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ERAPA besar virus corona (SARS-CoV-2)
penyebab penyakit Covid-19? Untuk
mengukurnya, ambil penggaris dan letakkan di
meja. Di antara satuan cm, ada garis-garis pendek
berwarna merah dan berjumlah 10. Itulah millimeter
(mm).
Lalu setiap mm bagi 10.000. Itulah ukuran
virus corona, yang berukuran antara 60 – 140 nm
(nanometer). Sangat amat kecil sehingga untuk
melihatnya dibutuhkan mikroskop. Meski memiliki
ukuran 1/10 juta meter, toh lebih dari 6 miliar
umat manusia di planet Bumi sekarang ini dilanda
ketakutan dan kepanikan.
Hanya dalam kurun waktu tiga bulan sejak
pertama kali muncul akhir Desember 2019 di kota
Wuhan, China, makhluk hidup mikro berbentuk
bundar dengan bagian luarnya diselimuti protein
S (spike protein) berbentuk mahkota (corona/
Latin atau crown/Inggris) ini sudah membunuh
16.231 manusia (data WHO 24 Maret 2020). Dan,
angka kematian itu kemungkinan besar akan terus
bertambah mengingat ada 372.757 orang di 190
negara di dunia terjangkit virus corona jilid 2.
Tak hanya merenggut nyawa manusia, makhluk
mikro itu juga telah mengakibatkan perekonomian
global oleng. Membuat setidaknya 15 negara
mengunci diri (lockdown) secara total. Negara Italia
bahkan porak-poranda, dan hal serupa berpotensi
terjadi di Spanyol dan Iran. Bisa jadi juga, Indonesia.
Padahal, mulanya, ada berapa sih jumlah pasukan
virus corona jilid 2 itu?
Pertanyaan sangat sederhana ini terus menarinari di kepala. Bagaimana mungkin virus yang
berasal dari satwa (kelelawar?) di kota Wuhan
tersebut bisa berada di tubuh ratusan ribu manusia,
menyebar ke 190 negara di dunia, dan membunuh
lebih dari 16 ribu orang dalam tempo 3 bulan?
Gejala klinis yang ditimbulkan virus corona tak
ubahnya influenza. Ditandai batuk kering, kepala
pusing, demam, lelah. Siapa yang menyangka
jika seseorang terinfeksi virus corona jika melihat
gejala klinisnya tak ubahnya flu biasa. Tapi di sinilah
keganasan virus corona 2. Memasuki hari ke-7
sejak terinfeksi, virus itu sudah berkembang-biak

ekstra cepat dan bersarang di bagian paru sehingga
menyebabkan penderita sesak napas. Seperti halnya
virus pada umumnya, SARS-CoV-2 membutuhkan sel
inang untuk berkembang biak dan ia membutuhkan
asam nukleat untuk replikasi.
Covid-19 mumnya ditularkan melalui kontak
langsung dan percikan (droplet). Ketika batuk atau
bersin (droplet), maka virus corona akan ikut keluar
dan kemudian menempel di apa saja yang terkena
droplet. Di lain pihak, karena dianggap flu biasa, tak
jarang si penderita membersihkan hidung dengan
telapak tangannya begitu bersin atau menutup
mulutnya dengan tangan ketika batuk. Virus corona
pun bersarang di telapak tangan.
Penularan virus corona terkategori penularan
dari permukaan dengan media penularan bisa apa
saja; pegangan pintu, kunci, piring, sendok, tas,
baju, tombol lift, gelas, uang, kartu kredit, map,
buku, HP, laptop, apapun. Selama si penderita tidak
menyadari dirinya terjangkit, maka selama itu pula
ia menjadi pembawa (carrier) virus. Ke manapun
dia pergi, apapun aktivitas yang dilakukannya, tanpa
disadarinya ia telah menularkan virus corona ke
banyak orang di sekitarnya.
Sering cuci tangan menggunakan sabun dengan
air mengalir atau handsanitizer, menerapkan
perilaku hidup bersih dan sehat (PBHS), mengikuti
imbauan WFH selama 14 hari di rumah, jaga jarak
dalam pergaulan (social distancing), mengonsumi
makanan matang, dan segala imbauan pemerintah
lainnya sangat penting dan wajib ditaati untuk
mencegah penularan. Jika ditaati dan dilakukan
penuh kesadaran, niscaya Badai Pasti Berlalu
sebagaimana tembang legendaris alm Chrisye.
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6 PANDEMI TERBURUK
DI DUNIA SELAIN
COVID-19

O

RGANISASI Kesehatan Dunia (WHO) secara
resmi menyatakan bahwa COVID-19 yang
disebabkan virus SARS-CoV-2 sebagai pandemi
pada Rabu (11/3/2020). WHO punya dasar kuat
mengapa COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi.
Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan sejak
pertama kali dilaporkan di Wuhan, China pada Desember
2019 hingga pernyataan resmi WHO bahwa COVID-19
sebagai pandemi, penyakit ini telah menyebar ke 123
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negara dengan lebih 126.000 orang terinfeksi. Kini, per
19 Maret 2020, COVID-19 sudah menyebar ke 159 negara
dengan total terinfeksi 198.193 dan korban meninggal
mencapai 7.954 orang. Jumlahnya diduga kuat akan terus
meningkat dalam beberapa pekan ke depan.
COVID-19 bukan satu-satunya penyakit pandemi.
Berdasarkan penelusuran ISafety, sebelum COVID-19
setidaknya ada enam penyakit terkategori pandemi. Apa
saja?

Lukisan Pieter Bruegel the Elder bertajuk “The Triumph of Death” yang menggambarkan kengerian
wabah “Black Death” di abad pertengahan (Foto: museodelprado.es)

1. BLACK DEATH (Abad 14 – 17)
Black Death (Maut Hitam) pertama kali dilaporkan
muncul di Eropa di sekitar tahun 1346. Nama Black
Death diberikan terhadap penyakit baru di abad 14 itu
kemungkinan terkait gejala khas dari penyakit tersebut,
di mana kulit penderita menjadi menghitam karena
pendarahan subdermal. Di Inggris, penyakit ini pada
abad pertengahan dikenal dengan sebutan Black Plague
(Wabah Hitam).
Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Yersinia Pestis
(berasal dari tikus) dan ditularkan melalui kutu ini dalam
sekejap menjadi wabah. Mula-mula di sejumlah negara
di Eropa, namun kemudian menyebar hingga berbagai
belahan dunia seperti China, India, Mesir, dsb.
Sepanjang sejarah kesehatan umat manusia, Black
Death atau Black Plague atau Pes menjadi wabah
penyakit yang berlangsung sangat lama. Sejak pertama
kali dilaporkan kemunculannya di abad 14 (sekitar tahun
1346), penyakit ini menjadi wabah secara bergelombang
di berbagai negara di dunia selama kurang lebih 300
tahun, dari abad 14 hingga abad 17. Di Eropa sendiri,
selain abad 14, gelombang pandemi Pes atau Black

Death/Black Plague dilaporkan terjadi pada periode
1563-1566, 1573-1588, dan 1655-1666.
Bahkan hingga sekarang, penyakit pes dilaporkan
masih ada. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit (CDC) AS, daerah pedesaan di AS bagian barat,
beberapa bagian Afrika, dan Asia terkadang masih
mengalami wabah pes hingga saat ini.
Di Inggris, penyakit pes sempat menjadi penyakit yang
amat mematikan. Pada 1655, sebagaimana dilansir dari
History.com, wabah Black Death yang di Inggris dikenal
dengan sebutan Black Plague muncul untuk kedua kalinya
di kota London. Kala itu, wabah penyakit ini membunuh
sekitar 100.000 orang atau 20 persen penduduk kota
London sepanjang 1655 hingga 1666. Mengingat
banyaknya korban meninggal akibat penyakit Pes ini,
peristiwa tahun 1655-1666 tersebut dikenal dengan
nama Wabah Besar London (Great Plague of London).
Manusia biasanya terjangkit wabah pes, termasuk
wabah septikemia dan wabah pneumonik, karena kontak
dengan kutu atau hewan yang terinfeksi. Gejala dari
penyakit pes antara lain demam yang muncul tiba-tiba,
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sakit kepala, kedinginan, dan lemah lesu. Selain itu, salah
satu atau lebih kelenjar getah bening bengkak dan nyeri
saat ditekan. Untungnya, antibiotik modern berhasil
mengobati wabah ini.
Dikabarkan, wabah pes yang terjadi di abad
pertengahan tersebut setidaknya telah mengakibatkan
200 juta jiwa manusia meregang nyawa. Di China dan
India dilaporkan 13 juta orang meninggal dunia akibat
wabah pes yang terjadi di abad pertengahan. Sedangkan
di Mesir dan Gaza dilaporkan 13 ribu orang meninggal
dunia setiap harinya akibat Pes.

BLACK DEATH (PES)
•
•
•
•
•
•

Tahun kejadian
Penyebab
Gejala

: 1346-1357, 1563-1566, 1573-1588, dan 1655-1666
: Bakteri Yersinia Pestis yang berasal dari tikus dan ditularkan melalui kutu.
: Demam yang muncul tiba-tiba, sakit kepala, kedinginan, dan lemah lesu. Selain
  itu,  salah satu atau lebih kelenjar getah bening bengkak dan nyeri saat ditekan.
Gejala khas
: Kulit penderita menghitam karena pendarahan subdermal
Negara asal
: Benua Eropa
Korban meninggal : 200 juta orang

Rumah sakit darurat di Camp Funston, Fort Riley, Kansas, Amerika
Serikat saat pendemi Flu Spanyol tahun 1918.

2. FLU SPANYOL (1918-1919)

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit (CDC) Amerika Serikat, flu Spanyol adalah
pandemi influenza yang menyebar di seluruh dunia
antara 1918 sampai 1919. Flu Spanyol disebabkan oleh
virus influenza H1N1 yang berasal dari burung, meski
tidak jelas dari mana asal virusnya.
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CDC memperkirakan, sekitar 500 juta orang atau
sepertiga dari populasi dunia terinfeksi virus ini pada
masa itu. Wabah flu Spanyol menyebabkan sedikitnya 50
juta kematian di seluruh dunia dan disebut-sebut setara
dengan jumlah kematian akibat Perang Dunia I atau
Perang Besar (Great War).

Masih banyak hal yang belum dicatat terkait
flu Spanyol. Namun CDC mencatat, flu Spanyol
mengakibatkan kerusakan paru-paru yang parah dan
cepat. “Pada 1918, korban virus pandemi memiliki paruparu berisi cairian, serta radang paru-paru parah dan
radang jaringan paru-paru,” menurut CDC.
Gejala Flu Spanyol mirip dengan flu biasa, di
antaranya batuk, demam, sakit tenggorokan, badan
terasa nyeri. Gejala-gejala tersebut akan muncul sekira

tiga hari setelah terjangkit virus ini.

FLU SPANYOL
•
•
•
•
•
•

Tahun kejadian : 1918-1919
Penyebab
: Virus Influenza tipe A subtipe H1N1 yang berasal dari burung
Gejala
: Mirip flu biasa (demam, batuk, sakit tenggorokan, badan terasa nyeri).
Negara asal
: Dikabarkan muncul pertama kali di Spanyol
Total terinfeksi : 500 juta orang
Korban meninggal : 50 juta orang

3. FLU ASIA (1957-1958)

Penyakit pendemi ini pertama
kali terdeteksi di Singapura pada
Februari 1957. Penyebabnya yaitu
virus influenza H2N2. Penyakit
ini mengakibatkan 1,1 juta orang
meninggal dunia di seluruh dunia
dalam kurun waktu satu tahun sejak
wabah penyakit ini menyebar ke
berbagai negara di dunia.
Wabah Flu Asia pertama kali
diidentifikasi pada Februari 1957
di Singapura. Pada bulan-bulan
pertama, virus itu menyebar ke
Hongkong pada April 1957, lalu
seluruh China dan daerah sekitarnya.
Virus kemudian menyebar ke negaranegara di dunia, termasuk pesisir
Amerika Serikat (AS), sepanjang
1957-1958.

FLU ASIA
•
•
•
•
•

Tahun kejadian
Penyebab
Gejala

: 1957-1958
: Virus Influenza H2N2
: Mirip flu biasa (demam,
batuk, sakit tenggorokan,
badan terasa nyeri).
Negara asal
: Singapura (Februari 1957)
Korban meninggal : 1,1 juta orang
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4. FLU HONGKONG (1968-1969)

Pandemi flu 1968 atau disebut flu Hong Kong berasal
dari China pada Juli 1968. Flu Hong Kong disebabkan oleh
virus influenza H3N2, yakni wabah flu pandemi ketiga
yang terjadi pada abad ke-20. Virus ini menewaskan
sekitar satu juta orang di seluruh dunia.
Menurut Encyclopedia Britannnica, diyakini bahwa
pandemi Flu Asia 1957 memicu munculnya pandemi
1968 melalui proses yang disebut antigenic shift, di
mana ada perubahan kecil pada gen virus flu yang dapat
menyebabkan perubahan di permukaan protein dari
virus HA (hemagglutinin) dan NA (neuraminidase) yang
memicu respons kekebalan tubuh.
Pada akhirnya perubahan antigenik itulah yang
menyebabkan orang bisa terkena flu lebih dari sekali. Hal
ini pula yang menurut CDC mengapa vaksin flu tahunan
diperlukan. Tak lain untuk perlindungan terbaik terhadap
virus dan sifatnya yang selalu berubah.

FLU HONGKONG
•
•
•
•
•

Tahun kejadian : 1968-1969
Penyebab
: Virus Influenza H3N2
Gejala
: Mirip flu biasa
Negara asal
: Hongkong, China (Juli 1968)
Korban meninggal : 1 juta orang

5. FLU BABI (2009 – 2010)

Pertama kali terdeteksi di Amerika Serikat
(AS) pada 5 Februari 1976 dan menimpa
seorang tentara AS. Kala itu, seorang tentara
dari pos Fort Dix, New Jersey, Amerika Serikat,
merasa letih dan lunglai. Sampai-sampai ia tak
sanggup bangun dari tempat tidurnya.
Keesokan harinya, tentara tersebut
meninggal. Sementara empat rekan sesama
prajurit, dibawa ke rumah sakit karena gejala
yang sama. Dua minggu setelah kematiannya,
baru diketahui kalau tentara tadi sakit dan
meninggal akibat terserang virus influenza
H1N1 PDM09 yang kemudian dikenal dengan
Swine Flu atau Flu Babi mengingat virus ini
berasal dari babi.
Sejak saat itu, Flu Babi atau Swine Flu mulai
mewabah di negeri Paman Sam. Menurut
catatan globalsecurity.org, dari peristiwa
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itu tercatat hanya ada satu orang yang meninggal,
sementara tiga belas orang lain sakit. Sementara, laporan
lain mengatakan ada 240 orang jatuh sakit, namun
dugaan lebih kuat mereka sakit karena virus musiman flu
vinctoria.
Sebenarnya tanda-tanda penyebaran virus itu hanya
terdeksi sampai tanggal 9 Februari 1976, dan tidak
menyebar di luar Fort Dix. Namun, pemerintah AS merasa
harus mengambil kebijakan cepat untuk mengatasi
ini. Mereka memerintahkan setiap orang di AS harus
divaksinasi. Pemerintah AS khawatir epidemi yang berasal
dari babi dan menyebar dari manusia ke manusia itu
menjadi pandemi, penyebaran wabah penyakit yang lebih
luas secara global.
Pemberian vaksin baru berjalan pada 1 Oktober 1976.
Mereka yang diimunisasi tercatat sebanyak 40 juta orang,
atau sekitar 24 persen dari populasi AS yang menerima
imunisasi flu babi. Tingkat kematian justru meningkat

setelah pemberian vaksin dan kasus gangguan sindrom
Guillain-Barre (lumpuh sementara) melonjak tajam di AS.
Selama vaksinasi tahun 1976 berlangsung, tercatat
sekitar 500 kasus sindrom Guillain-Barre (sekitar 10 dari
1 juta yang divaksinasi), yang mengakibatkan 25 kasus
kematian. Tampaknya vaksin itu sendiri membunuh
lebih banyak orang daripada flu babi itu sendiri. Dari situ,
setelah hampir sepertiga populasi AS diimunisasi, pada
akhir 1976 akhirnya program vaksinasi AS dihentikan.
Setelah lama tak terdengar, tiba-tiba penyakit itu
muncul lagi dan mewabah di Meksiko pada 2009.
Menurut catatan WHO wabah ini menyebar ke 74
negara. Sementara dari total negara terkena wabah
melaporkan ada 27.737 kasus H1N1 atau Flu Babi,
termasuk 141 orang meninggal. Dari total orang yang
meninggal itu 990 persennya dari Meksiko.
Indonesia menjadi negara yang tak luput dari
serangan wabah Flu Babi. Pada tahun yang sama,

seperti dicatat tempo.
co, setidaknya terdapat
812 kasus dengan rincian
456 laki-laki dan 356
perempuan. Sebanyak
tiga orang di antaranya
meninggal dunia.
Menurut Pusat
Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit
(CDC) Amerika Serikat
antara 12 April 2009
dan 10 April 2010,
ada 60,8 juta kasus,
274.304 rawat inap, dan
12.469 kematian di AS
karena virus. CDC juga
memperkirakan bahwa
sekitar 575.400 orang meninggal di seluruh dunia.
Pandemi Flu Babi 2009 terutama menyerang anakanak dan orang dewasa paruh baya (orang dewasa
yang lebih tua memiliki kekebalan, kemungkinan dari
paparan sebelumnya terhadap virus H1N1 yang serupa).
Gejala penyakit Flu Babi di antaranya demam, batuk,
sakit kerongkongan, sakit pada tubuh, kepala, panas
dingin, dan lemah lesu. WHO secara resmi menyatakan
wabah ini sebagai pandemi pada 11 Juni 2009.
Pandemi secara resmi berakhir pada 10 Agustus 2010,
tapi virus (H1N1) PDM09 terus beredar sebagai virus
flu musiman, menyebabkan penyakit, rawat inap, dan
kematian di seluruh dunia setiap tahun.
Sebagaimana diwartakan CNBC Indonesia, menurut
Kementerian Kesehatan Taiwan, virus H1N1 saat ini telah
menyebabkan 56 orang meninggal. Penyakit ini ternyata
bukan barang baru, sebab Flu Babi sudah menyerang Taiwan
sejak tiga bulan lalu, di tengah badai virus corona menerjang.

FLU BABI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tahun kejadian
: 12 April 2009 - 10 Agustus 2010
Penyebab
: Virus Influenza H1N1 PDM09
Kasus pertama terdeteksi  : Fort Dix, New Jersey, Amerika Serikat (5 Feb 1976)
Asal virus
: satwa Babi
Status Pandemi WHO
: 11 Juni 2009
Masa akhir Pandemi
: 10 Agustus 2010
Gejala
: Mirip flu biasa (demam, batuk, sakit  kerongkongan, sakit pada tubuh,
kepala, panas dingin, dan lemah lesu)
Negara asal
: Meksiko (2009)
-Sebaran
: 74 negara
-Total terinfeksi
: 60,8 juta orang di seluruh dunia
-Korban meninggal
: 575.400 orang
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6. HIV/AIDS (awal 1980-sekarang)

Human immunodeficiency virus (HIV) adalah virus
penyebab immunodeficiency syndrome (AIDS) yang
pertama kali ditemukan pada awal 1980-an. AIDS
pertama kali terdeteksi pada komunitas gay Amerika
tetapi diduga berkembang dari virus simpanse dari
Afrika pada 1920-an.

Sekarang, menurut data terbaru dari CDC dari 2006
telah berkembang menjadi proporsi pandemi, dengan
sekitar 65 juta infeksi dan 25 juta kematian di seluruh
dunia. Namun, pengobatan baru telah memungkinkan
lebih banyak orang untuk hidup dengan HIV. ■ (Berbagai
sumber/Hasanuddin)
		

HIV/AIDS
•
•
•
•
•
•
•
•

12 l

Tahun kejadian
: Awal 1980-an - sekarang
Penyebab
: Human immunodeficiency virus (HIV)
Asal virus
: Simpanse dari Afrika pada tahun 1920-an
Kasus pertama terdeteksi  : Komunitas Gay di Amerika Serikat di awal tahu 1980-an
Gejala
: Mudah terserang penyakit dikarenakan kekebalan tubuh penderita
sudah melemah akibat virus HIV ketika memasuki fase AIDS (immunodeficiency syndrome)
sekitar 5 – 8 tahun (tergantung daya tahan tubuh seseorang) setelah tubuh terserang virus HIV.
Sebaran
: Hampir seluruh negara di dunia
Total penderita
: 65 juta orang (2006-2019)
Korban meninggal
: 25 juta orang
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COVID-19
DI INDONESIA
PERLU MITIGASI
SECARA HOLISTIK
OLEH : PROF DR IR KHOLIL, MKOM*

S

EJAK munculnya dua
orang yang resmi positif
terpapar Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19)
di Depok, maka dalam waktu
yang tidak terlalu lama kurang
dari 1 minggu naik menjadi
27 dan terus naik jumlahnya
dengan sangat cepat, tidak
lagi menurut deret hitung
dan deret ukur tetapi kenaikan
yang exponensial.
Pada saat yang sama berita
tentang Covid-19 menyebar
bagaikan air bah yang
luar biasa melalui
media

Prof DR Ir Kholil, MKom

sosial, khususnya WA. Orang
tidak lagi mengetahui mana
berita yang benar mana yang
hoaks, yang menarik masyarakat
justru lebih mempercayai berita
dari medsos dari pada informasi
resmi pemerintah melalui TV
yang munculnya mungkin hanya
setiap 3-5 jam sekali. Itupun
hanya stasiun TV tertentu yang
memberitakan, dengan jam tayang
yang terbatas.
Celakanya, sebagian besar
masyarakat masih lemah dalam
literasi media. Sehingga ketika
ada berita dari WA tentang
Covid-19 tanpa mengecek
kebenarannya dengan semangat
men”share” ke beberapa grup
atau ke beberapa orang. Tentu
saja dampak penyebaran berita
yang sangat masif ini justru
membuat masyarakat semakin
panik, karena sebagian besar
berita belun jelas kebenarannya
atau bahkan hoaks.
Yang lebih memprihatinkan
dalam suasana seperti ini ada
saja orang-orang yang tak
bertanggungjawab memanfaat
situasi, baik untuk kepentingan
ekonomi maupun hanya
sekedar iseng sengaja membuat
masyarakat agar menjadi panik
dan gaduh. Kepanikan itu terlihat
ketika pemerintah menghimbau
03 2020 l
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SARS-VoC-2, virus corona jilid 2 penyebab penyakit Covid-19

untuk tidak panik dan memborong
bahan pokok, tetap saja masyarakat
antre di supemarket atau tempat
lainnya untuk membeli beras, gula,
minyak, telur dan lainnya untuk
ditimbun di rumah, karena takut
kehabisan.

