 
jarak fisik disituasikan (membuat tanda pada antrian, tempat duduk), 
wajib disediakan hand sanitizer di setiap ruang/counter, dan wajib 
menggunakan masker.



Restoran 1 2 2 1 2 8 Jumlah pengunjung dibatasi, meja & kursi diberi jarak cukup, 
upayakan tempat makan outdoor, hindari AC, upayakan ventilasi 
baik, tetap mengutamakan take-away, kurangi kontak petugas 
restoran dengan pengunjung dengan pembatasan fisik.

Tempat hiburan / 
rekreasi

1 2 1 1 1 6 Bioskop, konser, tempat karaoke, club, dll -- tempat hiburan yang 
berada di ruangan tertutup, ber-AC, banyak orang, berlangsung 
selama > 1 jam, sebaiknya ditunda hingga pandemi selesai. 

Tempat ibadah 1 2 1 1 1 6 Beribadah di rumah tetap diutamakan. Pertemuan ibadah dengan 
jumlah orang sedikit (<10 orang) dapat dilakukan dengan tetap 
memperhatikan jaga jarak, membatasi waktu pertemuan, 
pertemuan di luar ruangan (outdoor) disarankan, wajib masker. 



Kematian nakes akibat Covid-19



Per tanggal 6 Mei 2020, 
di Indonesia
55 nakes meninggal 
karena Covid-19. 
6 di antaranya 
adalah dokter gigi. 
Total kematian 895 
jiwa.

Sumber: Irwandy (2020). The Conversation.



Pertanyaan Refleksi

Kembali ke “old normal” atau maju dengan “new normal”?



Ingin kembali ke “old normal”?

Sumber gambar: Google



Ingin kembali ke “old normal”?

Sumber gambar: Google



Ingin kembali ke “old normal”?

Sumber gambar: Google



Ingin kembali ke “old normal”?

Sumber gambar: Google



“New Normal” 
sebagai 
kesempatan.

Sumber gambar: Google



Sumber gambar: Google



Covid-19 memaksa umat manusia di seluruh dunia untuk 
berhenti sejenak. Seperti memasuki tahun baru, mungkin 
ini waktu yang tepat untuk refleksi dan resolusi.

Pribadi Kolektif
Sumber gambar: Google



Apa yang sangat esensial?

Hidup Relasi Alam
Kesempatan dengan diri 

sendiri, punya waktu lebih 
untuk berpikir tenang, 

beribadah, berolahraga, 
tidur cukup, hidup sehat 

dengan makanan bergizi, 
makan tepat waktu, dll. 

Kesempatan untuk 
memperhatikan sesama 

(keluarga dekat & jauh, kawan 
lama, tetangga), membantu 

sesama & lembaga yang 
membutuhkan (yayasan, RS, 

lembaga agama, panti jompo, 
panti asuhan, dll).

Kesempatan untuk menjaga 
& menikmati alam, menikmati 
outdoor, merawat tanaman & 

hewan peliharaan, 
mengurangi polusi, 

mengurangi konsumsi 
daging, membantu lembaga 

konservasi & kebun binatang. 
Sumber gambar: Google



Kenormalan baru: 
pelajaran secara 
kolektif
Hidup seimbang dengan alam. Kita 
semua ciptaan Tuhan saling terkait. 
Mungkin ini kesempatan terakhir 
umat manusia untuk berubah, 
sebelum krisis iklim semakin parah.

Sumber gambar: Facebook feed



“May you seek a path full of purpose, love, 
creativity, and generosity. We need those 

qualities now more than ever.”
Natalie Portman

Sumber gambar: Google



Terima kasih.
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