Komunikasi Kacau

Kita patut apresiasi kepada
pemerintah yang telah menangani
Covid-19 ini dan mengumumkannya
melalui media TV. Tetapi kita masih
melihat sistem komunikasi yang
agak kacau, masih ada ketidaksinkronan antara satu pejabat
dengan lainnya. Antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah,
khususnya terkait mitigasi Covid-19,
apakah perlu lockdown atau
14 l
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cukup karantina parsial terbatas.
Jika benar kelompok usia lanjut
dan penderita penyakit kronis
tertentu yang paling rentan terkena
dan potensial tertular Covid-19,
maka benar apa yang dikatakan
sebagian ahli saat ini baru
permulaan; dan sangat mungkin
akan terjadi penyebaran yang
sangat luas dengan jumlah korban
yang sangat besar, karena penderita
penyakit kronis seperti TBC, Diabet,
Jantung, perokok dan usia lanjut di
Indonesia jumlahnya sangat besar.
Bila ini benar-benar terjadi
apakah kita sudah siap? Lantas
mitigasi seperti apa yang harus
sudah dirancang mulai saat ini agar
tidak menimbulkan korban yang
besar? Tentu saja kita berharap hal
itu tidak terjadi.

Apakah mitigasi yang telah
dilakukan pemerintah saat ini
melalui protokol penanggulangan
dengan melakukan isolasi baik
terhadap orang yang dicurigai
terpapar maupun orang yang
benar-benar terpapar sudah
cukup? Antisipasi dan simulasi
harus segera dilakukan. Mengubah
hotel atau Wisma Atlet menjadi
tempat penampungan pasien
adalah langkah yang tepat, tetapi
perlu juga dikalkulasi sarana dan
alat yang diperlukan khususnya
ventilator, serta berapa tenaga
medis yang harus disediakan.
Layanan terhadap pasien
Covid-19 pasti berbeda dengan
melayani tamu hotel. Oleh karena
itu perlu standar kompetensi
tertentu, sehingga penanganan

secara medis memenuhi protokol standar.
Bagaimana menyiapkan tenaga medisnya,
dan dari mana tenaga medis itu didapatkan.
Tenaga medis yang saat ini ada di beberapa
rumah sakit pun perlu mendapatkan pelatihan
khusus, dan dorongan serta dukungan
semangat yang kuat.
Menghadapi pasien Covid-19 dengan
seragam dan peralatan khusus, tentu bisa
menimbulkan tekanan jiwa, jika tidak memiliki
semangat yang kuat justru tenaga medis
yang akan sakit. Kita tentu sangat terharu
mendapatkan kiriman video para tenaga
medis yang siap menjadi garda terdepan dan
tetap menjaga para pasien Covid-19 di rumah
sakit, ketika sebagian besar orang justru
menghindar takut tertular.
Terakhir, bagaimana layanan medis
dan administrasinya, apakah di hotel yang
disulap menjadi tempat penampungan
pasien Covid-19 juga telah disiapkan standar
operasional medis?. Tanpa kalkulasi yang
matang dan perencanaan yang matang,
Covid-19 sulit dibendung, dan akan
menjadi bencana sangat dahsyat yang akan
berdampak luas. Tidak hanya terkait
mortalitas, tetapi juga pada ekonomi, sosial
dan pembangunan, serta kesinambungan
generasi mendatang.
Kebijakan pemerintah membentuk
satgas penanggulangan Covid-19 nasional,
yang diketuai oleh Kepala BNPB sudah
tepat; oleh karena itu BNPB perlu segara
merancang mitigasi secara cepat dan tepat
termasuk antisipasi ke depan. Problemnya
adalah apakah mitigasi yang dilakukan oleh
pemerintah dipahami oleh masyarakat umum?
Nampaknya masih banyak masyarakat
yang belum paham. Kebijakan pemerintah
melalui kerja di rumah selama 14 hari masih
banyak yang tidak mengetahui. Mengapa
perlu libur dan kerja di rumah selama 14
hari? Masyarakat tidak masuk kerja tetapi
justru berkumpul di mall, restoran atau
tempat wisata. Padahal kerja dirumah 14
hari dimaksudkan untuk memutus rantai
penyebaran Covid-19 yang memerlukan masa
inkubasi 14 hari.
Tetapi kebijakan ini menjadi tidak efektif
karena sebagian orang hanya mengubah
tempat berkumpulnya yang semula di kantor
berubah ke restoran, mall atau tempat
wisata, bahkan ada pejabat dari salah satu

kabupaten di Jawa Barat berjalan-jalan ke
luar negeri. Demikian juga libur sekolah dari
SD sampai perguruan tinggi selama 2 minggu
juga tidak akan efektif untuk memotong
penyebaran Covid-19 jika tidak diikuti oleh
seluruh civitas akademika : dosen/guru,
mahasiswa/siswa dan karyawan/tenaga
kependidikan.
Pertanyaan mendasar yang harus kita
jawab adalah sampai kapan kondisi darurat ini
terjadi? Tidak ada yang bisa menjawab, hanya
Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu.
Tetapi kita bisa berikhtiar yang rasional, yang
mendasarkan pada fakta-fakta empiris, untuk
dapat segera menghentikan penyebaran
Covid-19, tentu saja disertai dengan doa;
agar Allah, Tuhan yang Maha Kuasa
menyelamatkan bangsa ini dari bencana
yang sangat dahsyat ini.

Mitigasi Holistik

Salah satu ikhtiar untuk menghentikan
penyebaran Covid-19 ini adalah melalui
mitigassi secara holistik. Mengapa holistik,
karena Covid-19 sangat kompleks dan
dinamik. Tidak bisa ditangani secara sektoral
atau mengandalkan pemerintah saja, tetapi
harus secara bersama-sama dengan berbagai
dukungan lintas ilmu dan profesi untuk secara
terpadu menghentikan penyebarannya.
Tidak hanya dari sisi teknis yang saat ini
sudah dilakukan oleh pemerintah, namun
juga secara non-teknis dengan melibatkan
seluruh komponen bangsa : A-B-G+C+P ;
yaitu Akademisi-Businessman-Government +
Community + Pers/media.
Academisi dan/peneliti harus terlibat
dan dilibatkan, melalui riset-riset “problem
solving”, kita punya perguruan tinggi yang
hebat-hebat : ITB, UI, IPB, UGM, ITS, UNAIR
dan lainnya; ada juga kelompok profesional
yang tergabung dalam Forum Organisasi
Profesi IPTEK (FOPI) seperti IDI, Himpunan
Ahli Peneliti Indonesia, Ikatan Apoteker
Indonesia, juga ada LIPI, BPPT yang
seharusnya segera membentuk task force
untuk melakukan riset bersama menemukan
obat anti Covid-19 dalam waktu yang tidak
terlalu lama.
Businessman/Pelaku usaha harus
dilibatkan untuk mendukung mitigasi melalui
program CSR atau Program Bina Lingkungan.
Pengusaha obat dan makanan harus ikut
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terlibat dengan mengembangkan
obat atau makanan sehat dan
murah untuk meningkatkan
kesehatan dan daya tahan
masyarakat. Pengusaha ritail/
mall, hiburan, restoran, hotel dan
lainnya harus mendukung kebijakan
pemerintah dengan mengatur
jam buka atau lainnya untuk
memutuskan penyebaran virus.
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Kita bisa belajar dari China,
ketika wabah Covid-19 muncul
di Wuhan kelompok pengusaha
tampil bersama pemerintah
untuk membantu menanganinya.
Industri media terutama semua
stasiun TV harus mendukung
kebijakan pemerintah dengan
melakukan sosialisasi secara masif,
seperti masifnya tayangan iklan

yang hampir setiap 15 menit
sekali. Mudah-mudahan di
Indonesia kelompok pengusaha
ini segara ambil bagian untuk
membantu masyarakat yang sangat
membutuhkan.
Government, sebagai
pengambil kebijakan harus
merancang mitigasi yang tepat,
terencana, terarah, terukur dan

tersistem. Tidak hanya dari aspek teknis
seperti perawatan dan isolasi pasien di
rumah sakit, pembukaaan hotel menjadi
tempat penampungan pasien, pengembangan
protokol pengendalian. Tetapi juga aspek
non-teknis seperti melakukan training singkat
bagi para tenaga medis, menyiapkan trauma
center bagi para pasien yang telah sembuh,
mengembangkan kebijakan afirmatif terhadap
para pasien Covid-19, terutama yang terkait
dengan pembiayaannya.
Community/masyarakat harus dilibatkan,
kelompok-kelompok masyarakat (kelompok
agama, profesional, pemuda, dan kelompok
sosial) perlu terlibat dalam mitigasi bencana
Covid-19. Para politisi yang ketika mau
Pileg spanduknya berjejer di pinggir jalan
dengan janji-janjinya, kini saatnya untuk
bergandengan tangan memberikan bantuan
baik melalui sosialisasi via spanduk atau
lainnya.
Pers/media menjadi ujung tombak
dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat,
harus terlibat melalui edukasi dan sosialisasi
secara masif, agar masyarakat memiliki risk
awareness, kesadaran akan risiko bencana,
sehingga mematuhi protokol pencegahan
bencana yang ditetapkan oleh pemerintah.
Mencermati aliran informasi begitu
deras melalui medsos saat ini, maka perlu
dibentuk pusat informasi digital Covid-19
(digital information center of Covid-19),
dengan melibatkan ahli IT, akademisi,
tokoh masyarakat, pelaku bisnis dan
sudah barang tentu pemerintah sebagai
penangungjawabnya khususnya Kementerian
Informatika dan Kementerian Dalam
Negeri yang memiliki jenjang komando
sampai tingkat kelurahan. Pusat inilah
yang bertanggung jawab menyebarluaskan
informasi tentang Covid-19 secara sah dan
legal. Selain informasi yang dikeluarkan dari
pusat, informasi yang berkembang bias diduga
tidak legal meskipun mungkin benar.
Informasi harus setiap jam bahkan
secara real time di-update melalui
jaringan medsos, sehingga masyarakat
mengetahui perkembangan terkini, dan
tindakan apa yang harus dilakukan dalam

mitigasi bencana Covid-19 secara tepat dan
cepat. Agar informasi yang disebarkan
valid dan up to date kelompok masyarakat
dan tokoh masyarakat atau lainnya serta
aparat kelurahan yang di lapangan dapat
menyampaikan informasi ke pusat
untuk divalidasi. Sehingga informasi yang
disampaikan valid dan disertai data-data
pendukungnya.
Langkah ini akan memudahkan edukasi
dan sosialisasi kepada masyarakat, karena
sebagian besar masyarakat Indonesia telah
memiliki ponsel/HP dan telah terdaftar.
Penyebaran informasi digital ini akan dapat
menjangkau seluruh pelosok Tanah Air,
dalam waktu yang sangat singkat dengan
tingkat validitas informasi yang tinggi. Dengan
demikian masyarakat dapat menerima
informasi tentang Covid-19 termasuk
mitigasinya secara cepat dan benar.
Langkah ini juga untuk menghindari hoaks
yang berseliweran, yang justru membuat
masyarakat panik.
Terkait dengan Covid-19, ada 3 tahapan
mitigasi yang perlu dilakukan : (1) sebelum
terinfeksi (terpapar), (2) saat terpapar (positif)
dan (3) pasca terkena Covid-19 bagi yang
sembuh. Sebelum terpapar (pre paredness)
adalah tahap pencegahan kepada masyarakat
yang belum terkena. Perlu edukasi dan
sosialisasi kepada masyarakat secara online
untuk membangun public risk awareness
dan sekaligus sebagai early warning disaster
melalui Pusat Informasi Digital Covid-19, agar
masyarakat sadar risiko bencana Covid-19.
Bagi kelompok masyarakat yang sedang
terpapar Covid-19 penanganannya melalui
emergency response dengan merawat dan
mengisolasi sesuai dengan protokol standar;
sementara bagi masyarakat yang telah
tersembuhkan perlu dilakukan pemulihan
psikis melalui trauma center. Melalui mitigasi
secara holistik ini, insya allah Indonesia akan
dapat segera pulih dari bencana Covid-19,
semoga saja!
*) Penulis adalah Guru Besar tetap dan Rektor
Universitas Sahid Jakarta. Sekjen Forum
Organisasi Profesi Indonesia (FOPI)
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DARI WUHAN,
VIRUS CORONA JILID 2
MENEROR DUNIA

S

EPANJANG Desember 2019,
Rumah Sakit Pusat di kota
Wuhan, Provinsi Hubei, China,
kebanjiran pasien dengan keluhan
medis hampir seragam; batuk, lemah
lesu, demam, dan menunjukkan gejala
radang paru-paru (pneumonia). Di
penghujung Desember 2019, tim
medis di rumah sakit yang menangani
mereka, menemukan virus jenis baru
yang disebutnya mirip SARS.
20
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Sejak itu, virus yang kemudian
diberinama Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2)
dan penyakit yang disebabkannya
kemudian oleh WHO diberinama
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
menjadi virus corona jilid 2 yang
meneror dunia. Makhluk mikroba
yang hanya bisa dilihat melalui
mikroskop ini dalam tempo singkat
telah menyebar ke berbagai negara di

dunia.
Data WHO per 21 Maret 2020
menyebutkan, virus corona telah
menyebar ke 179 negara dengan
jumlah kasus terkonfirmasi sebanyak
266.073 di mana 11.184 orang di
antaranya meninggal dunia. Jumlah
ini kemungkinan besar akan terus
bertambah mengingat pusat wabah
telah bergeser dari kota Wuhan di
China ke Italia dan Iran, yang masing-

masing menjadi sumber penyebaran
virus corona jilid 2 ke berbagai negara
di Eropa (Italia) dan Timur Tengah
(Iran).
Di Indonesia sendiri kasus
COVID-19 telah menyebar di 17
provinsi dari 34 provinsi. Denga
kata lain, separuh Indonesia sudah
terinfeksi virus corona jilid 2 dengan
DKI Jakarta sebagai provinsi terbanyak
terinfeksi. Data Kemenkes per 21

Maret 2020, kasus COVID-19 di
Indonesia terkonfirmasi sebanyak
450 dengan 32 meninggal, dan
diperkirakan jumlahnya akan terus
meningkat.
WHO secara resmi menyatakan
CODIV-19 sebagai pandemi pada
11 Maret 2020. Hingga 20 Maret
2020, setidaknya 14 negara sudah
memberlakukan lockdown secara
total dan sejumlah negara lainnya

memberlakukan lockdown secara
terbatas di beberapa kota saja.
Miliaran orang di seluruh dunia
kini dihantui virus corona jilid 2,
ratusan juta orang sudah menjalani
hidup dalam keterasingan (isolasi/
karantina), perekonomian global
terguncang hebat, nilai saham di
lantai-lantai bursa saham di seluruh
dunia anjlok, begitu pula nilai mata
uang di lantai bursa efek di seluruh
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Virus corona jilid 2 (SARS-CoV-2)

dunia yang juga jatuh, industri pariwisata
hancur lebur, dan sebagainya.
ISafety berusaha merangkum perjalanan
virus corona jilid 2 dari tempat asalnya di
Wuhan, China hingga kemudian menyebar
ke lebih dari 170 negara di seluruh dunia.
Rangkuman perjalanan virus corona jilid 2 itu
disajikan secara berurut berdasarkan waktu
kejadian, dimulai dari kasus itu pertama
kali muncul hingga 22 Maret 2020. Tidak
seluruhnya ditampilkan. Hanya peristiwaperistiwa yang ISafety anggap penting saja
yang ditampilkan. Berikut rangkumannya:

DESEMBER 2019

1. Pertengahan Desember 2019
Sejumlah pasien berdatangan ke RS
di kota Wuhan dengan keluhan sama.
Dokter Li Wenliang yang menjadi dokter
di RS Wuhan dan melakukan pemeriksaan
terhadap mereka menyatakan bahwa para
pasien tersebut menunjukkan gejala radang
paru-paru (pneumonia) akibat virus setelah
mengonsumsi makanan yang dibeli di sebuah
pasar ikan di kota Wuhan. Tetapi virus yang
ia temukan, sama sekali baru. Dr Li hanya
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menyebut, mirip virus SARS (Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus) yang
pernah mewabah di China pada 2002-2003.
2. 29 Desember
Di sebuah rumah sakit di Wuhan, Provinsi
Hubei, China, dilaporkan munculnya penyakit
pneumonia gawat yang tidak diketahui.
Pemerintah RRC menginformasikan temuan ini
kepada WHO setelah melalui proses verifikasi.
3. 30 Desember
Melalui medsos Whatsapp (WA) grup
para dokter di China, Dr Li Wenliang
memperingatkan rekan-rekannya sesama
dokter untuk berhati-hati terhadap bahaya
sebuah virus baru yang dianggapnya mirip
SARS dan menyarankan rekan-rekannya
sesama dokter di China untuk menggunakan
pakaian pelindung guna mencegah infeksi
ketika menangani pasien dengan gejala-gejala
mirip SARS. Dr Li Wenliang kemudian menjadi
whistleblower dalam kasus virus corona di
China.
4. 31 Desember
WHO China Country Office melaporkan
kasus pneumonia yang tidak diketahui
etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei,

China, kepada WHO pusat.

JANUARI 2020

1. 1 Januari
Pasar ikan Huanan di kota Wuhan, Provinsi
Hubei, China, ditutup. Pasar ini tak hanya
menjual ikan, tetapi juga aneka satwa lainnya
termasuk satwa liar seperti kelelawar,
ular, dsb. Penutupan ini dilakukan setelah
pejabat kesehatan setempat yang melakukan
investigasi atas kasus RS Wuhan mendapati
fakta bahwa para pasien yang berdatangan
ke RS Wuhan dengan keluhan sakit yang
sama, setelah mengonsumsi satwa liar yang
dibelinya di pasar ikan Huanan.
2. 2 Januari
Dr Li Wenliang didatangi sejumlah petugas
dari Biro Keamanan Umum terkait pesan yang
ia kirimkan pada 30 Desember 2019 di grup
WA para dokter China. Dr Li dituduh telah
melakukan kegiatan illegal dan menyebarkan
informasi palsu terkait penyakit misterius
yang sedang terjadi di Wuhan. Dokter muda
ini lalu dipaksa menandatangani surat
pengakuan bahwa dirinya telah membuat dan
menyebarkan komentar palsu yang bersifat
sangat mengganggu ketertiban umum.
3. 8 Januari
Patogen teridentifikasi sebagai novel
coronavirus 2019 (nCoV-2019), dan struktur
gen-nya segera dikirim ke WHO
4. 11 Januari
Korban pertama yang meninggal akibat
virus corona di RS Wuhan. Dari 41 pasien yang
terinfeksi dan menjalani perawatan di Wuhan,
satu pasien meninggal dunia.
5. 13 Januari
• Kasus pertama COVID-19 di luar China
muncul di Thailand. Pasien terinfeksi virus
corona setelah melakukan perjalanan ke
Wuhan, China.
• Dr Li Wenliang menjalani perawatan di RS
Wuhan, tempatnya selama ini bertugas,
dengan keluhan batuk-batuk yang sudah
dialaminya sejak 10 Januari 2020 disusul
demam pada keesokan harinya.
6. 16 Januari
Kasus pneumonia misterius muncul di
Jepang
7. 17 Januari
• Pasien kedua meninggal di Wuhan.

• Pusat Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit/Centers for Disease Control and
Prevention (CDC) Amerika Serikat (AS)
mulai melakukan skrining penumpang
pesawat dari Wuhan di 3 bandara Amerika
: San Fransisco, John F Kennedy New York,
dan Los Angeles
8. 20 Januari
• Korea Selatan mengonfirmasi kasus
pertama COVID-19.
• Sementara, pasien ketiga meninggal di
Wuhan. Virus corona sudah menyebar di
berbagai kota di China.
9. 22 Januari
• Taiwan dan Thailand mengonfirmasi kasus
pertama virus corona.
• Korban meninggal akibat virus corona
betambah menjadi 6 orang di China.
Laporan orang terinfeksi virus corona
meningkat pesat di China.
10. 23 Januari
• Pemerintah China memberlakukan
lockdown bagi kota Wuhan di provinsi
Hubei, yang menjadi wilayah/kota asal
virus corona (SARS-CoV-2) penyebab
penyakit COVID-19. Penerbangan dari
dan ke Wuhan ditutup. Di Wuhan, 58
juta orang hidup dalam karantina besarbesaran.
• Singapura, Vietnam, dan Amerika Serikat
(AS) mengonfirmasi kasus pertama
COVID-19. Di AS, seorang pria berusia
20-an mahasiswa Universitas A&M
Texas di College Station, Texas telah
terkontaminasi virus korona setelah
bepergian ke Wuhan dan kembali dengan
gejala-gejala khas virus tersebut.
11. 24 Januari
Prancis mengonfirmasi kasus pertama
COVID-19 yaitu seorang wisatawan asal China
berusia 80 tahun yang dalam kondisi kritis.
Wisatawan itu kemudian meninggal pada 15
Februari di Prancis. Prancis menjadi negara
pertama di Eopa akan kasus virus corona.
12. 25 Januari
• Australia (4 kasus) dan Malaysia (3 kasus)
mengonfirmasi kasus pertama COVID-19.
• Pemerintah China mengumumkan
Darurat Kesehatan Level 1 karena semakin
meluasnya sebaran virus corona. Saat itu,
dari 31 provinsi di China, 10 provinsi dan 3
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Pasar ikan dan satwa liar Huanan di kota Wuhan

wilayah otonom sudah
terinfeksi virus corona.
13. 27 Januari
Kanada, Srilanka,
Kamboja, dan Jerman
mengonfirmasi kasus
pertama COVID-19. Jerman
mengonfirmasi seorang
warganya yang memiliki
kontak dekat dengan
seorang kolega asal China
yang didagnosis terinfeksi
virus corona di sebuah
rumah sakit di China.
14. 29 Januari
Finlandia mengonfirmasi
kasus pertamanya. Menimpa
seorang warganya yang
tinggal di kota Lapland dan
baru saja pulang melancong
dari Wuhan, China, sebelum
kota itu dikunci (lock down).
15. 30 Januari
• WHO menetapkan
kemunculan penyakit
novel coronavirus
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pneumonia (NCP)
sebagai public
health emergency of
international concern
(PHEIC)/Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat
yang Meresahkan Dunia
(KKMMD).
• India mengonfirmasi
kasus pertama virus
korona pada seorang
siswa yang telah
kembali dari Universitas
Wuhan, dan Filipina
mengonfirmasi kasus
pertama virus korona
pada seorang wanita
asal Tiongkok yang tiba
di Manila melalui Hong
Kong pada 21 Januari.
16. 31 Januari
Inggris, Swedia, Spanyol,
dan Rusia mengonfirmasi
kasus pertama COVID-19.
FEBRUARI 2020

1. 2 Februari
• Kasus kematian pertama
di luar China akibat virus
SARS-CoV-2 (COVID-19)
diumumkan di Filipina.
• Belgia mengonfirmasi
kasus pertamanya.
Sementara Singapura
mengumumkan 6
kasus barunya, satu di
antaranya adalah WNI.
2. 7 Februari
Setelah menjalani
perawatan sekitar dua
minggu dan setelah
dinyatakan positif terinfeksi
virus corona pada 30
Januari 2020, Dr Li Wenliang
meninggal dunia dalam
usia 34 tahun. Ia menjadi
dokter pertama yang
meninggal akibat virus
corona. Dalam unggahan
di medsos ‘Weibo’ (twitter
di China) beberapa hari
sebelumnya, ia menduga

jika dirinya terinfeksi virus corona setelah
melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap
seorang perempuan lansia penderita glaukoma.
Kematiannya mengundang banyak simpati sekaligus
kemarahan masyarakat di China terhadap perlakuan
pemerintahnya yang mempolisikan sang dokter. Dr
Li Wenliang kemudian dianggap sebagai ‘pahlawan’
dalam kasus virus corona oleh masyarakat di China.
3. 12 Februari
• International Committee on Taxonomy of
Viruses (ICTV) China mendeklarasikan bahwa
nCoV-2019 menjadi nama resmi dari severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2
(SARS-CoV-2)
• WHO resmi menetapkan
penyakit novel corona virus
(SARS-CoV-2) pada manusia
dengan sebutan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19)
4. 19 Februari
Kementerian Kesehatan dan
Pendidikan Iran mengumumkan
kematian dua pasien asal kota
Qom, positif disebabkan virus
corona (SARS-CoV-2).
5. 21 Februari
• Israel dan Lebanon
mengonfirmasi kasus
pertama COVID-19
• Italia mengonfirmasi tiga
kasus pertama COVID-19
6. 28 Februari
Jumlah pasien yang
positif terinfeksi SARS-CoV-2
di Italia melonjak drastis menjadi 888 orang, di
mana 29 orang di antaranya meninggal dunia akibat
COVID-19. Pusat wabah ada di Italia bagian utara
yaitu di Lombardy (dekat Milan) dan Vaneto (dekat
Venesia).

MARET 2020

1. 1 Maret
• Irlandia dan Luksemburg mengonfirmasi kasus
pertama COVID-19. Kasusnya masing-masing
menimpa seorang pria yang baru saja tiba di
Irlandia dan Luksemburg setelah bepergian ke
Italia. Qatar dan Ekuador juga mencatatkan
kasus positif virus corona pertama. Begitu pula
dengan Yunani dan Nigeria.

• Jumlah pasien positif virus corona di Italia
terus bertambah menjadi 1.029 orang; 779
orang berada dalam perawatan di rumah sakit,
140 orang berada dalam perawatan intensif,
83 dinyatakan pulih, dan meninggal dunia
34 orang. Pada hari Minggu tanggal 1 Maret
2020 itu, ada 5 pasien positif terinfeksi virus
corona meninggal setelah sebelumnya 29 orang
meninggal di Italia.
• Seperti halnya Italia, jumlah kasus virus corona
di Iran juga melonjak drastis. Sejak merilis
kematian dua warga asal kota Qom di Iran
positif akibat COVID-19 pada 19 Februari
2020, kasus virus corona meningkat pesat.
Pada 1 Maret 2020,
Iran mengonfirmasi
COVID-19 sebanyak 978
kasus, 175 sembuh, dan
54 meninggal.
2. 2 Maret
• Indonesia mengonfirmasi
dua kasus pertama virus
corona, yaitu seorang
ibu berusia 64 dan anak
wanitanya berusia 31 asal
Depok, Jabar.
• Kasus virus corona di
Italia semakin menggila.
Pada 2 Maret 2020,
kasus COVID-19 di Italia
terkonfirmasi 1.694 kasus
dengan 34 kematian dan
83 pulih. Penyebarannya
kian meluas di daerah utara,
dr Li Wenliang
dengan kasus di Tuscany, Le
Marche, Emilia Romagna, Alto
Adige, Piedmont, Liguria, Lazio, dan Sisilia, jauh
di selatan ibukota di Roma.
• WHO menyatakan, Italia menjadi sumber
penyebaran virus corona di Eropa seperti
Spanyol, Austria, Kroasia, Swiss, Portugal, dan
sejumlah negara di Eropa lainnya.
• Portugal mengonfirmasi dua kasus pertamanya.
Satu orang baru kembali dari Italia dan seorang
lagi dari Spanyol.
• Arab Saudi mengonfirmasi kasus pertamanya.
Menimpa seorang warganya yang telah
melakukan perjalanan ke Iran dan kembali ke
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Presiden Jokowi saat mengumumkan kasus pertama virus corona di Indonesia, di
Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Arab Saudi melalui Bahrain.
• Data Johns Hopkins University pada
Senin (2-3-2020) pagi mencatat, sejak
pertama kali muncul di kota Wuhan
pada Desember 2019 hingga 2 Maret
2020, virus corona telah menyebar ke 57
negara di dunia dengan 88.371 kasus, di
mana 42.744 kasus di antaranya berhasil
disembuhkan dan 2.996 kasus lainnya
berakhir dengan kematian.
3. 3 Maret
Data WHO menyebutkan, penambahan
jumlah kasus COVID-19 berlangsung sangat
cepat di berbagai negara di dunia. WHO
mencatat sampai 2 Maret 2020 jumlah kasus
COVID-19 terkonfirmasi sebanyak 90.872
kasus dengan 3.112 kematian (CFR 3,4%) di 72
negara (di luar China).
4. 4 – 10 Maret
• Polandia, Hungaria, Selandia Baru,
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Kepulauan Faroe, Bhutan, Brasil, Kamerun,
Belanda, Kolombia, Malta, Maladewa,
Moldova, Paraguay, Kuwait, Bangladesh,
Norwegia, Oman, Pakistan, Uni Emirat
Arab, dan sejumlah negara lainnya di
dunia, mengonfirmasi kasus COVID-19
pertamanya.
• WHO pada 9 Maret 2020 mencatat, virus
corona telah menyebar ke 109 negara di
dunia dengan jumlah kasus 113.702 dan
jumlah korban meninggal dunia akibat
COVI
• D-19 mencapai 4.102 orang.
5. 5 Maret
Pemerintah China lewat pejabat
kesehatan di Provinsi Hubei menyatakan, tidak
ada kasus infeksi baru di kota Wuhan, yang
selama ini menjadi pusat pandemi virus SARSCoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Sejak
23 Januari 2020, memberlakukan lockdown

bagi Kota Wuhan di Provinsi
Hubei. Sekitar 58 juta jiwa
penduduk kota Wuhan,
menjalani karantina besarbesaran.
6. 6 Maret – 20 Maret
(Lockdown)
Setidaknya 13 negara
memberlakukan Lockdown
guna meredam penyebaran
virus corona antarnegara,
seiring semakin banyaknya
negara di dunia yang
terkonfirmasi virus SARSVoC-2. Berikut ke-12 negara
yang memberlakukan
lockdown: Polandia (6
Maret), Italia (10 Maret
– 3 April), El Savador (11
Maret), Irlandia (12 Maret
– 29 Maret), Denmark (14
Maret – 3 April), Spanyol (15

Maret – 30 Maret), Lebanon
(16 Maret – 29 Maret),
Prancis (17 Maret – 2 April),
Malaysia (18 Maret – 31
Maret), Selandia Baru (18
Maret), Belgia (19 Maret –
5 April), dan Australia (20
Maret).
7. 7 Maret (Imported Case)
Pemerintah China
mengklaim, kasus baru
COVID-19 di China
cenderung mengalami tren
penurunan dari waktu ke
waktu. Otoritas Kesehatan
China malah menyebutkan
dari 99 kasus baru (lebih
rendah 54 kasus dibanding
sehari sebelumnya) yang
terjadi pada 7 Maret 2020,
60 di antaranya berasal dari
luar China (imported cases).
Teridentifikasi 24 kasus
baru berasal dari warga
China yang pulang setelah
bepergian ke Iran dalam
kurun 2-5 Maret 2020 dan
4 kasus baru berasal dari
warganya yang baru pulang
dari Italia.
8. 11 Maret
• WHO secara resmi
mengumumkan wabah
virus corona (COVID-19)
sebagai Pandemi. Data
WHO menyebutkan
sampai 10 Maret 2020,
secara global total kasus
konfirmasi COVID-19
adalah 113.072 kasus
dengan kematian 4.012
kasus (CFR 3,5%) dan
terjadi di 109 negara di
dunia (di luar China).
• “Dalam dua minggu
terakhir, jumlah kasus
COVID-19 di luar
China telah meningkat
13 kali lipat, dan
jumlah negara yang
terkena dampak telah
meningkat tiga kali lipat.

Karena itu kami telah
membuat penilaian
bahwa COVID-19
dapat dikategorikan
sebagai pandemi,” kata
Dirjen WHO Tedros
Adhanom Ghebreyesus
di Jenewa, Swiss, Rabu
(11/3/2020).
9. 16 Maret
• Lewat akun twitter
miliknya, Presiden
Amerika Serikat
(AS) Donald Trump
menyebut COVID-19
sebagai ‘Chinese Virus’.
Cuitan Trump dianggap
penuh rasisme dan
mengundang berbagai
kritikan di negerinya
sendiri. Cuitan Trump
itu juga mengundang
kemarahan China. Jubir
Kemenlu China Geng
Shuang menyebut,
cuitan Trump tersebut
adalah stigmatisasi
terhadap China dan
menuntut Washington
segera menghentikan
penggunaan ‘Chinese
Virus’ terhadap
COVID-19 yang kini
mewabah di lebih 150
negara di dunia.
• Presiden China Xi
Jinping menyatakan,
negaranya siap
memberikan bantuan
kepada Iran untuk
menangani wabah
COVID-19 di Iran. Xi
menawarkan suplai
anti-epidemi dan
mengerahkan tim ahli
kesehatan China secara
sukarela. Iran kini telah
menjadi pusat epidemi
virus SARS-CoV-2,
penyebab penyakit
COVID-19, di Timur
Tengah.
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10. 20 Maret
Wabah virus SARS-CoV-2
di Italia kian tak terkendali.
Data Johns Hopkins University
pada Jumat (20/3/2020)
pagi menyebutkan, korban
meninggal akibat COVID-19 di
Italia mencapai 3.405 orang,
melebihi China yang pada hari
sama melaporkan 3.245 kasus
kematian akibat COVID-19.
Sepanjang Kamis (19/3/2020)
ada 427 kematian baru akibat
COVID-19 di Italia. Pemerintah
Italia mengerahkan truk-truk
militernya untuk mengangkut
ratusan jenazah baru tersebut.
11. 21 Maret
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Situasi di Italia makin
mengkhawatirkan. Sepanjang
Jumat (20/3/2020) ada 627
kematian baru akibat COVID-19
di Italia, sebagaimana dikutip
dari data Johns Hopkins
University pada Sabtu
(21/3/2020) pagi. Dengan
demikian jumlah kematian
akibat virus corona di Italia
menjadi 4.302 orang dengan
total kasus sebanyak 47.021.
12. 22 Maret
Sepanjang Sabtu
(21/3/2020) ada 793 kasus
kematian baru akibat
COVID-19 di Italia. Angka ini
naik 19,6 persen setelah sehari

sebelumnya melaporkan 627
kematian dalam 24 jam terakhir.
Dengan lonjakan kasus pada
Sabtu, maka total kematian
virus corona Italia mencapai
4.825 atau yang tertinggi
yang pernah dialami negara
manapun sejak wabah ini pecah
Desember 2019 di kota Wuhan,
China. Jumlah total kasus di
Italia naik menjadi 53.578 dari
47.021 sebelumnya, meningkat
13,9%, Wilayah utara Lombardy
yang paling terpukul masih
dalam situasi kritis, dengan
3.095 kematian dan 25.515
kasus. •(Berbagai sumber/
Hasanuddin)
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BUTUH KESADARAN
BERSAMA MELAWAN

COVID-19

Pandemi Covid-19 merupakan perang bersama. Pemerintah, tim medis,
pengusaha, pekerja, pers, dan masyarakat harus bergandengan tangan
dalam memerangi SARS-CoV-2, virus penyebab penyakit Covid-19.
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H

AMPIR
lima
tahun Tabel 3. Situasi Covid-19 di Indonesia Tanggal 26 Maret 2020
silam, salah satu pendiri
PROVINSI
JMLAH KASUS MENINGGAL SEMBUH
Microsoft
Corporation,
Bill Gates pernah berujar,
1 Aceh
1
“Ketika saya masih kecil, bencana
2 Bali
9
2
yang paling dikhawatirkan adalah
3
Banten
67
4
1
perang nuklir. Tetapi sekarang jika
4 DI Yogyakarta
16
2
1
ada yang membunuh lebih dari 10
juta orang dalam beberapa dekade
5 DKI Jakarta
515
46
25
mendatang, kemungkinan besar
6 Jambi
1
adalah virus yang sangat menular.
7 Jawa Barat
78
11
5
Bukan perang. Bukan rudal. Bukan
8 Jawa Tengah
40
6
nuklir. Melainkan mikroba.”
9
Jawa
Timur
59
3
3
Apa yang dikatakan Bill Gates
yang kini menapaki usia 65, 10 Kalimantan Barat
3
sebagaimana dilansir laman TED 11 Kalimantan Selatan
1
Talks, pada 2015 itu bukannya tanpa 12 Kalimantan Tengah
6
alasan dan kini semakin menjadi
11
kenyataan. Saat dirinya beranjak 13 Kalimantan Timur
14
Kepulauan
Riau
5
1
dewasa, setidaknya ada tiga wabah
penyakit
yang
penularannya 15 Lampung
3
menyebar ke berbagai negara dan 16 Maluku
1
menimbulkan korban yang tak
17 Maluku Utara
1
sedikit. Yaitu SARS (2002-2003), Flu
18
Nusa
Tenggara
Barat
2
Babi (Swine Flu) (2009-2010), dan
19 Papua
7
MERS-CoV (2012).
20
Riau
2
Kini, dunia tengah dilanda wabah
penyakit Covid-19 (Corona Virus 21 Sulawesi Selatan
27
1
Disease 2019) yang terbilang lebih 22 Sulawesi Tengah
1
dahsyat dibanding ketiga wabah
23 Sulawesi Tenggara
3
tadi. Penularan virus corona (SARS8
1
CoV-2) sebagai virus penyebab 24 Sulawesi Utara
25
Sumatera
Barat
3
penyakit Covid-19 berlangsung jauh
1
lebih cepat dengan dampak yang 26 Sumatera Selatan
ditimbulkannya lebih mengerikan.
27 Sumatera Utara
8
1
Dalam tempo tiga bulan sejak
Dalam proses verifikasi di lapangan
20
pertama kali dilaporkan di kota
T O T A L
893
78
35
Wuhan, China pada akhir Desember
Sumber: Kemenkes RI (Diolah/Hasanuddin)
2019, wabah penyakit Covid-19 pandemi Covid-19 hingga berita ini 31 tahun dan ibunya yang berusia
telah menyebar ke 198 negara. ditulis pada 26 Maret 2020, masih 64 asal Depok, Jabar. Kasus
Berdasarkan data Worldometer terus berlangsung di seluruh pertama itu bahkan diumumkan
pada Kamis (26/3/2020), virus dunia, termasuk Indonesia. Setiap langsung oleh Presiden Jokowi
corona telah menginfeksi 520.360 hari puluhan ribu orang di dunia kepada awak media di Istana
orang di 198 negara dengan kasus terkonfirmasi positif terinfeksi Kepresidenan yang disebutnya
kematian 23.593 (CFR 4,5%) dan virus corona dan ribuan orang Pasien 01.
sembuh 123.321 orang (23,6%). lainnya meninggal dunia akibat
Dari hasil pelacakan diketahui
Dalam hal kecepatan penularan Covid-19.
virus corona masuk Indonesia
dan area sebaran, virus corona jauh
ketika wanita 31 itu bertemu
lebih dahsyat dibanding SARS (37 Bagaimana Situasi di
seorang pria Jepang yang tinggal di
negara), Flu Babi (74 negara), dan Indonesia?
Malaysia di sebuah rumah makan
MERS-Cov (27 negara).
Kasus Covid-19 pertama di di kawasan Kemang, Jakarta
Angka ini kemungkinan akan Indonesia terkonfirmasi pada 2 Selatan, akhir Februari 2020. Pria
terus bertambah mengingat kasus Maret 2020, yaitu seorang wanita Jepang tersebut terkonfirmasi
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Grafik 1. Situasi Covid-19 di Indonesia (2 – 26 Maret 2020)
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positif terinfeksi virus corona
ketika pulang ke Malaysia
setelah pertemuan di Kemang.
Sementara si ibu (Pasien 03)
terpapar dari si anak (Pasien
01).
Sejak itu, kasus virus corona
di Indonesia bermunculan.
Hingga Kamis (26/3/2020)
terkonfirmasi 893 orang positif
terinfeksi SARS-CoV-2 dengan
78 kasus kematian (Case
Fatality Rate/CFR 8,7%) dan
sembuh 35 orang (termasuk
Pasien 01 dan 03 dari Depok).
Tersebar di 27 dari 34 provinsi
di Indonesia. Artinya, kasus
virus corona sudah ada di 79%
provinsi di Indonesia.
Kasus Covid-19 di Indonesia
terbesar berada di DKI Jakarta
yaitu 515 kasus (57,6%) dengan
kasus kematian 46 (CFR 5,89%)
dan sembuh 25 orang. Disusul
Jawa Barat 78 kasus (8,7%),
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Banten 67 kasus (7,5%),
Jawa Timur 59 kasus (6,6%),
Jawa Tengah 40 kasus (4,4%),
Sulawesi Selatan 27 kasus
(3,0%), DI Yogyakarta 16 kasus
(1,7%), Kalimantan Timur 11
kasus (1,2%), dst.
Sejak kasus virus corona
pertama
terkonfirmasi
pada 2 Maret 2020, jumlah
kasus Covid-19 di Indonesia
mengalami penambahan 891
kasus dalam kurun waktu
24 hari. Peningkatan jumlah
kasus Covid-19 di Indonesia
memperlihatkan gejala cukup
menarik. Dalam 11 hari
pertama (2 – 12 Maret 2020),
jumlah kasus Covid-19 di
Indonesia tak memperlihatkan
peningkatan signifikan. Selama
11 hari itu, jumlah kasus orang
yang terkonfirmasi positif
terinfeksi virus corona (SARSCoV-2)
hanya
mengalami

pertambahan sebanyak 32
kasus, dari 2 kasus (2 Maret)
menjadi 34 kasus (12 Maret)
dengan 1 kasus kematian.
Namun dalam 13 hari
berikutnya (13 – 26 Maret
2020), peningkatan jumlah
kasus Covid-19 terjadi secara
signifikan. Selama 13 hari
ini, jumlah kasus Covid-19
di
Indonesia
mengalami
pertambahan 859 kasus, dari
34 kasus (2-12 Maret) menjadi
893 kasus (13-26 Maret)
atau rata-rata 66 kasus/hari.
Lonjakan jumlah kasus dimulai
pada Rabu (13/3/2020) yaitu 69
kasus dengan 4 kasus kematian
dari sebelumnya 34 kasus
dengan 1 kasus kematian.
Esoknya
atau
Kamis
(14/3/2020) jumlah kasus
Covid-19 di Indonesia kembali
melompat ke angka 117 kasus,
terjadi kenaikan 83 kasus

Grafik 2. Peningkatan Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia (2 – 26 Maret 2016)
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dalam tempo 24 jam. Dua hari
kemudian, kembali melompat
ke angka 172 kasus dan
bertengger di angka 227 kasus
pada 18 Maret 2020. Memasuki
hari ke-18 atau 19 Maret 2020,
jumlah kasus Covid-19 di
Indonesia mengalami lonjakan
luar biasa.
Pada 19 Maret 2020 jumlah
kasus Covid-19 naik menjadi
309 kasus. Lalu berturut-turut
369 kasus (20 Maret), 450, 514,
dan 579 (23 Maret). Setelah itu
kembali melesat ke angka 686
(24 Maret), 790 (25 Maret), dan
893 kasus (26 Maret). Dalam
tiga hari terakhir itu, kasus
Covid-19 di Indonesia rata-rata
mengalami kenaikan lebih dari
100 kasus/hari.
Apakah lonjakan jumlah
kasus ini terkait mass rapid
test yang mulai dilaksanakan
di Indonesia pada Jumat

(20/3/2020)?
Juru
Bicara
Pemerintah untuk Penanganan
Virus Corona, Achmad Yurianto,
tak meresponsnya. Yurianto
hanya menegaskan pentingnya
menjaga agar yang sehat tetap
sehat,
“Permasalahannya
adalah bagaimana kita bisa
saling mengingatkan Mari kita
saling melindungi orang yang
ada di sekitar kita dengan
menjaga jarak. Tidak semua
orang memiliki daya tahan atau
imunitas yang sama,” katanya.
Kasus kematian pertama
akibat Covid-19 di Indonesia
terkonfirmasi pada 10 Maret
2020.
Menimpa
seorang
perempuan WNA berusia 53
tahun di RS Sanglah, Denpasar,
Bali. Seperti halnya jumlah
kasus positif terinfeksi, kasus
kematian juga nyaris tak
mengalami
pertambahan
berarti dalam 8 hari pertama.

Bahkan stagnan alias tak
bergerak dari angka 1 selama
tiga hari berturut-turut sejak
kasus kematian WNA di Bali.
Pada Rabu (13/3/2020)
kasus kematian akibat Covid-19
terkoreksi ke angka 4 dan
bertengger di angka 7 pada 17
Maret 2020. Lonjakan jumlah
kasus kematian mulai terjadi
pada 18 Maret 2020 dengan
kasus kematian terkonfirmasi
sebanyak 19 orang. Sejak itu
jumlah kasus kematian akibat
virus corona di Indonesia
mengalami lonjakan hingga 78
kasus kematian pada 26 Maret
2020.
Kasus kematian terbanyak
berada di DKI Jakarta yaitu
sebanyak 46 kasus (per 26
Maret 2020) atau 58,9% dari
total kasus kematian. Lalu Jawa
Barat 11 kasus (14,1%), Jawa
Tengah 6 kasus (7,7%), Banten 4
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Grafik 3. Peningkatan Jumlah Kasus Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia (2 – 26 Maret 2016)
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kasus (5,1%), Jawa Timur 3 kasus (3,8%), Bali dan
DI Yogyakarta masing-masing 2 kasus (2,5%), dan
masing-masing 1 kasus kematian (1,2%) terjadi
di 4 provinsi (Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Utara, dan Sumatera Utara).

Apa yang Dilakukan Pemerintah?

Peningkatan jumlah kasus positif 19 dan kasus
kematian akibat Covid-19 di Indonesia yang
terjadi secara signifikan di pekan kedua sejak
kasus pertama terkonfirmasi pada 2 Maret
2020 tersebut, mengundang tanya sekaligus
melahirkan aneka spekulasi terkait upaya yang
dilakukan pemerintah terkait wabah virus
corona di Indonesia sekarang ini. Pada sisi lain,
data yang tersaji pada Grafik 2 dan 3 di atas,
dinilai mencerminkan gagapnya pemerintah
dalam upaya menangani wabah virus corona di
Indonesia.
Pemerintah juga dinilai lamban dalam
merespons kasus virus corona yang sejak
pertengahan Januari 2020 sudah menyebar ke
berbagai negara di dunia. Presiden Joko Widodo
(Jokowi), misalnya, baru membentuk Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus
Disease (Covid-19) pada 13 Maret 2020 lewat
Keppres No 7 tahun 2020.
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Pasal 3 Keppres No 7/2020 tersebut
menyebutkan bahwa Gugus Tugas Percepatan
Penanganan
COVID-19
bertujuan:
a.
meningkatkan ketahanan nasional di bidang
kesehatan; b. mempercepat penanganan
COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah; c. meningkatkan
antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran
COVID-19; d. meningkatkan sinergi pengambilan
kebijakan operasional; dan e. meningkatkan
kesiapan dan kemampuan dalam mencegah,
mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.
Pasal 3 tersebut, terutama huruf b dan d,
mengindikasikan bahwa sebelum Keppres No
7 tahun 2020 diterbitkan, upaya penanganan
Covid-19 di Indonesia selama ini dilakukan
tidak terpusat. Beberapa kementerian terkait
mengeluarkan kebijakan masing-masing terkait
upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.
Kementerian Ketenagakerjaan, misalnya,
pada 24 Januari 2020 melalui Direktorat Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker
dan K3) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
B.5/51/AS.02.02/I/2020 perihal Kewaspadaan
Penyebaran Penyakit Pneumonia Berat Yang
Tidak Diketahui Penyebabnya pada Pekerja. Lalu

pada 17 Maret 2020, Menaker menerbitkan SE
No M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan
Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam
Rangka Pencegahan dan Penanggulangan
Covid-19.
Kementertian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud) menerbitkan dua SE terkait virus
corona pada 13 Maret 2020. Yaitu SE No 2 Tahun
2020 tentang Pencegahan dan Penanganan
COVID-19 di lingkungan Kemendikbud dan Surat
Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan
COVID-19 pada Satuan Pendidikan. Lalu, Kemen
PUPR menerbitkan SE Menteri PUPR No 04/
SE/M/2020 tentang Penanganan Penyebaran
Covid-19 di Lingkungan Kemen PUPR pada 17
Maret 2020. SE ini juga berisi tentang kebijakan
bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) bagi
para pekerja di lingkungan Kemnaker.
Kementerian
Kesehatan
(Kemenkes)
selaku instansi yang paling terkait, merupakan
kementerian yang paling banyak menerbitkan
SE dan Keputusan Menteri. Antara lain SE
Menkes
No
HK.02.01/MENKES/202/2020
tentang Protokol Isolasi Diri dalam Penanganan
Covid-19 tertanggal 16 Maret 2020, SE Menkes

No
HK.02.01/MENKES/199/2020
tentang
Komunikasi Penanganan Covid-19, dsb. Hal
serupa juga dilakukan kementerian-kementerian
lainnya.
Presiden Jokowi mengatakan dalam upaya
penanganan Covid-19, pemerintah saat ini
berfokus pada tiga hal. Yaitu keselamatan dan
kesehatan masyarakat, menyiapkan bantuan
sosial, dan upaya recovery ekonomi yang
terdampak wabah virus corona. “Intinya kita
ingin ada 3 hal yang menjadi fokus. Yang pertama
keselamatan adalah yang utama, kesehatan
adalah yang utama. Tetapi siapkan yang kedua
social safety netnya, bantuan sosialnya tolong
disiapkan. Yang ketiga dampak ekonomi
dihitung betul,” kata Presiden Jokowi dalam
telekonferensi, Selasa (24/3/2020).
Jokowi menjelaskan, bantuan sosial disiapkan
pemerintah untuk membantu masyarakat,
sehingga masyarakat yang terpaksa harus bekerja
dari rumah khususnya yangn tindak mampu,
mendapat bantuan dari pemerintah. Jokowi juga
bakal memastikan kesiapan stok pangan selama
pandemi virus corona ini berlangsung. Sehingga
masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu
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“
“
melakukan aksi panic buying.

Indonesia Bisa Seperti Italia

Keppres No 7 tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) tersebut
terbit dua hari setelah WHO menetapkan wabah
Covid-19 sebagai pandemi atau 11 hari setelah kasus
pertama Covid-19 di Indonesia terkonfirmasi pada 2
Maret 2020. Apakah terlambat?
“Jelas terlambat. Negara-negara lain sudah
mempersiapkan diri begitu kasus Wuhan ramai
diberitakan. Sejumlah negara bahkan langsung
bertindak cepat ketika virus corona sudah menyebar
ke beberapa negara pada akhir Januari 2020,” kata
Herawati Sudoyo, Wakil Kepala Bidang Penelitian
Fundamental Lembaga Biologi Molekular (LBM)
Eijkman.
Menurutnya, Indonesia baru heboh setelah
Presiden Jokowi mengumumkan ada dua pasien positif
terinfeksi virus corona pada 2 Maret 2020. Sejak itu,
pemerintah baru mulai menaruh perhatian serius
terhadap wabah virus corona. “Kita terlambat 2 bulan
karena terlalu sibuk dengan berbagai perdebatan yang
tak jelas juntrungannya. Waktu 2 bulan terbuang siasia,” kata Herawati.
Herawati mengaku tak heran dengan data kasus
Covid-19 yang setiap hari dirilis Juru Bicara Pemerintah
untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto,
kepada media, yang memperlihatkan terjadinya
lonjakan kasus di pertengahan Maret 2020. Kasus
wabah Covid-19 ibarat puncak gunung es (top of the
36
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iceberg).
Pendapat hampir senada dikemukakan dr M Arief
Novianto, MKKK, SpOK dari PERDOKI. “Lihat saja
bagaimana respons pemerintah kita. Ada corona,
pemerintah kita nyaris belum bergerak. Ketika
pemberitaan penyebaran virus corona sudah meluas
ke beberapa negara, Indonesia tetap belum juga
bergerak,” kata dokter Arief.
Masyarakat disuruh social distancing, tapi di sisi lain
pemerintah mendatangkan sumbernya. “Pariwisata
masih dibuka, wisatawan asal China masuk. Namanya
apa kalau responsnya seperti ini? Perhatikan saja
bagaimana Menkes kita sangat santai menanggapi
kasus ini ketika mau evakuasi (WNI) dari Wuhan.
Tapi setelah itu hilang. Yang keluar menghadapi
pers, jubirnya. Mana Wapres komennya? Minimal
dia simbol ulama, ya maksimalkan dong, misalnya
dengan mengajak seluruh masyarakat doa bersama di
rumah masing-masing, dikomando lewat TV, sedekah
nasional karena ada wabah. Ini diam saja. Leadership
itu penting,” kata dokter di beberapa perusahaan ini.
Pasal 6 Keppres No 7/2020 menyebutkan :
Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
b memiliki tugas: a. menetapkan dan melaksanakan
rencana
operasional
percepatan
penanganan
COVID-19; b. mengoordinasikan dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan
COVID-I9; c. melakukan pengawasan pelaksanaan
percepatan penanganan COVID-19; d. mengerahkan
sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan

penanganan COVID-L9; dan e. melaporkan pelaksanaan
percepatan penanganan COVID-L9 kepada Presiden
dan Pengarah. Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 dipimpin Kepala Badan
Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB (Pasal 8
huruf B Keppres No 7/2020) yang saat ini dijabat Letjen
TNI Doni Monardo.
Pasal 6 Keppres No 7 tahun 2020 tersebut
mengindikasikan bahwa upaya mitigasi Covid-19
secara nasional, tersentral, dan terintegrasi baru akan
dilakukan pemerintah seiring pembentukan Gugus
Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 13 Maret
2020. Menanggapi hal ini, dr Arief tegas mengatakan
bahwa mitigasi yang dilakukan pemerintah terkait
wabah virus corona hanya berlangsung di bagian hilir
saja.
“Mitigasi hanya dari hilir. Tanpa ada sistem antisipasi
hulu. Apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini
seperti memadamkan api, bukan kenapa ada api dan
mencegahnya. Maaf, ini pendapat saya, pemerintah
kita terbilang grabuk-grubuk. Setengah-setangah
dalam upaya pemutusan mata rantai virus corona.
Sekarang terjadi (kasus pertama Covid-19, red), baru
bergerak. Sekarang ini hanya menunggu daya tahan
tubuh kita saja terhadap virus (corona),” dr M Arief
Novianto memaparkan.
Menurutnya, ada dua hal kritikal dan kontradiktif
yaitu (1) pencegahan mudah dan (2) tingkat kematian
tinggi. Analisa penyebabnya, kata dr Arief, pertama
warga tidak taat aturan pencegahan. Disuruh WFH dan
tetap berada di rumah, malah keluyuran. Diimbau jaga
jarak minimal 1 meter (social distancing), pemerintah
malah membagi-bagikan masker secara gratis kepada
masyarakat di Pasar Tanahabang. Edukasi belum
optimal.
Kedua, sambung dr Arief, ketidaksiapan fasilitas dan
kemampuan diagnosa. Lalu analisa penyebab ketiga
adalah tidak ada pemutusan mata rantai penyebaran
virus (lockdown). Dr Arief menilai, secara teknis upaya
mitigasi yang dilakukan pemerintah mungkin bagus.
Tapi tidak secara manajemen. “Saya lihat tak bagus di
manajemen. Manajemen mitigasinya lemah.”
Apakah Indonesia bisa seperti Italia, mengingat CFR
kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia berada di
angka 8% ditambah upaya penanganan yang dilakukan
pemerintah sekarang ini? “Sangat mungkin, tapi
alhamdullilah rakyat kita biasa hidup apa adanya, daya
tahan lebih kuat. Itu saja yang menguntungkan, tentu
doa dari para saleh. Tapi saya berani prediksi, proses
recovery di Italia akan berlangsung lebih cepat. Hal ini
impossible terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Lalu, apa yang harus dilakukan? “Total lockdown,

konsentrasi APBN dalam kecukupan 3 bulan ke depan.
Semua dibayar pemerintah sektor yang melemah,
supaya tidak ada upaya bunuh diri usaha. Itu yang
harus dilakukan. Beranikah?” pungkas dr M Arief
Novianto, MKKK, SpOK.

Kesadaraan Publik, Kunci Mitigasi Covid-19

Sementara itu Guru Besar Tetap dan Rektor Universitas
Sahid Jakarta, Prof Dr Ir Kholil, MKom menggambarkan
kondisi yang terjadi saat ini di Indonesia ibarat sebuah
peperangan. Guna memenangkan pertempuran,
dibutuhkan strategi perang yang jitu, prajurit terlatih,
dukungan logistik yang memadai termasuk peralatan
tempur mumpuni, dan seluruh elemen bersatupadu dengan tekad yang kuat untuk memenangkan
peperangan.
“Ibarat perang saat ini kita sudah berada pada
arena pertempuran di medan laga melawan musuh
yang terus merangsek yaitu Covid-19. Musuh sudah
berada di halaman rumah. Tetapi pertahanan kita
masih banyak kelemahannya, bahkan sebagian tidak
siap menghadapi musuh yang sudah di depan mata.
Pasukan, logistik dan stamina banyak yang masih
lemah, belum siap. Hal ini karena dari hari ke hari
korban terus berjatuhan, baik yang meninggal atau
terluka. Sementara pasukan elit kita yaitu para tenaga
medis sudah mulai kewalahan. Para prajurit (relawan)
baru masih harus dilatih dan dikuatkan mentalnya,”
kata Prof Kholil.
Upaya pembatasan kegiatan memalui social
distancing dan WFH selama 14 hari adalah langkah
mitigasi yang tepat. Dalam peperangan, upaya ini
mungkin bisa diibaratkan sebagai hit and run guna
mencegah korban terus berjatuhan. Dengan menjaga
jarak, virus corona akan sulit terbang dari satu orang ke
orang lainnya, karena jarak yang secara empiris tidak
memungkinkan bisa loncat bagi virus corona. Dengan
mengisolasi diri dan tetap berada di rumah lewat
program WFH 14 hari, kita berusaha menutup ruang
gerak virus.
“Tetapi
problemnya,
banyak
orang
tak
memahaminya. WFH 14 hari malah dianggap libur dan
dimanfaatkan untuk kegiatan rekreasi. Di lain pihak,
banyak orang merasa digjaya karena merasa kondisi
tubuhnya prima dan sehat. Lalu dengan seenaknya
pergi ke mana saja, bahkan di tempat-tempat kumpul
orang banyak,” kata Prof Kholil yang juga menjabat
sebagai Sekjen Forum Organisasi Profesi IPTEK
Indonesia (FOPI) ini.
Bagaimana dengan kebijakan pemerintah mass
rapid test? Ibarat perang, strategi ini dilakukan untuk
memetakan kondisi obyektif para prajurit (masyarakat)
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setelah musuh Covid-19 sudah berada di wilayah
kita dan terlibat pertempuran dengan kita. Siapa
yang terluka ringan ataupun berat harus segera
diambil tindakan yaitu dibawa keluar dari arena
pertempuran untuk diisolasi di tempat tertentu
atau dirawat oleh para tenaga medis. Semakin
cepat mapping itu dilakukan akan semakin bagus.
Tetapi ada masalah lain, yaitu jumlah yang
terluka/terpapar covid pasti akan meningkat
karena interaksi dan kontak fisik antar masyarakat
di medan termpur yang tidak bisa dihindari. Para
ahli meramalkan 3- 4 % dari total yang rentan
terpapar (punya penyakit kronis dan usia lanjut),
bahkan ada yang meramalkan lebih dari itu.
Kita tinggal menghitung saja jumlahnya, berapa
kamar yang harus disiapkan, berapa tenaga
medis yang harus disiagakan untuk melayani
dan berapa jumlah peralatan standar yang harus
diadakan.
Lalu apa yang harus dilakukan? Ini pertanyaan
mendasar yang harus kita jawab bersama.
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Dalam situasi seperti saat ini, kita tidak bisa lagi
mengandalkan pasukan elit para tenaga medis
yang sudah mulai kewalahan. Kita juga tidak
boleh menyerahkan urusan penanganannya
kepada pemerintah saja.
“Masalah Covid-19 adalah masalah bersama.
Kita harus bergandengan tangan satu sama lain
dan bersama-sama ke medan laga mengusir
musuh. Strategi mengalahkan musuh Covid-19
adalah strategi perang semesta, semua rakyat
terlibat untuk ikut melawan demi masa depan
anak dan cucu kita, dan untuk NKRI yang
kita cintai. Hanya dengan bersatu, kita bisa
memenangkan pertempuran,” Prof Kholil berapiapi.
Problemnya, sambung Prof Kholil, kesadaran
masyarakat untuk bersatu masih rendah
sehingga belum merasa perlu untuk turut terlibat
peperangan di medan laga. Setiap elemen
masyarakat masih sibuk dengan kepentingannya
masing-masing.
“Strategi membangun public awareness akan
menjadi kunci memenangkan pertempuran
melawan Covid-19. Siapa yang dapat melakukan
itu, jawabnya adalah yang memiliki networking
sampai ke tingkat RT. Tidak ada lain dari kelompok
masyarakat adalah partai politik, dan dari
kalangan pemerintah adalah Kementerian Dalam
Negeri dan Kemendikbud. Ketiga entitas ini harus
segera berkolaborasi dan bersinergi dengan
BNPB sebagai satgas nasional yang diberi otoritas
penuh. Membentuk kelompok tugas edukasi dan
sosialisasi ke masyarakat dengan berbagai cara
dan tetap menjaga jarak (social distancing) untuk
mengedukasi dan menyadarkan publik dalam
melawan Covid-19. Sementara para pelaku bisnis
berpartisipasi dengan memberikan dukungan
logistic,” pungkas Prof Kholil.
Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom
Ghebreyesus merasa bahwa pemerintah
negara yang terdampak serta berbagai lembaga
kesehatan dunia akan mampu menangani wabah
Covid-19. “Tantangan bagi banyak negara yang
sekarang berurusan dengan kelompok besar atau
transmisi masyarakat bukanlah apakah mereka
dapat melakukan hal yang sama. Tapi apakah
mereka mau.”
“Teman-teman, jika kita bersama-sama
melakukan hal yang benar dengan tenang untuk
melindungi warga dunia. Itu bisa dilakukan,” kata
Tedros di Jenewa, Swiss, Rabu (11/3/2020). •
(Hasanuddin)

Penyemprotan disinfektan di Indonesia. (Foto: Fin Indonesia)

DIPREDIKSI

BERAKHIR
AKHIR MEI

Wabah Covid-19 di Indonesia diperkirakan akan
mencapai puncaknya pada minggu kedua atau
ketiga April 2020 dan berakhir pada akhir Mei atau
awal Juni 2020.

I

NDONESIA diperkirakan akan
mengalami masa-masa berat
dalam beberapa pekan ke
depan. Jumlah kasus terinfeksi
virus corona (SARS-CoV-2) terus
meningkat dari hari ke hari. Memasuki hari ke-27 (Sabtu, 28/3/2020)
sejak kasus Covid-19 terkonfirmasi
di Indonesia pada 2 Maret 2020,
jumlah kasus positif terinfeksi
mencapai 1.115 kasus dengan
kasus kematian 102 orang (9,1%).
Rata-rata setiap hari 41,3 orang di

Indonesia terinfeksi virus corona.
“Ada penambahan kasus cukup
signifikan ada 153 kasus baru yang
kita dapatkan sehingga total menjadi 1.046 kasus,” kata Juru Bicara
Pemerintah untuk Penanganan
Covid-19 Achmad Yurianto dalam
keterangan persnya, di gedung
BNPB, Jakarta, Jumat (27/3/2020).
Yurianto mengatakan, peningkatan
kasus positif virus corona ini terjadi
akibat ketidakpatuhan masyarakat
terhadap anjuran jaga jarak (social
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Grafik 1. Situasi kasus wabah virus corona di Indonesia (2 – 28 Maret 2020)

distancing), baik di luar maupun di
dalam rumah, hingga tidak disiplin
mencuci tangan.
Angka itu akan terus meningkat
dalam beberapa hari bahkan pekan
mendatang. Sebab epidemik virus
corona di Indonesia belum mencapai
masa puncaknya seperti yang kini
tengah melanda Amerika Serikat,
Italia, dan sejumlah negara lainnya.
China, negara asal virus corona,
sudah melewati masa puncak wabah
sejak minggu ketiga Maret 2020 sehingga jumlah kasus baru dan kasus
kematian di China rata-rata bergerak
0,1% setiap harinya sepanjang akhir
Maret 2020.

Bagaimana Indonesia?

Peneliti Institut Teknologi Bandung
(ITB) memprediksi, penyebaran
Covid-19 di Indonesia akan mencapai puncak pada minggu kedua atau
ketiga April dan berakhir akhir Mei
atau awal Juni. Prediksi itu didasarkan atas hasil simulasi dan pemodelan sederhana prediksi penyebaran
Covid-19 yang dilakukan Pusat Pemodelan Matematika
dan Simulasi (P2MS) ITB.
Menurut Dr. Nuning Nuraini, S.Si, M.Si, salah satu
tim peneliti yang melakukan simulasi tersebut, terjadi
pergeseran hasil dari yang ramai dibicarakan sebelumnya.
Dalam salah satu artikel yang dimuat di situs resmi ITB
pada Rabu (18/3/2020) lalu, Nuning berkata bahwa hasil
kajian menunjukkan penyebaran Covid-19 mengalami
puncaknya pada akhir Maret 2020 dan berakhir pada pertengahan April 2020 dengan kasus harian baru terbesar
berada di angka sekitar 600.
Nuning dan timnya menggunakan model Richard’s
Curve Korea Selatan karena sesuai dengan kajian Kelompok Pemodelan Tahun 2009 yang dibimbing oleh Prof.
Dr. Kuntjoro A. Sidarto. Model tersebut terbukti berhasil
memprediksi awal, akhir, serta puncak endemi dari penyakit SARS di Hong Kong tahun 2003.
Model Richard’s Curve terpilih ini lalu mereka uji pada
berbagai data kasus COVID-19 terlapor dari berbagai
macam negara, seperti China, Iran, Italia, Korea Selatan,
dan Amerika Serikat, termasuk data akumulatif seluruh
dunia. Ternyata, secara matematik, ditemukan bahwa
model Richard’s Curve Korea Selatan adalah yang paling
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Sumber: WHO dan Kemenkes RI (Diolah/Hasanuddin)

cocok (kesalahannya kecil) untuk disandingkan dengan
data kasus terlapor COVID-19 di Indonesia jika dibandingkan dengan model yang dibangun dari data negara lain
(kesesuaian ini terjadi saat Indonesia masih memiliki 96
kasus).
“Jadi begini, saat saya menuliskan hal tersebut saya
melihat data update per tanggal 14 Maret 2020. Indonesia masih berada di titik 96, lalu difitting data dari
beberapa negara yang saat itu sudah terlebih dahulu
memiliki data, dan pelakukan penanganan pencegahan,”
kata Nuning sebagaimana dilansir Kompas.com, Senin
(23/3/2020).
“Dari negara-negara tersebut, saat itu Korsel memiliki
selisih data terbaik dibanding yang lain. Sehingga dipilih
model data Korsel. Jadi kecocokannya dilihat dari selisih
error perhitungan. Itu saja. Padahal Korea telah melakukan penanganan yang cukup massive,” imbuhnya. Hasil
simulasi lewat model Richard’s Curve dengan memasukkan data 14 Maret 2020 (dengan 96 kasus), tampak
bahwa puncak penyebaran Covid-19 di Indonesia adalah
akhir Maret 2020, kemudian diprediksi berakhir pada
pertengahan April 2020.

Berakhir Akhir Mei

Namun karena kasus Covid-19 di Indonesia terus merang-

kak naik, perhitungan simulasi itu pun bergerak dan telah
berubah. “Data saat ini juga bertambah dan terus naik,
akibatnya dinamika dari data akan memengaruhi perhitungan parameter model kurva Richard yang berakibat
juga pada perubahan proyeksi, baik dari sisi akumulasi
dan juga puncak kasus,” kata Nuning.
Karena model proyeksi ini “hanya” berdasarkan informasi data akumulasi kasus saja, akibatnya kenaikan kasus
akan menyebabkan perubahan proyeksi. “Puncak akan
bergeser di sekitar minggu kedua atau ketiga April dan
berakhir di akhir Mei atau awal Juni,” ungkapnya.
Namun perlu dicatat, Nuning mengatakan, hal ini bisa
terwujud asal penangan
an pencegahan dilakukan secara serius, sigap, dan
disiplin oleh semua pihak mulai dari elemen individu,
masyarakat sampai pada pemerintah dan berbagai instansi terkait.
Toh, Nuning menegaskan, pemodelan matematika
tidak bisa menjawab dan memastikan apakah satu bulan
setelah puncak maka penyebaran epidemi virus corona di
Indonesia berakhir. “Puncak dan berakhirnya penyebaran
sepenuhnya berkaitan dengan banyak aspek. Tentu saja
selesai secepatnya itu harapan kita semua,” katanya.

Ikuti Anjuran Pemerintah

Berdasarkan data yang ada, kasus Covid-19 di Indonesia
memang cukup mengkhawatirkan, utamanya soal kasus
kematian. Sejak kasus kematian akibat Covid-19 pertama
kali terkonfirmasi pada 10 Maret
2020, angka kasus kematian di Indonesia terus merangkak naik dari hari
ke hari.
Memasuki minggu ketiga Maret 2020, kasus kematian akibat
Covid-19 di Indonesia rata-rata 8%.
Tertinggi di dunia, kala itu sebelum kemudian digeser Italia pada
Jumat (27/3/2020) yang mencapai
8,9%. Tetapi situasi pada Sabtu
(28/3/2020) kembali Indonesia memuncaki kasus kematian akibat virus
corona dengan persentase mencapai
9,1%.
Angka itu memang mengkhawatirkan. Sekadar perbandingan, pada
Jumat (27/3/2020), Jepang mengonfirmasi kasus positif Covid-19 di negaranya sebanyak 1.042 orang dengan
kasus kematian 45 orang. Pada hari
yang sama, Indonesia mencatat 893
orang dengan kasus kematian 87

orang. Lalu keesokan harinya, Sabtu (28/3/2020), jumlah
kasus positif Covid-19 di Indonesia tercatat 1.115 dengan
kasus kematian 102.
Jepang memang sudah melewati masa puncak wabah
virus corona, sejak Negeri Matahari Terbit itu mengonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada 16 Januari 2020
dan menjadi negara ke-2 di dunia (di luar China) yang
terkonfirmasi virus corona setelah Thailand pada 13
Januari 2020.
Indonesia baru mengonfirmasi kasus pertama
Covid-19 pada 2 Maret 2020. Berselisih hampir 2 bulan dengan Jepang. Namun Jepang berhasil meredam
penyebaran virus corona. Selama lebih dari 2 bulan (16
Januari – 27 Maret) wabah virus corona melanda, Jepang
membukukan kasusnya di angka 1.042 dengan kasus
kematian 45. Sementara Indonesia, dalam kurun 27 hari
membukukan kasus Covid-19 di angla 1.115 dengan kasus
kematian 102.
Prediksi Nuning dkk dari ITB memang tak mutlak.
Sebagaimana dikatakannya, pemodelan matematika tak
bisa menjawab dan memastikan. Banyak aspek terkait.
Guna meredam kasus wabah virus corona, Indonesia
harus belajar dari negara-negara yang sudah sukses mengatasi masalah virus corona.
Semua pihak harus bekerjasama. Ikuti anjuran pemerintah, utamanya social distancing, stay at home, cuci
tangan yang rajin, menerapkan pola hidup bersih, dan
sebagainya. • (Hasanuddin)
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PANDEMI COVID-19,
KOK MIRIP FILM
CONTAGION?
ONE TOUCH TRANSMISSION. ONE INSTANT INFECTION.
NO ONE IS IMMUNE TO FEAR. CONTAGION

E

NTAH kebetulan entah tidak, situasi global
yang kini tengah dilanda pandemi virus Severe
Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2
(SARS-CoV-2) penyebab penyakit Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19), begitu mirip dengan film
“Contagion.” Tak pelak, penulis skenario Contagion,
Scott Z Burns sempat dicecar media di Amerika
Serikat (AS).
Film produksi Warner Bros.Pictures, Amerika
Serikat, yang dirilis tahun 2011 dan dibintangi Kate
Winslet, Gwyneth Paltrow, dan Marion Cotillard ini
mengisahkan tentang virus baru yang etiologinya
sama sekali belum diketahui dan berasal dari China.
Dikisahkan, virus baru yang kemudian dalam film
besutan sutradara Steven Sodenbergh diberinama
MEV-1 (menit 36.16”) itu, pertama kali menginfeksi
Beth Emhoff (diperankan aktris Gwyneth Paltrow).
Usai melakukan perjalanan bisnis ke China,
Beth pulang ke Minneapolis, Minnesota, AS.
Kepulangannya itu merupakan hari kedua setelah
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ia terinfeksi virus MEV-1. Saat berada di bandara di
China dan tengah menunggu penerbangannya ke
Minneapolis, Beth mengalami batuk kering disertai
pusing.
Begitu tiba di rumahnya di Minneapolis,
kedatangan Beth langsung disambut pelukan Clark,
anaknya yang masih kecil. Keesokan harinya, Beth
mulai mengalami demam tinggi. Memasuki hari ke4, di hadapan sang suami, Beth mengalami lemah
lesu yang menyebabkannya jatuh di lantai. Sesaat
kemudian Beth kejang-kejang dan meninggal di
rumah sakit dengan mulut mengeluarkan cairan
busa. Mirisnya, dalam perjalanan pulang, si suami
menerima kabar via tlp jika anaknya, Clark, terbujur
kaku di tempat tidur. Ketika ditemukan, Clark sudah
tak bernyawa dengan ciri-ciri yang sama dengan
ibunya.
Selain Beth di Minneapolis, kasus serupa juga
terjadi di Hongkong, London, dan Tokyo (Jepang)
dengan gejala-gejala medis yang sama. Sejumlah

Ketua Umum Forum QHSE BUMN Konstruksi Bimo Prasetyo (kedua dari kiri) usai menandatangani MoU dengan Wakil Ketua DK3N Rudiyanto (kedua dari
kanan) disaksikan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah (kiri) dan PLT Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Brigjen Pol M Iswandi Hari (kanan) di Ruang Rapat
Tridharma Gedung A Kemnaker, Jakarta, Selasa (25/2/2020). (Foto: ISafety/Hasanuddin)

orang yang kontak langsung dengan para penderita,
juga turut meninggal tak lama kemudian dengan ciriciri kematian yang sama. Kasus kematian Beth dan
anaknya, menjadi perhatian, sebab di Minnesota
sudah ada 47 kasus serupa dengan 8 kematian.
Seorang ahli kesehatan dari MDH (Minnesota
Department of Health) menyatakan bahwa penyakit
misterius ini berkaitan dengan penyakit pernapasan.
“Penularan dari permukaan. Media penularan bisa
apa saja; pegangan pintu, tombol lift, keran air,
mengusap wajah, apa saja yang tersentuh oleh
orang yang positif terinfeksi,” kata ahli kesehatan
dari MDH itu (menit 18.06”).
One touch transmission. One instant infection. No
one is immune to fear. CONTAGION. Begitu kalimat
yang disampaikan dalam preview film Contagion
ketika hendak dirilis September 2011. Film berdurasi
1 jam 46 menit ini begitu detail merekam adegan
setiap benda apapun yang dipegang penderita akan
langsung menular kepada siapapun yang kemudian
memegangnya. Alhasil, dalam tempo 12 hari, virus ini
sudah menyebar ke berbagai negara di dunia dengan
jumlah kasus lebih dari 8 juta orang di seluruh dunia.
Korban tewas pun bergelimpangan. Virus MEV-1
dalam film itu telah menyebabkan kematian satu
persen populasi dunia.
Di menit 12.42” sejumlah paramedis di Provinsi
Guangdong, China menggunakan protokol yang
sama dengan SARS (mewabah tahun 2003) ketika

menangani pasien di sebuah apartemen. Apartemen
itu langsung dikarantina untuk mencari gejalanya.
Dari hasil penelitian Pusat Pengendalian dan
Pencegahan Penyakit/Centers for Disease Control
and Prevention (CDC) AS, virus MEV-1 itu kemudian
diketahui berasal dari kelelawar (menit 29.09”).
Tak diragukan, film Contagion yang dirilis 9
September 2011 itu begitu mirip dengan pandemi
virus corona 2 (SARS-CoV-2), virus penyebab
penyakit Covid-19, yang kini melanda. Apakah ini
suatu kebetulan?
Kemiripan ini membuat Scott Z Burns selaku
penulis skenario film Contagion diburu awak media
di AS. Kepada pers, Scott mengklarifikasi, virus
yang diceritakan dalam Contagion bukanlah virus
Corona. Contagion bukanlah ramalan akan terjadinya
wabah virus Corona yang kini jadi masalah kesehatan
global.
“Virus kami di Contagion bukanlah virus Corona.
Virus MEV-1 dirancang berdasarkan dua virus yang
sudah eksis sebelumnya. Pertama, virus Nipah yang
memengaruhi babi. Yang lainnya, virus Hendra
pada kuda. Hal lain yang tak kalah penting, virus
ini dapat menyebar lintas-keluarga. Para ilmuwan
di film ini menyebut persebarannya terjadi di pasar
(hewan). Dari tubuh hewan lalu menular ke manusia,”
ungkap penulis naskah sejumlah film kelahiran 1962
ini pada 14 Maret 2020. • (Hasanuddin)
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MENANGKAL
VIRUS CORONA
DENGAN K3
K3 MENJADI JURUS JITU GUNA
MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS
CORONA (SARS-COV-2) DI TEMPAT
KERJA. MOMEN MENUJU BUDAYA K3?
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ERLINDUNGAN tenaga kerja dalam
kasus pandemi virus corona (SARSCoV-2) sebagai virus penyebab
penyakit Covid-19 merupakan salah
satu fokus perhatian di seluruh dunia. Badan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis
(26/3/2020) memperkirakan, krisis virus
corona yang kini sedang melanda hampir
200 negara di dunia, telah mengakibatkan
lebih dari 25 juta orang kehilangan pekerjaan.
Menurut Direktur Jenderal
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)
Guy Ryder, angka pengangguran yang terjadi
akibat pandemi virus corona itu lebih tinggi
dibanding kasus krisis keuangan global pada
2008-2009 yang telah meningkatkan angka
pengangguran global sebanyak 22 juta orang.
Perkiraan itu melonjak tajam dari prediksi
ILO sebelumnya (Rabu, 18/3/2020), yang
memperkirakan angka pengangguran akibat
virus corona di kisaran 5,3 juta hingga 24,7
juta orang.
Menurut Ryder, krisis virus corona
tak sekadar krisis kesehatan global. “Ini bukan
lagi hanya krisis kesehatan global, ini juga
merupakan krisis pasar tenaga kerja utama
dan ekonomi yang berdampak besar pada

manusia,” kata Direktur Jenderal ILO Guy
Ryder.
Direktur Departemen Kebijakan
Ketenagakerjaan ILO Sangheon Lee
memprediksi skala pengangguran
sementara, PHK, dan jumlah klaim tunjangan
pengangguran jauh lebih tinggi dari yang
diperkirakan sebelumnya. “Pengangguran
terselubung juga diperkirakan akan meningkat
secara besar-besaran karena konsekuensi
ekonomi dari krisis virus corona,” kata Lee
secara terpisah.
Dirjen ILO Guy Ryder menyatakan bahwa
wirausaha di negara-negara berkembang,
yang selama ini sering berfungsi untuk
meredam dampak perubahan, mungkin tidak
melakukannya kali ini karena pembatasan
pergerakan orang dan barang seiring
penerapan Lockdown di sejumlah negara guna
mencegah penularan virus corona.
Dalam laporannya, “COVID-19 dan
dunia kerja: Dampak dan tanggapan” yang
dirilis pada 18 Maret 2020, ILO menyerukan
langkah-langkah mendesak, berskala besar
dan terkoordinasi di tiga pilar: melindungi
pekerja di tempat kerja, merangsang ekonomi
dan pekerjaan, serta mendukung pekerjaan

Menaker Ida Fauziyah
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dan pendapatan. Menurut laporan itu, langkah-langkah
ini akan mencakup memperluas perlindungan sosial,
mendukung retensi pekerjaan, dan bantuan keuangan
serta pajak untuk usaha mikro, kecil dan menengah.

Implementasi K3 Terkait Covid-19

Satu hari sebelum ILO mengeluarkan seruannya
terkait pandemi virus corona, Kementerian
Ketenagakerjaan Indonesia mengeluarkan Surat Edaran
(SE) Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan
Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka
Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. SE Menaker
itu ditujukan kepada para Gubernur di seluruh Indonesia.
Dalam SE Menaker tertanggal 17 Maret 2020 itu,
Menaker Ida Fauziyah meminta kepada para Gubernur di
seluruh Indonesia untuk: (1) Mengupayakan pencegahan
penyebaran dan penanganan terkait Covid-19 di
lingkungan kerja, dan (2) Melaksanakan pelindungan
pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi
Covid-19.
Dalam upaya pencegahan penyebaran dan
penanganan Covid-19 di lingkungan kerja, Menaker Ida
Fauziyah meminta para Gubernur di Indonesia untuk
pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3); menyebarkan informasi kepada
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semua jajaran organisasi dan pihak terkait yang berada di
wilayah pembinaan dan pengawasannya.
“Mendata dan melaporkan ke instansi terkait setiap
kasus atau yang patut diduga kasus Covid-19 di tempat
kerja, memerintahkan kepada pimpinan perusahaan
untuk melakukan antisipasi penyebaran Covid-19 pada
pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan
pencegahan,” kata Menaker Ida.
Tindakan pencegahan antara lain perilaku hidup
bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam
program K3, pemberdayaan Panitian Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi
fungsi pelayanan kesehatan kerja. “Kami juga mendorong
setiap pimpinan perusahaan untuk segera membuat
rencana kesiapsiagaan dan menghadapi Covid-19 dengan
tujuan memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan
menjaga kelangsungan usaha,” kata Menaker Ida.
Lalu, dalam hal terdapat pekerja/buruh atau
pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalamai
sakit akibat Covid-19 maka dilakukan langkah-langkah
penanganan sesuai standar kesehatan yang dikeluarkan
oleh Kementerian Kesehatan.
Sementara dalam upaya pelaksanaan pelindungan
pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi
Covid-19, Menaker Ida Fauziyah meminta agar setiap
pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang

Dalam Pemantauan (ODP) terkait Covid-19
berdasarkan keterangan dokter sehingga
tidak masuk kerja paling lama 14 hari atau
sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka
upahnya dibayarkan secara penuh.
Lalu, bagi pekerja/buruh yang
dikategorikan kasus suspect Covid-19 dan
dikarantina atau diisolasi menurut keterangan
dokter, maka upahnya dibayarkan secara
penuh selama menjalani masa karantina.
“Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja
karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan
keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan
sesuai peraturan perundang-undangan,” kata
Menaker Ida sebagaimana tertuang dalam SE
Menaker No M/3/HK.04/III/2020.
Sementara bagi perusahaan yang
melakukan pembatasan kegiatan usaha
akibat kebijakan pemerintah di daerah
masing-masing, guna pencegahan dan
penanggulangan Covid-19 sehingga
menyebabkan sebagian atau seluruh
pekerja/buruhnya tidak masuk kerja,
dengan mempertimbangkan kelangsungan
usaha maka perubahan besaran dan cara
pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan
sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha
dengan pekerja/buruh.
“Berkaitan dengan hal-hal tersebut,
para gubernur diminta untuk melaksanakan

dan menyampaikan surat edaran ini kepada
bupati/wali kota serta pemangku kepentingan
terkait di wilayahnya masing-masing,” kata
Menaker Ida.
SE Menaker No M/3/HK.04/III/2020
tampaknya merupakan tindaklanjut dari SE
Kemnaker yang diterbitkan sebelumnya.
Pada 24 Januari 2010, Kemnaker melalui
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3)
menerbitkan SE No B.5/51/AS.02.02/I/2020
perihal Kewaspadaan Penyebaran Penyakit
Pneumonia Berat Yang Tidak Diketahui
Penyebabnya pada Pekerja pada 24 Januari
2020.
Plt Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker,
Iswandi Hari mengatakan SE ini ditujukan
kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker) Provinsi dan pimpinan perusahaan
se-Indonesia. Isinya, sebagian besar sama
dengan SE Menaker No M/3/HK.04/
III/2020. Antara lain, Kepala Disnaker
dan pimpinan perusahaan diimbau untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan K3. “Semua harus
menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
dengan mengintegrasikan dalam program
K3, pemberdayaan panitia Pembina K3, dan
optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan
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kerja,” kata Plt Dirjen Iswandi.
Selanjutnya, surat edaran tersebut juga
mengimbau setiap pimpinan perusahaan agar
melaksanakan ketentuan Permenakertrans No.
PER.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan
Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan
Kerja dan Permenakertrans No. PER.03/MEN/1982
tentang Pelayanan Kesehatan Kerja Sebagai Bagian
Dari Penerapan Syarat-syarat Keselamatan dan
Kesehatan Kerja.

Sosialisasi & Edukasi Covid-19 Harus
Lebih Massif

Menaker Ida Fauziyah kembali mengingatkan
kepada para pimpinan perusahaan di seluruh
Indonesia agar menerapkan sejumlah langkah
antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19
di lingkungan kerja. Menaker Ida juga meminta
perusahaan untuk lebih massif dalam sosialisasi
dan edukasi tentang penyebab dan media
penularan virus corona, berikut langkah-langkah
pencegahannya.
“Kita terus mengimbau perusahaaan
untuk tetap waspada dan meningkatkan upaya
pelindungan pekerja, pengusaha itu sendiri,
maupun masyarakat sekitar terkait virus corona,”
kata Menaker Ida dalam keterangan tertulis Biro
Humas Kemnaker.
Adapun langkah-langkah tersebut di antaranya
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
peraturan perundangan di bidang keselamatan
dan kesehatan kerja (K3) dalam upaya pencegahan
kasus corona. “Jadi perusahaan harus memiliki
dan mengimplementasikan Sistem Manajemen K3,
khususnya terkait antisipasi virus corona terutama
di lingkungan kerja,” kata Menaker.
Menaker Ida menambahkan, pemerintah
juga mewajibkan pimpinan perusahaan di seluruh
Indonesia untuk menyediakan fasilitas jaminan
pelindungan tenaga kerja dari pandemik corona.
Jaminan perlindungan yang dimaksud adalah
tersedianya sejumlah fasilitas pelindungan dan
antisipasi penyebaran virus, berupa masker, hingga
sarana cuci tangan, di setiap perkantoran, pabrik
dan tempat kerja di seluruh Indonesia.

Momen Mewujudkan Budaya K3?

Dibalik musibah, selalu ada hikmah. Begitu
kata pepatah. Lantas hikmah apa yang bisa kita
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petik dari peristiwa pandemi virus corona terkait K3
di Indonesia? Apakah seruan penerapan perilaku
hidup bersih dan sehat sebagaimana imbauan WHO
secara global dan mengintegrasikannya dalam
program K3 sebagaimana seruan Kemnaker lewat
SE Menaker No M/3/HK.04/III/2020 dan SE Dirjen
Binwasnaker dan K3 No B.5/51/AS.02.02/I/2020
bisa menjadi momen guna mewujudkan budaya K3
di Indonesia?
Menanggapi hal ini, dr M Arief Novianto,
MKKK, SpOK dari PERDOKI mengatakan, hikmah
dari kasus ini adalah adanya upaya ‘pemaksaan’
terhadap perorangan untuk berperilaku hidup
bersih dan sehat serta terhadap perusahaan
untuk mengimplementasikan K3 khususnya terkait
aspek kesehatan tenaga kerja. Ia berharap upaya
pemaksaan itu menjadi kebiasaan dan kemudian
menjadi budaya.
“Memang saya lihat salah satu hikmah dari
peristiwa ini adanya upaya PEMAKSAAN perorangan
untuk berperilaku Hidup bersih dan Sehat sebelum
akhirnya menjadi kebiasaan. Pun begitu, perilaku K3
harus melalui PEMAKSAAN terlebih dahulu dengan
mematuhi SOP atau tata laksana kerja tertentu,
tentu hal ini akan baik efeknya terhadap perubahan
mindset berperilaku lebih positif berbasis K3,” kata
dr Arief.
Dokter di beberapa perusahaan ini
menambahkan, hikmah lain yang bisa dipetik
dari kasus ini adalah aspek kesehatan pekerja
kini diharapkan bisa menjadi fokus perhatian di
perusahaan. Selama ini, katanya, perusahaan lebih
menitikberatkan pada aspek Safety ketimbang
Health.
“Sepakat, memang sekarang dengan adanya
factor risiko yang juga bisa muncul di tempat
kerja, para pemerhati kesehatan kerja sudah
mulai mewacanakan pencegahan PAK yang terkait
Covid-19. Secara ideal, tata laksana kesehatan
kerja harus menjadi perhatian utama pimpinan
perusahaan dan kesadaran tiap individu pekerja.
Saya amati, perusahaan masih menitikberatkan
aspek Safety dibandingkan Health.Hal ini saya
maklumi, karena safety mudah dilakukan penilaian
dan standarnya, sedangkan health memerlukan
tahapan-tahapan evaluasi dan diagnosa, sehingga
dengan muncul aturan di atas, akan lebih
memberikan titik berat perhatian aspek kesehatan
di kalangan pekerja yang seharusnya Health dan
Safety tak dapat dipisahkan,” dr Arief memaparkan.

Terkait anjuran bekerja di rumah (Work From
Home/WFH) guna memutus mata rantai penyebaran
virus corona yang kini ditanggapi beragam di
Indonesia, dr M Arief Novianto mengatakan, kebijakan
WFH tergantung dari kondisi perusahaan. Karena itu ia
tak terlalu mempermasalahkan mengapa anjuran WFH
ditanggapi secara beragam di Indonesia.
“WFH artinya tetap bekerja, hanya dibedakan
keberadaan fisik di tempat kerja atau di rumah.
Memang akan menjadi sedikit masalah manakala
basis pekerjaannya merupakan pekerjaan direct
present (kehadiran langsung) seperti pengoperasian
alat-alat produksi. Hal ini tentu sedikit banyak akan
menjadi pertimbangan perusahaan yang berbasis
product quantity dalam menjalankan operasional
perusahaan. Hal tersebut bisa saja dijalankan karena
kondisi masing-masing perusahaan tidak sama, namun
dengan catatan khusus, bahwa perusahaan sudah
memberlakukan sistem kewaspadaan penyebaran
Covid-19 di tempat kerja,” dr Arief menambahkan.
Terkait sosialisasi dan edukasi Covid-19, ia menilai
masih kurang. “Promotif massal sudah dilakukan di
berbagai tempat kerja, namun dengan perbandingan
tenaga kerja yang ada, media promosi masih
tergolong kurang, apalagi untuk mengubah mindset
dan kebiasaan, perlu promosi yang terus menerus.
Utamanya memang top down policy kepada pekerja
akan menjadi kekuatan dalam pencegahan penyebaran
di kalangan pekerja. Yang terpenting, policy ini harus
tetap dijalankan meskipun WFH,” katanya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Senior Manager
HSE PT Harmoni Panca Utama (HPU) Ade Kurdiman
sepakat bahwa implementasi K3 yang benar, konsisten, dan
berkelanjutan, bisa menangkal penyebaran virus corona
di tempat kerja. “Iya betul, implementasi K3 harus benarbenar dilaksanakan di setiap perusahaan. Dengan cara ini,
upaya penularan dan penyebaran virus corona di sebuah
perusahaan bisa dicegah,” kata Ade Kurdiman.
Terkait upaya pencegahan penularan dan penyebaran
Covid-19 di PT HPU, Ade menjelaskan, pihaknya antara
lain memberlakukan kebijakan WFH dan social distancing
policy. “Kebijakan HSE terkait pencegahan Covid-19
di HPU adalah dengan menerapkan ‘Social Distancing
Policy’. Bagi karyawan Kantor Pusat, dengan melakukan
Work From Home. Bagi karyawan lapangan, menyediakan
protap khusus sesuai himbauan pemerintah,” katanya. •
(Hasanuddin)

Ade Kurdiman saat menjalani pemeriksaan suhu tubuh di kantornya.
(Foto: Dokumentasi pribadi Ade Kurdiman)

TIPS BAGI PEKERJA
TERHINDAR DARI COVID-19
Berikut beberapa tips bagi pekerja supaya bisa
terhindar dari wabah virus corona SARS-CoV-2
sebagai virus penyeba penyakit Covid-19 dari dr
M Arief Novianto, MKKK, SpOK:
1. Tingkatkan sistem imun : istirahat cukup,
stress management, mengonsumsi makanan
peningkat sistem imun.
2. Hindarkan semaksimal mungkin kontak fisik
dengan pekerja lain terutama bila ada yang
sakit atau berkumpul.
3. Perusahaan harus menjalan skrining bagi
pekerjanya yang memiliki gejala Covid-19
dan memperbolehkan ditindaklanjuti sesuai
protap penanganan Covid-19.
4. Cuci tangan dengan sabun sesering mungkin.
5. Jangan memakai handuk bersama untuk
mengeringkan tangan.
6. Memakai APD masker dan pelindung tubuh
bila mengendarai kendaraan menuju rumah
masih masing.
7. Sebelum masuk rumah, lepas terlebih
dahulu baju kerja dan membersihkan tubuh
sebelum berinteraksi dengan anggota
keluarga.
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Seorang petugas tengah membersihkan tombol lift di Gedung Waskita Rajawali Tower sebagai salah
satu upaya pencegahan penularan virus corona di lingkungan kantor. (Foto/Istimewa)

WASKITA KARYA
TERBITKAN PROTOKOL
COVID-19
Protokol diterbitkan tak hanya
untuk melindungi pegawai tapi
juga untuk memastikan proses
bisnis tetap jalan dengan baik
dengan tetap mengedepankan
aspek keselamatan dan
kesehatan pekerja (K3).
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S

EJAK muncul pertama kali di kota Wuhan, China
pada Desember 2019, virus yang kemudian
diberinama Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan penyakit
yang disebabkannya diberinama Coronavirus Disease
2019 (COVID-19) oleh WHO, virus corona kini telah
menghantui dunia.
Dalam kurun waktu sekitar tiga bulan, virus
corona telah membunuh 14.510 orang, menjangkiti
332.930 orang, dan menyebar di 186 negara di seluruh
dunia (data WHO per 23 Maret 2020). Penyebaran
virus corona begitu cepat terjadi. Tak pelak, WHO

menetapkan wabah virus
corona sebagai pandemi
pada 11 Maret 2020.
Indonesia tak luput dari
‘serbuan’ virus corona.
Kasus Covid-19 pertama di
Indonesia dilaporkan pada 2
Maret 2020 yang menimpa
seorang ibu berusia 64
tahun dan putrinya berusia
33 tahun, warga Depok,
Jawa Barat. Sejak itu, kasus
virus corona bermunculan di
Bumi Pertiwi. Dalam kurun
tiga pekan sejak pertama
kali dilaporkan (2 Maret – 24
Maret 2020), kasus covid-19
di Indonesia terkonfirmasi
positif sebanyak 686 orang,
sembuh 30 orang, dan
meninggal dunia 55 orang
(rasio tingkat kematian/CFR
8,01%).

Protokol Crisis Center
Covid-19 Waskita Karya
Perkembangan penyebaran
Covid-19 yang begitu
cepat tersebut, baik secara
global dan terutama di
Indonesia tersebut menjadi
pertimbangan mengapa
PT Waskita Karya (Persero)
perlu memiliki Protokol
Covid-19 yang berlaku di
lingkungan perusahaan.
Sekaligus sebagai
tindak lanjut dari upaya
pencegahan penularan
Covid-19 di lingkungan PT
Waskita Karya (Persero)

Tbk sebagaimana telah
diinstruksikan lewat tiga
Surat Edaran (SE) Direksi
yang diterbitkan sebelumnya
yaitu SE Direksi No 03/SE/
WK/2020 tanggal 27 Januari
2020, SE Direksi No 04/SE/
WK/2020 tanggal 4 Februari
2020, dan SE Direksi No
19/SE/WK/2020 tanggal 3
Maret 2020.
Protokol Covid-19 itu
tertuang dalam Surat Edaran
(SE) No 13/SE/WK/2020
tentang Protokol Crisis
Center Covid-19 PT Waskita
Karya (Persero) Tbk yang
diterbitkan tanggal 17 Maret
2020 dan ditandatangani
langsung oleh President
Director PT Waskita Karya
(Persero) Tbk I Gusti Ngurah
Putra.
Sebagaimana
tertuang dalam SE, tujuan
diterbitkannya Protokol
tersebut adalah untuk : (1)
Mencegah, mengurangi
penyebaran, dan melindungi
pegawai PT Waskita Karya
(Persero) Tbk dari risiko
terjangkit Covid-19, (2)
Memberikan panduan
bekerja bagi seluruh
melindungi pegawai PT
Waskita Karya (Persero) Tbk
dalam kaitannya dengan
Pencegahan Penyebaran
Covid-19 di lingkungan PT
Waskita Karya (Persero)
Tbk, dan (3) Memastikan

proses bisnis tetap berjalan
dengan baik dengan tetap
mengedepankan aspek
keselamatan dan kesehatan
pegawai.
Protokol Crisis Center
Covid-19 PT Waskita
Karya tersebut merupakan
pedoman/panduan untuk
seluruh Pegawai dan
Pimpinan di lingkungan PT
Waskita Karya (Persero)
Tbk dan Anak Perusahaan
beserta entitas dalam upaya
pencegahan, penanganan,
dan pengendalian
penyebaran virus Corona.
Pedoman yang terdapat
dalam Protokol Crisis
Center Covid-19 tersebut
meliputi enam hal. Yaitu
Pedoman Perilaku Pegawai,
Pengelolaan Kesehatan
Lingkungan dan Pegawai,
Pengelolaan Aktivitas Kerja,
Pengelolaan Proses Bisnis,
Pengelolaan Proyek, dan
Pengelolaan Komunikasi dan
Informasi.
Berikut Protokol Crisis
Center Covid-19 PT Waskita
Karya (Persero) Tbk:

1. Pedoman Perilaku
Pegawai

Mengimbau kepada
seluruh manajemen
dan pegawai untuk
membudayakan hidup
bersih baik di lingkungan
kerja maupun di luar
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d.

e.
f.

disampaikan dengan cara Namaste
(seperti salam orang Jepang);
Menghindari kontak langsung
antara jari tangan dengan obyek
layanan umum seperti tombol
lift, handel pintu, railing tangga.
Upayakan gunakan bahu atau siku jika
memungkinkan;
Menjaga jarak antar individu di
lingkungan kerja minimal 2 meter;
Menjaga asupan makanan yang sehat/
bervitamin dan gizi seimbang serta
waktu istirahat yang cukup. Pegawai
diminta untuk tidak mengonsumsi
daging mentah dan kurang matang.

2. Pengelolaan Kesehatan Lingkungan
dan Pegawai (antara lain)
a.

b.
c.

d.
dengan cara membiasakan diri melakukan
ha-hal, antara lain:
a. Mencuci tangan dengan sabun atau
handsanitizer sesering mungkin baik
sebelum maupun satelah beraktivitas
di antaranya sebelum dan setelah
makan, setelah absen dengan
fingerprint, sebelum dan sesudah
menekan tombol lift, sesudah dari
toilet, setelah batuk/bersin, dan
lainnya;
b. Menggunakan masker bila mengalami
kelainan klinis seperti demam, pilek,
batuk, sesak nafas dan lemas. Apabila
terindikasi demam lebih dari 38.0°C
segera ke klinik terdekat;
c. Tidak melakukan kontak fisik dengan
berjabat tangan, dan salam dapat
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e.

Menyediakan sarana dan prasarana
kebersihan seperti disinfektan, masker,
sabun antiseptik secara cukup di
lingkungan kerja;
Melaksanakan penyemprotan
disinfektan di area kerja minimal 1
minggu sekali;
Pegawai yang bekerja di frontliner
(Resepsionis, Security) dan berinteraksi
dengan pihak lain wajib disediakan dan
mengenakan masker, handsanitizer/
sabun antiseptkc, dan sarung tangan;
Menyiapkan klinik kesehatan
(termasuk Ruang Karantina untuk
observasi sambil menunggu
penanganan lebih lanjut dari pihak RS
Rujukan) di masing-masing Business
Unit, Corporate Office dan Anak
Perusahaan dengan penjagaan Dokter/
Petugas Medis dan dilengkapi dengan
APD lengkap sesuai persyaratan;
Melakukan pengukuran suhu tubuh
dua kali sehari (pagi maksimal pukul
09:00 dan sore maksimal pukul 17:00
waktu setempat). Apabila suhu tubuh
di atas 38.0°C, maka sesegera mungkin
memeriksakan diri ke dokter/petugas
medis/klinik setempat.

3. Pengelolaan Aktivitas Kerja
a.

Mengacu pada surat Edaran Direksi
Nomor: 12/SE/WK/2020 perihal
Pengaturan Aktivitas Kerja dalam
Kondisi Waspada Covid-19;

b.

Dukungan IT untuk program WFH
(Work from Home).

d.

4. Pengelolaan Proses Bisnis
a.

b.

c.

Seluruh jajaran manajemen wajib
menunda atau menjadwalkan ulang
pertemuan/rapat dengan stakeholder
eksternal PT Waskita Karya (Persero)
Tbk di seluruh lingkungan kerja PT
Waskita Karya (Persero) Tbk sampai
ada pemberitahuan lebih lanjut;
Seluruh jajaran manajemen wajib
menunda atau meniadwalkan ulang
kegiatan tatap muka langsung
dalam jumlah besar (rapat training,
event, konsultasi, Focus Group
Discussion) baik yang melibatkan
pihak internal maupun eksternal
dan mengoptimalkan pemakaian
teknologi Whatsapp Group, Video
Conference (Mikrosoft Team, Zoom),
E-learning dan sejenis teleconference
lainnya;
Mengatur hal-hal teknis lain
yang diperlukan guna menjaga
kelangsungan proses bisnis PT
Waskita Karya (Persero) Tbk di
masing-masing unit dengan tetap
berpedoman pada prinsip Good
Corporate Governance (GCG). SVP IT
Division, SVP Corporate Office dan
Business Unit serta Direktur Utama
Anak Perusahaan bertanggung
jawab untuk memastikan sarana
dan prasarana, pedoman teknis,
sistem monitoring dan pelaporan,
supaya pelaksanaan WFH dapat
berjalan dengan baik dan keamanan/
kerahasiaan data-data perusahaan
tetap terjaga.

e.

f.

proyek untuk tindakan emergency;
Menyediakan fasilitas pengukur suhu
badan, pencuci tangan dengan sabun
disinfektan, tissue, masker di kantor
dan lapangan;
Apabila menemukan karyawan,
pekerja, atau tamu di lingkungan
proyek terpapar Covid-19,
petugas medis dibantu security
staff melakukan evakuasi dan
penyemprotan disinfektan pada
tempat, fasilitas, pegangan, dan
peralatan kerja;
Skema protokol pencegahan Covid-19
di proyek konstruksi mengacu
pada edaran Direktur Jenderal Bina
Konstruksi Kementerian PUPR,
pada tahapan ke-6 menghentikan
sementara proyek jika terindikasi ada
orang proyek yang terpapar Covid-19

5. Pengelolaan Proyek
a.

b.

c.

Membentuk Satgas Pencegahan
Covid-19
Menyediakan ruang klinik di
lapangan yang dilengkapi dengan
tabung oksigen, pengukur suhu
badan, pengukur tekanan darah,
obat-obatan dan petugas medis;
Melakukan kerjasama dengan rumah
sakit dan/atau pusat kesehatan
masyarakat terdekat dengan lokasi
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atas persetujuan dari pimpinan unit
terkait.

6. Pengelolaan Komunikasi dan
Informasi
a.

b.

dari rantai penyebaran informasi
menyesatkan tersebut.

Respons Cepat

Menugaskan QHSE Division, HCM
Division, Corporate Secretary dan
Corporate Office Division lainnya
beserta Anak Perusahaan dan
entitasnya untuk menjalankan
Tim Covid-l9 Crisis Center yang
bertugas menyusun komunikasi dan
informasi kepada seluruh Pegawai
PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan
Anak Perusahaan terkait dengan
pengendalian dan penanganan
masalah Covid-19 di lingkungan PT
Waskita Karya (Persero) Tbk;
Mengajak seluruh Pegawai PT
Waskita Karya (Persero) Tbk, untuk
semakin meningkatkan kewaspadaan
mengenai informasi/berita tidak
benar (Hoax) terkait dengan Covid-19
yang beredar melalui berbagai
alat komunikasi, media sosial, dan
melaporkan kepada Corporate
Secretary agar tidak menjadi bagian

Sebagai sebuah BUMN yang bergerak di
bidang usaha jasa konstruksi yang kini tengah
menangani banyak Proyek Strategis Nasional
(PSN), PT Waskita Karya (Persero) Tbk
melakukan respons cepat atas kasus Covid-19.
Pada 27 Januari 2020 PT Waskita Karya
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Direksi No
03/SE/WK/2020 tentang Upaya Pencegahan
Penularan Virus Corona.
SE tersebut merupakan respons Waskita
Karya atas terbitnya Surat Edaran (SE)
Khusus dari Kementerian Ketenagakerjaan
melalui Ditjen Pembinaan Pengawas
Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker dan K3) yaitu SE No
B.5/51/AS.02.02/I/2020 perihal Kewaspadaan
Penyebaran Penyakit Pneumonia Berat yang
Tidak Diketahui Penyebabnya pada Pekerja
pada 24 Januari 2020.
Tak lama setelah menerbitkan SE Direksi
No 03/SE/WK/2020, pihak puncak manajemen
PT Waskita Karya (Persero) Tbk kembali
menerbitkan Surat Edaran Direksi pada 4

1
PEMILIK

2
KONTRAKTOR

3
KONTRAKTOR

4
KONTRAKTOR

MEMBENTUK SATGAS
PENCEGAHAN
COVID I9

MENYEDIAKAN
FASILITAS
PENCEGAHAN
COVID 19

MENGEDUKASI SEMUA
ORANG UNTUK
MENJAGA DIRI DARI
COVID 19

MENGUKUR SUHU
SEMUA ORANG SETIAP
PAGI DAN SORE

7
KONTRAKTOR

6
KONTRAKTOR

5
KONTRAKTOR

MELAKUKAN TINDAKAN
ISOLASI & PENYEMPROTAN
DISINFEKTAN SARANA &
PRASARANA KANTOR &
LAPANGAN

MENGHENTIKAN
SEMENTARA PROYEK JIKA
TERINDIKASI ADA ORANG
PROYEK YANG TERPAPAR
COVID19

MEMBUAT KERJASAMA
PENANGANAN SUSPECT
COVID19 DENGAN RS DAN
PUSKESMAS SETEMPAT

SKEMA PROTOKOL PENCEGAHAN COVID 19 DI PROYEK KONTRUKSI
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Februari 2020. SE Direksi No 04/SE/WK/2020
yang diterbitkan 4 Februari 2020 tersebut
berisi tentang Mitigasi Penyebaran Virus
Corona.
Respons cepat juga diperlihatkan Waskita
Karya tatkala kasus Covid-19 pertama
terkonfirmasi di Indonesia pada 2 Maret
2020. Pada 3 Maret 2020, Waskita Karya
kembali menerbitkan SE Direksi No 19/
SE/WK/2020 tentang Upaya Tindak Lanjut
Pencegahan Penularan Virus Corona. Dalam
SE yang ditandatangani Director of Business
Development and QHSE Fery Hendriyanto
tersebut, pihak manajemen puncak Waskita
Karya menginstruksikan kepada seluruh
karyawan PT Waskita Karya (Persero) Tbk
untuk berperan aktif dalam tindak lanjut
antisipasi penyebaran dan pencegahan virus
corona.
Antara lain seluruh kantor yang berada di
bawah PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk
menyiapkan thermal scanner, hand sanitizer di
pintu masuk dan di setiap ruangan kerja, dan
standy masker (wajib digunakan oleh pegawai
yang sedang sakit flu/potensi suspect). Lalu,
mempersiapkan klinik di setiap kantor yang
dilengkapi dengan ruang isolasi dan petugas

medis (dokter, paramedis bersertifikat
hiperkes) yang menggunakan pakaian khusus
isolasi.
Kemudian melakukan sosialisasi terhadap
seluruh pegawai terkait strategi preventif
menghadapi virus corona, baik sosialisasi
secara langsung maupun melalui jejaring
media sosial (medsos). Selanjutnya, setiap
pegawai proaktif melakukan self awareness/
assessment kondisi kesehatannya masingmasing. SE itu juga menyebutkan bahwa
instruksi tersebut juga berlaku di proyek.

Tim COVID-19 Crisis Center

Sehari setelah SE Direksi No 19/SE/WK/2020
terbit, PT Waskita Karya (Persero) Tbk
langsung membentuk Tim COVID-19 Crisis
Center pada 4 Maret 2020. Dalam Internal
Memo No 13.1/IM/WK/2020 tertanggal 4
Maret 2020 yang ditandatangani Director
of HCM & System Development Hadjar
Seti Aji disebutkan bahwa tugas utama Tim
COVID-19 Crisis Center adalah melaksanakan
upaya pencegahan terhadap penyebaran
Corona Virus Disease di lingkungan PT
Waskita Karya (Persero) Tbk.
Tim COVID-19 Crisis Center dipimpin
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Contoh pemasangan banner di kantor proyek Japek II Selatan Paket 3. (Foto/Istimewa)

oleh SVP QHSE Division dengan anggota
tim pelaksana seluruh SVP di kantor pusat
(Corporate Office) PT Waskita Karya (Persero)
Tbk. Yaitu SVP HCM Division, SVP Corporate
Secretary, SVP IT Division, SVP Production
Control Division, dan SVP Risk Management
Division. Pelaksana harian Tim COVID-19 Crisis
Center Waskita Karya berada di pundak tim
dokter perusahaan.
Menurut Ketua Pelaksana Tim
COVID-19 Crisis Center PT Waskita Karya
(Persero) Tbk Subkhan, ST, MPSDA, upaya
pencegahan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dilakukan PT Waskita Karya
(Persero) Tbk secara massif dan berjenjang.
Subkhan mengatakan, SE Direksi No 19/
SE/WKT/2020 tentang Upaya Tindak Lanjut
Pencegahan Penularan Virus Corona langsung
ditindaklanjuti oleh SVP CO, SVP BU, Direktur
Utama Anak Perusahaan, dan Serikat Pekerja
Waskita (SPW).
Di tingkat BU, misalnya, SE No 19/SE/
WK/2020 tersebut dintindaklanjuti oleh
masing-masing SVP BU dengan mengeluarkan
SE yang ditujukan kepada seluruh Project
Manager (PM) yang berada di bawah BU
masing-masing. SVP Divisi Infrastruktur I Ir
Heri Supriyadi, MM, misalnya, mengeluarkan
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SE No 02/SE/WK/INF1/2020 tentang Upaya
Tindak Lanjut Pencegahan Penularan Virus
Corona tertanggal 5 Maret 2020, yang berisi
imbauan kepada seluruh pekerja di lingkungan
Divisi Infrastruktur I untuk berperan aktif
dalam melakukan upaya tindak lanjut antisipasi
penyebaran dan pencegahan virus corona
dengan cara-cara sebagaimana disebutkan
dalam SE Direksi No 19/SE/WK/2020.
Lalu, kata Subkhan, SE SVP BU tersebut
ditindaklanjuti oleh setiap PM supaya imbauan
direksi tersebut sampai ke level pekerja.
Caranya, PM kembali mengeluarkan SE yang
ditujukan kepada seluruh di lingkungan
proyeknya, sebagai tindaklanjut dari SE
yang diterbitkan oleh SVP BU. Di tingkat
PM, upaya-upaya antisipasi penyebaran dan
pencegahan virus corona tersebut dilakukan
secara sederhana dan langsung sebagai bentuk
perwujudan dari imbauan SVP BU. “Misalnya,
setiap pekerja di lingkungan proyek dianjurkan
untuk mengonsumsi makanan bergizi, rajin
lahraga dan istirahat, sering cuci tangan dengan
sabun di air mengalir, gunakan masker jika batuk
atau tutup dengan siku jika batuk, minum air
putih 8 gelas sehari, jaga kebersihan lingkungan,
jika demam dan sesak napas segera ke fasilitas
kesehatan, dsb,” Subkhan menjelaskan.

Penyemprotan desinfektan di salah satu ruang rapat di kantor pusat
PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Foto/Istimewa)

Upaya Pencegahan Penyebaran
Covid-19

Menurut Subkhan, upaya pencegahan
penyebaran Covid-19 di lingkungan PT
Waskita Karya (Persero) Tbk dilakukan dengan
menggunakan tiga pendekatan. Yaitu Promotif,
Preventif, dan Kuratif.
1. Promotif
Upaya pencegahan penyebaran Covid-19
secara Promotif dilakukan dengan tujuan agar
seluruh pegawai di lingkungan PT Waskita
Karya (Persero) Tbk dapat mengenali apa itu
virus corona, bagaimana gejala-gejala penyakit
yang ditimbulkannya, bagaimana upaya-upaya
yang harus dilakukan untuk mencegah agar
virus corona tidak menginfeksi dan menular.
“Dengan pemahaman tersebut diharapkan
setiap pegawai di lingkungan PT Waskita
Karya (Persero) Tbk proaktif melakukan self
awareness/assessment kondisi kesehatan
masing-masing sebagaimana diinstruksikan
direksi lewat SE Direksi No 19/SE/WK/2020,”
kata Subkhan.
Dalam upaya pencegahan penyebaran
Covid-19 secara Promotif, ada tiga kegiatan
yang dilakukan yaitu sosialisasi, pemasangan
banner dan poster, dan pemutaran slide

edukasi. Sosialisasi merupakan upaya edukasi
terkait Covid-19 yang dilakukan oleh pihak
berkompeten seperti dokter dari Dinas
Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, dan
Dokter Perusahaan.
Subkhan menyatakan, kegiatan Sosialisasi
terkait edukasi Covid-19 dilakukan Waskita
Karya secara serentak pada 5 Maret 2020
dan 6 Maret 2020 di seluruh kantor Waskita
baik tingkat kantor pusat (CO), kantor
BU, kantor proyek, maupun kantor anak
perusahaan. Di kantor pusat, sosialiasi
edukasi Covid-19 dilakukan serentak di dua
gedung yaitu Waskita Heritage Building dan
Waskita Rajawali Tower.
“Dalam kegiatan sosialisasi terkait edukasi
Covid-19 di kantor pusat pada 6 Maret 2020
dihadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan
DKI Jakarta seperti Dr dr Indah Mutiara, MM,
dr Komarunisa, dr Runi, dan dr Sisil. Sehari
sebelumnya atau tanggal 5 Maret 2020,
kegiatan sosialisasi serupa sudah dilakukan
Divisi Infrastruktur III (BU) di Surabaya yang
menghadirkan dr Resti Yudhawati, SpPK
(dokter spesialis patologi klinik, red) dari RS
Dr Soetomo, Surabaya. Begitu pula di BU-BU
lain dan anak-anak perusahaan hingga ke
tingkat proyek,” kata Subkhan.
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3. Kuratif
Kegiatan Kuratif antara lain dilakukan
dengan membangun Klinik dan Ruang
Observasi di setiap kantor Waskita Karya, baik
kantor pusat (CO), BU, Proyek, maupun Anak
Perusahaan.

Pemberian Vaksinasi Influenza

Klinik khusus yang dibuat dalam upaya pencegahan penularan virus corona di lingkungan
PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (Foto/Istimewa)

Sedangkan kegiatan pemasangan banner
dan poster dilakukan di area kantor CO, BU,
Anak Perusahaan, dan kantor Proyek, yang berisi
informasi terkait Covid-19. Sementara kegiatan
pemutaran video slide edukasi terkait virus corona
ditayangkan secara terus menerus di media televisi
yang ada di area kantor CO, BU, Proyek, dan Anak
Perusahaan.
2. Preventif
Upaya preventif dilakukan untuk mencegah
penularan secara aktif dengan melakukan
program kegiatan aktif untuk seluruh karyawan.
Upaya preventif yang dilakukan meliputi: alur
pemeriksaan, penyediaan handsanitizer di setiap
ruangan dan sabun di setiap wastafel, melakukan
pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal
gun, melakukan penyemprotan antiseptik ke
seluruh ruangan kerja, melakukan pekerjaan jarak
jauh (Work from Home/WFH), dan menyediakan
masker untuk karyawan sakit.
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4.

5.

6.
7.
8.
9.

Menindaklanjuti Protokol Crisis Center
Covid-19 PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Tim
Covid-19 Crisis Center langsung mengeluarkan
arahan kepada seluruh Manajer QHSE BU
dan Anak Perusahaan (AP) untuk segera
menjalankan program di setiap proyek. Yaitu:
1. Pemberian vaksinasi influenza;
2. Pemberian vitamin C dan E bagi
semua pegawai Waskita dan pekerja
(dikooridinasikan melalui mandor/vendor
masing2), untuk meningkatkan daya tahan
tubuh, dan tidak mudah turun imunnya
(sangat urgent);
3. Pemberian masker setiap hari dan
ganti, dan pastikan ada petugas yang
menegakkan budaya menggunakan
masker sehari penuh baik saat di dalam
kantor, apalagi ke lapangan. Bila tidak
pakai sebaiknya pulang ke mess untuk
melengkapi;
Pemberian handsanitizer personal, yang ukuran
kecil agar selalu dibawa di tas masing-masing
(pegawai). Bagi pekerja dibuatkan wastafel
cuci tangan di setiap zona, ada petugas yang
memastikan disiplin cuci tangan ini berjalan;
Atur jarak meja dengan meja kerja minimal 1,5 m,
rapat besar di atas 5 sd 10 orang dikurangi, mulai
lakukan confrence meeting dengan IT zoom, team
dll. Sementara waktu sd 14 hari ke depan tidak
menerima tamu dahulu dari pihak eksternal;
Tingkatkan terus pola hidup bersih sehat, olah
raga rutin, makanan diatur kesesuaian gizinya;
Bagi yang flu atau demam tinggi (hasil thermal
gun) tidak masuk kantor, self quarantine di mess/
kos dengan dipantau oleh SAM;
Melakukan ceklist sesuai protokol V Surat Edaran
Direksi WSKT No 13/SE/WK2020;
Laporkan rutin setiap hari ke divisi perkembangan
status pegawai ODP, PDP dst untuk tracing dalam
rangka memutus mata rantai potensi penyebaran
Covid-19. • (Hasanuddin)

LI WENLIANG, DOKTER
‘PAHLAWAN CORONA’
YANG TEWAS KARENA

VIRUS CORONA

Li Wenliang adalah dokter pertama di Wuhan, China, yang
memperingatkan rekan-rekannya sesama dokter akan bahaya virus
baru mirip SARS. Tapi ia malah berurusan dengan polisi karena
dituding telah membuat dan menyebarkan komentar palsu.
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V

IRUS Corona (COVID-19/2019nCoV) yang kini menghantui
masyarakat di seluruh dunia
tak bisa dipisahkan dengan dr
Li Wenliang. Dokter muda yang bekerja
di RS Pusat kota Wuhan, Provinsi
Hubei, China ini dianggap masyarakat
China sebagai ‘pahlawan’ dalam kasus
wabah infeksi virus Corona di Negara
Tirai Bambu tersebut.
Gelar ‘pahlawan’ bagi dr Li Wenliang
itu disematkan masyarakat karena
Li Wenliang telah mengungkap fakta
melalui jejaring media sosial “Weibo”
(medsos China seperti medsos twitter)
tentang bagaimana ia kemudian harus
berurusan dengan pihak kepolisian
atas berbagai pendapatnya mengenai
bahaya dari sebuah virus baru yang
tengah ditanganinya. Pada akhir
Januari 2020, dr Li menerbitkan salinan
surat dari Biro Keaman Umum di media
sosial Weibo dan menjelaskan apa
yang telah terjadi dan dialaminya.
Salinan surat yang diunggah
ke medsos Weibo tersebut adalah
surat pemeriksaan atas dirinya oleh
sejumlah petugas dari Biro Keamanan
Umum. Dr Li mengisahkan, ia dipaksa
menandatangani sepucuk surat yang
disodorkan sejumlah petugas dari
Biro Keamanan Umum. Dalam surat
itu, dr Li dituduh telah “membuat
komentar palsu” yang bersifat “sangat
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dr Li Wenliang

Surat dari kepolisian China yang memaksa dr Li Wenliang
menandatangani surat yang berisi peringatan agar dr Li
menghentikan aksinya di medsos, sebagaimana diunggah dr Li
Wenliang di medsos Weibo.

mengganggu ketertiban umum”.
“Dengan sungguh-sungguh, kami
memperingatkan Anda: Jika Anda
tetap keras kepala dengan kelancangan
Anda dan meneruskan kegiatan ilegal
ini, Anda akan diproses secara hukum.
Apakah Anda paham?” di bagian
bawah ada tulisan tangan Dr Li: “Ya,
saya paham”.
Surat dari kepolisian China
yang memaksa dr Li Wenliang
menandatangani surat yang berisi
peringatan agar dr Li menghentikan
aksinya di medsos, sebagaimana

diunggah dr Li Wenliang di
medsos Weibo.
Dikisahkan dr Li, kedatangan
sejumlah petugas itu terjadi
sekitar empat hari
setelah
dirinya mengirim pesan di
grup WA sesama dokter
pada 30 Desember 2019 dan
memperingatkan mengenai bahaya
virus baru yang dianggapnya mirip
dengan SARS (Severe Acute Respiratory
Syndrome), yang mewabah tahun 2003.
Dr Li kemudian menyarankan rekanrekannya sesama dokter di China untuk
menggunakan pakaian pelindung guna
mencegah infeksi ketika menangani
pasien dengan gejala-gejala mirip SARS
sebagaimana yang ditanganinya di RS
Pusat kota Wuhan, tempatnya bekerja,
sepanjang Desember 2019.
Dalam beberapa minggu di bulan
Januari, para pejabat di Wuhan
berkeras bahwa penularan hanya

menandatangani surat oleh petugas
Biro Keamanan Umum, pemerintah
China mengidentifikasi pneumonia
yang tidak diketahui etiologinya
tersebut sebagai jenis baru coronavirus
(novel coronavirus, 2019-nCoV). Pada
20 Januari 2020, pemerintah China
kemudian mengumumkan keadaan
darurat akibat wabah virus Corona
(corona virus disease 2019/COVID-19)
setelah banyaknya korban berjatuhan.
Kala itu, Komisi Kesehatan Nasional
China mengumumkan, virus corona
baru telah mengakibatkan setidaknya
636 orang meninggal dunia dan
menjangkiti lebih dari 31.000 orang di
China.

Kematian dr Li Mengundang
Kemarahan

terjadi pada orang yang melakukan
kontak dengan hewan yang tertular.
Tak ada panduan diterbitkan untuk
melindungi dokter yang merawat,
sehingga pernyataan dr Li Wenliang
di media sosial tersebut dianggapnya
sebagai komentar palsu dan dituding
telah menyebarkan komentar palsu
yang bersifat sangat mengganggu
ketertiban umum.
Pesan dr Li Wenliang di grup WA
para dokter di China pada 30 Desember
2019 tersebut merupakan puncak dari
serangkaian pendapatnya mengenai
adanya sebuah virus baru yang sedang
mewabah di kota Wuhan. Sepanjang
Desember 2019, RS Pusat di kota
Wuhan tempat di mana dr Li Wenliang
bekerja,
kedatangan
sejumlah
pasien dengan gejala-gejala medis
pneumonia. Kala itu ia perhatikan tujuh
kasus pneumonia yang ia anggap mirip

dengan SARS. Karena belum diketahui
etiologinya, di RS Pusat Wuhan, pasienpasien tersebut menjalani karantina.
Dr Li menduga, kasus-kasus pneumonia
tersebut berasal dari pasar makanan
laut Huanan di Wuhan.
Banyaknya pasien yang datang
dan kemudian dikarantina di rumah
sakit tersebut, menjadi santapan
pemberitaan media massa dan
membuat para pejabat kesehatan di
China kalang kabut. Di saat pemerintah
China belum resmi mengeluarkan
pernyataan atas kasus pneumonia baru
di kota Wuhan tersebut, dr Li Wenliang
terus
mengeluarkan
argumenargumennya di medsos sehingga
mengundang ‘kemarahan’ pemerintah.
Apalagi sehari setelah dr Li mengirim
pesan via grup WA para dokter di
China atau pada 31 Desember 2019,
WHO China Country Office melaporkan
kasus pneumonia yang tidak diketahui
etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi
Hubei, China. Puncaknya, empat
hari setelah mengirim pesan via
grup WA para dokter di China pada
30 Desember 2019, dr Li Wenliang
didatangi sejumlah petugas dari Biro
Keamanan Umum China dan dipaksa
menandatangani sepucuk surat tadi.
Pada 7 Januari 2020 atau tiga
hari setelah dr Li Wenliang dipaksa

Pengumuman resmi pemerintah China
akan keadaan darurat akibat wabah
virus Corona pada 20 Januari 2020
tersebut, terjadi ketika dr Li Wenliang
tengah menjalani perawatan di RS
Pusat Wuhan, tempatnya bekerja.
Dalam unggahannya di medsos ‘Weibo,’
dr Li mengisahkan, seminggu setelah
kedatangan sejumlah petugas dari
kepolisian (Biro Keamanan Umum),
ia merawat seorang perempuan yang
menderita glaukoma. Ia tak tahu
bahwa pasiennya itu terinfeksi virus
corona.
Dalam unggahannya di Weibo ia
menggambarkan bahwa pada tanggal
10 Januari ia mulai batuk-batuk. Di
hari berikutnya ia demam dan dua hari
kemudian ia dirawat di rumah sakit.
Kedua orangtuanya juga sakit dan
dirawat. Dr Li mengatakan ia menjalani
tes beberapa kali untuk virus corona
dan semuanya negatif.
Namun pada 30 Januari 2020 ia
mengunggah lagi: “Hari ini, tes asam
nukleus hasilnya positif. Akhirnya
ada kejelasan.” Ia menambahkan
unggahannya dengan emoji anjing yang
matanya mendelik dan lidah menjulur.
Unggahan itu segera mendapat ribuan
komentar dukungan di Weibo.
“Dr Li Wenliang adalah seorang
pahlawan,” kata seorang netizen,
sembari khawatir terhadap perlakukan
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Ratusan ribu warga mengucapkan belasungkawa atas kematian dr Li Wenliang.

terhadap dr Li dari negaranya sendiri.
“Di masa depan, bisa jadi dokter akan
takut untuk menyatakan peringatan
dini ketika mereka melihat tanda-tanda
penyakit menular.” “Kesehatan publik
membutuhkan puluhan juta orang
seperti Li Wenliang,” tulis netizen
lainnya.
Itu lah unggahan terakhir dr Li
Wenliang di medsos Weibo. Pada
Jumat (7 Februari 2020) sejumlah
media China, People’s Daily, dan
Global Times, memberitakan tentang
kematian dr Li Wenliang di RS Pusat
kota Wuhan akibat terjangkit virus
Corona pada Kamis (6 Februari 2020)
pukul 21.30 waktu setempat. People’s
Daily mengirim twit yang mengatakan
kematian dr Li membuat “seluruh
negeri berkabung”.
Namun, Global Times kemudian
memberitakan bahwa dr Li tengah
menjalani perawatan yang dikenal
dengan
ECMO
(extra-corporeal
membrane oxygenation) yang menjaga
jantung tetap berdetak dan darah
tetap membawa oksigen tanpa harus
melalui paru-paru. Global Times
menmberitakan bahwa dr Li sedang
dalam kondisi kritis pada Kamis malam
itu.
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Ratusan ribu warga
mengucapkan belasungkawa
atas kematian dr Li Wenliang.

Jurnalis dan dokter di lokasi, yang
tidak ingin nama mereka disebut,
mengatakan kepada BBC dan media
lain bahwa pejabat pemerintah sempat
campur tangan. Media-media resmi
diminta mengubah laporan mereka
dan mengatakan sang dokter masih
dirawat. Media kemudian melaporkan
waktu kematian baru dr Li Wenliang
pada Jumat 7 Februari 2020 pukul
02.58 waktu setempat. Ia meninggal
dalam usia 34 tahun, meninggalkan
seorang anak dan seorang istri yang
tengah mengandung anak keduanya.
Berita kematian dr Li Wenliang
memicu berbagai reaksi di masyakat
China. Medsos Weibo dibanjiri jutaan
ucapan belasungkawa dari netizen.
Namun dengan cepat, dukacita ini
berubah dengan kemarahan. Sebelum
Li meninggal dunia, muncul tuduhan
bahwa pemerintah menutupi skala
wabah virus corona. Pemerintah
dituduh secara sengaja merahasiakan
kasus-kasus virus corona.
Beberapa pihak mengatakan mereka
tak pernah melihat skala kemarahan

sebesar ini dalam beberapa waktu
terakhir. Tagar-tagar yang populer
di antaranya adalah “pemerintah
Wuhan wajib meminta maaf ke dr
Li Wenliang” dan “Kami meminta
kebebasan berpendapat”. Dua tagar
ini telah disensor pemerintah China.
Berdasarkan penelusuran jurnalis
BBC pada hari Jumat itu, ratusan ribu
komentar dengan tagar tersebut telah
dihapus. Hanya beberapa saja yang
masih dipertahankan.
Stephen McDonell, wartawan
BBC di Beijing, mengatakan virus
corona dan kematian dr Li Wenliang
telah menjadi “bencana politik” bagi
pemerintah China. Kejadian ini, tulis
McDonell, mengungkap kelemahan
mendasar sistem kontrol dan sistem
komando pemerintah pimpinan Xi
Jinping. “Jika respons atas peringatan
darurat kesehatan yang berbahaya
adalah dengan mengerahkan polisi dan
meminta orang yang mengeluarkan
peringatan untuk tutup mulut, maka
jelas ada yang salah dalam struktur
kerja pemerintah,” kata McDonell
sebagaimana dilansir dari laman
BBC Beijing. • (berbagai sumber/
Hasanuddin)

TRANSPORTASI
PUBLIK HARUS TETAP
TERSEDIA DI TENGAH
PANDEMI COVID-19
OLEH: DJOKO SETIJOWARNO*
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“Jaga
kebersihan
diri, jaga jarak
kerumunan
dan jaga
kesehatan”
(David Tjahjana,
2020).

K
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EBIJAKAN lockdown merupakan
pertaruhan antara keselamatan
ekonomi dan keselamatan manusia.
Dengan kondisi geografis Indonesia, agak
sulit dilaksanakan. Dampaknya akan sangat
besar sekali, pasokan logistik terutama pangan
dan obat-obatan, pertimbangan daya beli
masyarakat yang sedang libur kerja, terutama
para pekerja informal, seperti pekerja pabrik,
pekerja bangunan konstruksi dan borongan,
pedagang kaki lima, serta lainnya. Belum lagi
ada risiko aksi borong kebutuhan sehari-hari
oleh orang berduit alias kaya.
Pilihan social distancing dan prevent close
contact, yakni menjaga jarak interaksi lebih
memungkinkan dilakukan. Guna menangkal
sebaran virus Corona, pemerintah telah
menerbitkan lima protokol penanganan
virus Corona, yaitu Protokol di Area dan
Transportasi Publik, Protokol Kesehatan,
Protokol Komunikasi, Protokol Pengawasan
Perbatasan, dan Protokol Area Pendidikan.
Transportasi Publik di Mancanegara
Setiap negara memiliki kebijakan berbeda
dalam hal pemenuhan layanan transportasi
l 03 - 2020

Djoko Setijowarno

public/umum terkait pandemi Covid-19. Ada
yang mengurangi layanan jam operasi, menutup
operasional, tidak mengalami perubahan
jam operasi, membatasi lansia menggunakan
transportasi umum, dan sebagainya. Berikut
kebijakan dari beberapa negara terkait
Covid-19.
1. Washington, Amerika Serikat (AS)
Metrorail, Hari Senin – Jumat: kereta
beroperasi setiap 12 menit di setiap jalur
sepanjang hari. Sistem kereta mempertahankan
jam normal, buka mulai pukul 5 pagi. Hari
Sabtu, kereta akan beroperasi setiap 12 menit
di setiap jalur, dengan layanan dari jam 7 pagi
hingga jam 1 pagi (layanan Sabtu normal). Hari
Minggu kereta akan beroperasi setiap 15 menit
di setiap jalur dengan layanan dari pukul 8 pagi
hingga 11.00 malam (layanan Minggu normal).
Metrobus, layanan bus pada hari kerja
disamakan dengan operasi pada jadwal
tambahan hari sabtu. Jadwal bus akhir pekan
tidak berubah. Selain itu dilakukan disinfektan
kereta dan bus, termasuk penggunaan kabut
elektrostastik setiap minggu di seluruh armada

metro yang terdiri dari 1.200 kereta dan
1.500 bus. Proses elektrostastik mencakup
permukaan yang tidak dapat diakses dari
dalam kendaraan seperti saluran udara dan
kompartemen.
Layanan MetroAccess akan terus
beroperasi pada jam yang sama dengan
layanan kereta dan bus. Pihak Metro terus
menekankan bahwa pelanggan tidak
boleh menggunakan MetroAccess untuk
melakukan perjalanan jika menunjukkan
tanda-tanda sakit demi keselamatan
penumpang dan karyawan.
Pengoperasian sistem rel akan
bergantian antara dua pusat kontrol,
yang memungkinkan penghentian waktu
untuk desinfeksi seluruh alat (papan ketik,
headset, mikrofon, layar, dan peralatan
penting lainnya di pusat kendali).
New Jersey, AS
Layanan NJ Transit yang terdiri dari
rail, bus, light rail, dan access link tetap
menyediakan layanan terhadap masyarakat
dan menjalankan layanan hari kerja reguler
sesuai ketentuan. NJ Transit meningkatkan
prosedur pembersihan dan desinfektan di
area pegangan tangan, sandaran lengan,
area tempat duduk dan toilet. Sesuai dengan
anjuran pemerintah setempat, setiap
angkutan publik akan didesinfektan setiap
72 jam.

1. Jerman
Transportasi publik di Jerman tidak
mengalami perubahan jadwal terkait
adanya pandemi covid-19. Hanya sekolahsekolah ditutup. Perusahaan taksi di Jerman
memberikan diskon tinggi ke penumpang
yang memiliki kartu pass bulanan dan
tahunan publik transit, karena jumlah
penumpang taksi sudah menurun hingga 40
persen akibat covid-19.
Pemerintah menerapkan aturan kereta
jarak jauh harus didesinfektan tiap dua jam
sekali. Penumpang bus tidak boleh naik dari
pintu depan agar pengemudi terlindungi
dari kemungkinan terkena dampak dari
penumpang. Penumpang juga tidak boleh
duduk di belakang pengemudi.

2. Pulau Luzon, Filipina
Seluruh transportasi publik (Metro
Manila) menuju dan keluar Pulau Luzon
(termasuk ibukota Manila) dalam
masa lockdown dihentikan sementara.
Transportasi pribadi di dalam kota Manila
dihentikan, namun tidak untuk transportasi
publik Kota Manila. Pemerintah setempat
menerapkan aturan one seat apart, sehingga
jarak antar penumpang tidak boleh
berdekatan.
Aturan terbaru untuk transportasi
publik di Manila saat ini (17 Maret 2020)
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terkait lockdown, seluruh
transportasi publik yang ada di
Kota Manila dihentikan. Namun
perusahaan transportasi publik
swasta masih menjalankan
pelayanannya, karena masih
banyak demand penumpang
yang membutuhkan sarana
transportasi umum.

3. Madrid, Spanyol
Transportasi publik di
Madrid, Spanyol tidak mengalami
perubahan jadwal terkait adanya
pandemi covid-19. Transportasi
umum terus beroperasi untuk
menyediakan para pekerja
penting dengan sarana
transportasi umum untuk sampai
ke tempat kerja mereka.
Namun terkait lockdown di
Kota Madrid, layanan dipotong
setengah karena sebagian
besar masyarakat diwajibkan
mengisolasi diri di rumah masingmasing (bekerja di rumah), hanya
sebagian kecil masyarakat yang
masih harus bekerja ke kantornya
(untuk jenis pekerjaan yang tidak
bisa dilakukan di rumah).
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4. Ontario, Kanada
Seiring dengan aturan
pemerintah untuk meliburkan
sekolah, universitas, dan
karyawan di Provinsi Ontario,
menyebabkan penurunan
jumlah penumpang angkutan
umum, maka Metrolinx yang
menjalankan GO train, GO bus, Up
Express melakukan perubahan
jadwal pelayanan.
Perubahan itu antara lain
(1) ptengurangan jadwal GO
train, GO bus, Up Express terkait
dengan pengurangan penumpang
akibat lockdown. Namun tetap
dapat melayani penumpang yang
harus tetap bekerja, (2) tidak ada
penerapan perjalanan jam sibuk,
(3) tidak ada pelayanan GO train
ke lokasi wisata seperti Niagara
Falls dan St Catharines, namun

rute tersebut masih dapat dilayani
oleh Go Bus, (4) GO train tidak
melayani perjalanan ke stasiun
yang menuju kota lainnya yang
terdampak, (5) tempat duduk
penumpang di bus diatur sebagai
berikut: tidak boleh duduk di
belakang sopir, dan (6) di dalam
GO train, penumpang harus duduk
menyebar, dan tidak boleh dekat
pintu.
5. Mumbai, India
Transportasi umum Mumbai,
terutama kereta memiliki
jumlah penumpang 8,5 juta
penumpang. Pemerintah India
saat ini mengambil keputusan
untuk menghentikan sementara
pelayanan kereta api Mumbai
selama beberapa hari, sebagai
langkah ‘social distancing’ dalam

1. Wuhan, China
Pemerintah kota Wuhan di Provinsi
Hubei, China, menerapkan kebijakan
transportasi umum secara bertahap.
Tahap awal adalah penghentian layanan
penerbangan dari Wuhan ke provinsi lain
di China maupun ke luar negeri. Kemudian
Wuhan menghentikan layanan kereta dari
Wuhan ke kota lainnya, disusul oleh layanan
bus, kereta bawah tanah, dan kapal feri.
Masyarakat sama sekali tidak boleh keluar
rumah tanpa ijin otoritas setempat.

rangka mencegah persebaran Covid-19.
Setelah itu, pemerintah juga memiliki
opsi terkait operasional Metro Rail,
Monorail, dan transportasi publik lainnya:
mendesinfektan kereta, membatasi jumlah
kepadatan penumpang kereta dengan
membatasi jarak duduk penumpang,
ataupun menghentikan sementara
pelayanan kereta api lokal.

2. Moskow, Rusia
Pemerintah Rusia menerapkan
penghentian pelayanan penerbangan ke
luar daerah di Rusia maupun keluar negeri
untuk mengurangi kemungkinan masuk dan
keluarnya covid-19. Pelayanan transportasi
umum di kota Moskow masih berjalan
seperti biasa, namun dengan prosedur yang
sangat ketat terkait pemeriksaan kesehatan
dan kesterilan sarana transportasi umum.

3. Belanda
Pemerintah Belanda menerapkan aturan
sistem belajar online bagi mahasiswa, namun
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bagi pelajar tetap masuk sekolah
seperti biasanya karena pelajar
memiliki tingkat kerentanan
paling rendah terhadap covid-19.
Penduduk usia lanjut dihimbau
untuk tetap di rumah dan tidak
diperkenankan menggunakan
transportasi publik, karena
penduduk usia lanjut paling rentan
terhadap covid-19. Pelayanan
angkutan umum di Belanda
berjalan seperti biasanya, tidak
ada perubahan.
4. Italia
Pemerintah Italia menutup
seluruh penerbangan keluar
negeri, menghentikan pelayanan
kereta api jarak jauh. Namun
untuk transportasi umum dalam
kota tetap berjalan seperti biasa
dengan batasan-batasan karena
seluruh warga kota diminta untuk
tidak keluar rumah sama sekali
kecuali untuk membeli grocery
dan obat dengan ijin otoritas
setempat.

Bagaimana di Jakarta?

Lantas, bagaimana dengan
layanan transportasi umum di
Jakarta? Kebijakan yang diambil
pemerintah bukan lockdown,
tetapi social distancing, yaitu
menjaga jarak interaksi. Jadi,
layanan transportasi umum harus
tetap normal dan tetap tersedia.
Menambah kapasitas
penumpang (jadwal
keberangkatan ditambah)
transportasi umum dengan cara
memperkecil jarak antar bus
dan kereta (headway) perjalanan
antar bus dan kereta. Dalam
upaya tidak terjadi desak-desakan
di halte dan stasiun serta di
dalam bus dan kereta, beberapa
halte Bus Transjakarta sudah
menerapkan social distancing,
seperti Halte Karet Sudirman
Koridor 1, Halte Terminal
Kampung Melayu, perbatasan
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Koridor 5 dan 7.
Dalam sehari, menurut hasil
studi yang dilakukan JICA (2019)
ada sekitar 8 juta pergerakan
dari Bodetabek menuju
Jakarta. Pengurangan kapasitas
transportasi umum (MRT dan
Bus Transjakarta) bertujuan efek
kejut bagi warga Jakarta, namun
tidak bagi warga Bodetabek.
Untung saja KRL Jabodetabek
tetap beroperasi normal. Bahkan,
KRL Jabodetabek menambah
jadwal pemberangkatan kereta
dalam upaya mendukung social
distancing.
Social distancing dapat
diartikan dengan menahan
diri memasuki kerumunan dan
membatasi keinginan untuk
keluar rumah tanpa keperluan
yang penting. Warga dapat
beralih melakukan pekerjaan
hingga belajar secara online, serta
membatalkan atau menunda

rekreasi dan kegiatan lain yang
bersifat massal.
Mengurangi berdesakan
di dalam transportasi umum,
menjaga kebersihan supaya
tetap sehat. Standar Pelayanan
Minimal (SPM) angkutan umum
(bus, kereta, kapal laut, kapal
penyerangan, pesawat udara)
perlu menambahkan kriteria
aspek kebersihan demi
kesehatan. Mari mewujudkan
transportasi umum tidak hanya
aman, nyaman, selamat, akan
tetapi juga sehat.

*) Djoko Setijowarno,
akademisi Prodi Teknik Sipil Unika
Soegijapranata dan Ketua Bidang
Advokasi dan Kemasyarakatan
MTI Pusat & Anastasi
Yulianti, peneliti Laboratorium
Transportasi Prodi Teknik Sipil
Unika Soegijapranata dan Anggota
MTI Jawa Tengah

FORUM QHSE BUMN KONSTRUKSI TERBENTUK

BERSATU & BERSINERGI WUJUDKAN

BUDAYA K3 KONSTRUKSI

14 BUMN Konstruksi
sepakat membentuk
Forum QHSE BUMN
Konstruksi. Menyatukan
kata dan hati untuk
mewujudkan budaya K3,
khususnya konstruksi,
demi kualitas hidup
bangsa yang lebih baik.

K

Suasana acara Seminar K3 Nasional yang diselenggarakan Forum QHSE BUMN Konstruksi dan DK3N di Ruang Rapat
Tridharma Gedung A Kemnaker, Jakarta, Selasa (25/2/2020). (Foto: ISafety/Hasanuddin)

ASUS kecelakaan kerja
konstruksi yang marak
terjadi dan berlangsung
secara beruntun sepanjang
tahun 2017 dan berlanjut hingga
triwulan pertama 2018, benarbenar telah membangunkan para
pelaku usaha jasa konstruksi di
Indonesia dari tidur panjangnya.
Dunia konstruksi seakan baru
tersadar bahwa K3 yang selama ini
keberadaannya dipandang sebelah
mata dan dianggap sebagai beban
biaya (cost) bagi perusahaan,
ternyata mampu membuat
limbung perusahaan ketika terjadi

kecelakaan kerja fatal.
Bahkan mengancam
keberlangsungan bisnis
perusahaan, ketika pemerintah
melalui Menteri PUPR
mengeluarkan moratorium dan
menghentikan sementara sejumlah
proyek konstruksi. Sejumlah BUMN
Karya pun meradang. Moratorium
itu membuat sejumlah BUMN
Karya mengalami kerugian yang
tidak sedikit.
Kasus kecelakaan konstruksi
yang marak terjadi pada 2017 –
2018 itu menjadi peristiwa yang
melatari pembentukan Forum
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QHSE BUMN Konstruksi, dua tahun kemudian.
“Memang benar bahwa pembentukan Forum
QHSE BUMN Konstruksi ini dilatarbelakangi
dari kasus-kasus kecelakaan kerja yang banyak
terjadi di proyek-proyek konstruksi di sepanjang
tahun 2017 hingga awal 2018. Waktu itu kita
mulai memikirkan, kecelakaan-kecelakaan
kerja yang menimpa BUMN Karya ini, harus
dieliminir. Caranya bagaimana? Salah satunya
adalah menyatukan visi dan misi di sesama
QHSE BUMN Karya,” kata Bimo Prasetyo, Ketua
Umum Forum QHSE BUMN Konstruksi, ketika
ditemui ISafety usai acara Seminar Nasional
K3 yang diselenggarakan Forum QHSE BUMN
Konstruksi bersama Dewan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Nasional (DK3N) di Ruang Rapat
Tridharma Gedung A Kemnaker, Jakarta, Selasa
(25/2/2020).
Pada 28 Maret 2019, Departemen QHSE
PT Wijaya Karya (WIKA) yang dipimpin Bimo
menyelenggarakan seminar tentang QHSE.
Momen itu dimanfaatkan Bimo dengan
mengundang secara khusus QHSE dari 5 BUMN
Karya dan satu dari PT Pertamina. “Dari situ
lah, kita sering berkomunikasi dan bergulir
pemikiran untuk menyatukan visi misi kita dalam
menghadapi tantangan ke depan karena saat
itu kecelakaan di proyek-proyek konstruksi terus
saja terjadi,” kata Bimo.
Tak hanya berkomunikasi via WA, mereka
juga sering melakukan pertemuan dengan saling
berkunjung. Dari pertemuan-pertemuan itu
kemudian mengerucut pada gagasan pendirian
sebuah wadah komunikasi. Visinya kebetulan
sama yaitu ingin meningkatkan kualitas safety
dalam lingkup yang lebih besar mengingat,
antara lain, tantangan yang akan dihadapi
konstruksi Indonesia di masa depan.
Forum QHSE BUMN Konstruksi
Colaboration For Better
QHSE Performance
Setelah mengadakan beberapa kali
pertemuan, pada 21 Januari 2020, bertempat di
Wikasatrian diselenggarakan seminar tentang
Forum QHSE BUMN Konstruksi yang dihadiri 14
BUMN Konstruksi. Menurut Bimo Prasetyo, yang
sehari-hari menjabat sebagai GM QHSE di PT
Wijaya Karya (WIKA) ini, pertemuan 21 Januari
2020 tersebut menjadi acara puncak konsolidasi
pertama bersama pengurus inti Forum QHSE
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BUMN Konstruksi sekaligus disepakati menjadi
hari lahirnya Forum QHSE BUMN Konstruksi.
Semula, kata Bimo, nama forum yang akan
dibentuk ini adalah Forum QHSE BUMN Karya.
“Tetapi mengingat beberapa perusahaan BUMN
tidak menggunakan nama ‘Karya’ seperti PT
Pembangunan Perumahan (PP), maka kita
sepakati namanya menjadi Forum QHSE BUMN
Konstruksi,” kata Bimo.

SUSUNAN PENGURUS
Ketua Umum

Bimo Prasetyo (Wika)

Wakil Ketua Umum

Subkhan (Waskita)

Sekretaris Umum

Agni SP (PP)

Wakil Sekretaris Umum

Ach Affandi (Adhi)

Bendahara Umum & SDM

Lalu Iqbal (Adhi)

Wakil Bendahara
Umum & SDM

Tri Wibowo (HK)

Kadiv Humas

Batara Pane (Waskita)

Wakadiv Humas

Andrik (Brantas)

Kadiv Litbang

Agus Isnandito (AMKA)

Wakadiv Litbang

Irwan Sumarwan (PP)

Kadiv Hukum

Pieter S (PP)

Kadiv Sertiﬁkasi

Wahyu Herri (Brantas)

Wakadiv Sertiﬁkasi

Ach Zahron (HK)

Kadiv Standarisasi

Agus Arief (Wika)

Wakadiv Standarisasi

Haryanto (Nindya)

DEWAN PEMBINA
1.

Andi Gani Nena Wea
(Komut PT PP/Presiden KSPSI)

2.

Ferry H
(Direktur Busdev & QHSE Waskita Karya)

3.

Suradi
(Direktur Keuangan & SDM Brantas Abipraya)

4.

Phutut A (Hutama Karya)

5.

Partha S (Adhi Karya)

6.

Abdul Haris Tatang (Direktur EPC PT PP)

7.

Danu P (Wijaya Karya)

Usai seminar, moderator dan para pembicara Seminar K3 Nasional foto bersama PLT Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Brigjen Pol M Iswandi Hari (tengah
baju putih) dan Direktur PNK3 Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Ghazmahadi (kedua dari kanan). (Foto: ISafety/Hasanuddin)

Kehadiran Forum QHSE
BUMN Konstruksi itu sendiri,
kata Bimo, secara informal
sudah dilaporkan ke Humas
Kementerian BUMN sebagai
instansi induk dari seluruh
perusahaan BUMN di
Indonesia. “Tadinya kita akan
meresmikan pembentukan
Forum QHSE BUMN Konstruksi
ini di acara seminar K3
Nasional yang berlangsung
pada hari ini di Kemnaker.
Namun mengingat pemilik dari
seluruh perusahaan BUMN
Konstruksi adalah Kementerian
BUMN, maka kita prioritaskan
melaporkan keberadaan Forum
ke Kementerian BUMN,” Bimo
menambahkan.

Terwujudnya Budaya K3
Selain dipicu berbagai

peristiwa kecelakaan konstruksi
yang terjadi di 2017 hingga
2018, ada dua hal lain yang
mendorong pembentukan
Forum QSHE BUMN Konstruksi.
Yaitu adanya peluang sekaligus
tantangan yang akan dihadapi
dunia konstruksi Indonesia di
masa mendatang, dan kondisi
budaya safety masyarakat
Indonesia yang terbilang masih
memprihatinkan.
Pembangunan infrastruktur
yang sudah gencar dilakukan
dalam 5 tahun terakhir
(2014-2019) akan berlanjut
di periode lima tahun
berikutnya yaitu 20192024. Fokus pembangunan
infrastruktur dalam 5
tahun ke depan adalah
untuk pemerataan

Bimo Prasetyo, Ketua Umum Forum QHSE BUMN
Konstruksi. (Foto: ISafety/Hasanuddin)
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pembangunan, pembangunan ekonomi, dan
pembangunan perkotaan.
Secara nasional, perekonomian 20202024 didorong oleh peningkatan investasi
BUMN, terutama infrastruktur. Dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024, kebutuhan belanja
infrastruktur akan mencapai Rp6.421 triliun atau
rata-rata 6,08% dari PDB. Artinya, dalam 5 tahun
ke depan, proyek-proyek konstruksi masih akan
tetap banyak dikerjakan di seluruh Indonesia.
Bagi para pelaku industri konstruksi
Indonesia, pembangunan infrastruktur yang
masih menjadi prioritas pembangunan di
masa pemerintahan Presiden Jokowi periode
kedua (2019-2024) tersebut menjadi peluang
sekaligus tantangan. Peluang karena akan ada
banyak pekerjaan proyek konstruksi yang akan
dikerjakan dalam lima tahun ke depan dan hal
itu bagus untuk pertumbuhan bisnis perusahaan
jasa konstruksi. Tapi di sisi lain, dunia konstruksi
Indonesia dihadapkan pada masalah masih
rendahnya kualitas SDM dan hal ini menjadi
tantangan. “Masih banyak tenaga kerja konstruksi
yang perlu ditingkatkan kompetensinya,” kata
Bimo.
Di lain pihak, kata Bimo, budaya safety

VISI

“

Terwujudnya budaya keselamatan, kesehatan
kerja, dan lingkungan berkelanjutan serta
kesesuaian produk untuk mencapai kualitas
hidup bangsa yang lebih baik.

MISI
1 Mendukung program pencegahan

kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja,
kerusakan lingkungan, ketidaksesuaian
produk dan kegagalan konstruksi melalui
kepemimpinan, standarisasi, pelatihan dan
kompetensi yang unggul.

2 Mendorong penyelenggaraan sistem

manajemen mutu yang andal dan inovatif
untuk memenuhi kepuasan pelanggan dan
pemangku kepentingan.

3 Berpartisipasi dalam hal penyusunan

peraturan dan perundangan K3L serta
advokasi hukum yang terkait dengan aspek
K3L dan Mutu.

4

Mempromosikan budaya K3L dan Mutu untuk
bidang konstruksi yang berkelanjutan.
Berperan aktif dalam program peningkatan

5 kompetensi mitra kerja.
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di masyarakat Indonesia terbilang masih
memprihatinkan. Bimo yang menjadi salah satu
narasumber dalam Seminar K3 Nasional saat
itu, kemudian menayangkan beberapa slide
foto seputar masih rendahnya budaya safety
di kalangan masyarakat. Antara lain kemacetan
lalu lintas yang dinilainya telah menjadi budaya
di masyarakat (society culture); perilaku para
pengendara sepeda motor yang sama sekali
mengabaikan aspek keselamatan (berkendara
tanpa helm, memainkan HP saat berkendara
di jalan raya, membawa penumpang lebih
dari dua orang di satu sepeda motor, anak
kecil yang mengendarai sepeda motor dengan
membonceng dua anak kecil di belakang).
Pada bagian lain, Bimo menayangkan foto
bagaimana sejumlah warga menyeberang jalan
meski di situ terdapat jembatan penyeberangan
orang (JPO). Lalu, dua wanita pengendara
sepeda motor yang tengah berponsel ria ketika
mengisi BBM di sebuah SPBU dan foto seorang
warga yang sedang membuang sampah meski di
area tersebut terpampang spanduk besar berisi
larangan buang sampah di tempat itu.
Berbagai perilaku tidak disiplin, tidak taat
peraturan, dan perilaku berkendara yang
mengabaikan aspek keselamatan sebagaimana
diperlihatkan foto-foto tadi, merupakan
gambaran tentang masih rendahnya budaya
safety di masyarakat kita. Berbagai perilaku tidak
aman dalam foto-foto tersebut merupakan salah
satu faktor penyebab masih tingginya kasuskasus kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia.
Termasuk kasus-kasus kecelakaan kerja di sektor
konstruksi.
Atas fakta-fakta masih rendahnya budaya
safety di masyarakat itu, kata Bimo, semakin
menguatkan dan membulatkan tekad
pembentukan Forum QHSE BUMN Konstruksi.
“Karena itu, Forum QSHE BUMN Konstruksi
memiliki visi : terwujudnya budaya keselamatan,
kesehatan kerja, dan lingkungan berkelanjutan
serta kesesuaian produk untuk mencapai
kualitas hidup bangsa yang lebih baik,” Bimo
menjelaskan.

Seminar K3 Nasional

Meski baru terbentuk dan kehadirannya
baru sebatas dilaporkan secara informal
ke kementerian BUMN, toh Forum QHSE
BUMN Konstruksi tak mau berlama-lama
berpangku tangan. Langsung beraksi dengan

menyelenggarakan Seminar
K3 Nasional di Kementerian
Ketenagakerjaan pada Selasa
(25/10/2020). Tak tanggungtanggung, untuk menghelat acara
itu, Forum QHSE BUMN Konstruksi
menggandeng Dewan Keselamatan
dan Kesehatan Kerja Nasional
(DK3N) sebagai penyelenggara
seminar.
“Seperti saya jelaskan
sebelumnya, meski secara resmi
baru sebatas kita laporkan ke
Kementerian BUMN tak lama
setelah 14 BUMN Konstruksi
sepakat membentuk Forum
QHSE BUMN Konstruksi pada 21
Januari 2020, toh kami sudah
lama terlibat intens berdiskusi
satu sama lain tentang berbagai
gagasan dan pemikiran terkait
pembentukan forum ini. Untuk
apa, mau ke mana, apa sasarannya,
dan lain sebagainya. Kami susun
formatur kepengurusan, visi misi,
dan program-program nyata
yang akan kita jalankan. Karena
itu, hari ini kita sudah masuk
program-program, salah satunya
adalah menyelenggarakan acara
Seminar K3 Nasional ini,” Bimo
memaparkan.
Gelaran pertama Forum
QHSE BUMN Konstruksi tersebut
terbilang sukses. Acara Seminar
K3 Nasional tersebut dibuka
secara resmi oleh Menteri
Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah.
“Saya menyambut baik acara
Seminar K3 Nasional yang
diselenggarakan pada hari
ini dengan mengangkat tema
‘Budaya K3’. Hal ini sejalan dengan
Kementerian Ketenagakerjaan
sebagai pemegang kebijakan
nasional di bidang K3 yang
telah menetapkan Program dan
Strategi K3 Nasional Periode
2020-2024 tentang Kemandirian
Masyarakat Indonesia Berbudaya
K3 Berkelanjutan Tahun 2025.
K3 Unggul, Indonesia Maju!,”
kata Menaker Ida Fauziah dalam

sambutannya.
Dikatakan Menaker, Pemerintah
saat ini memiliki 7 agenda
prioritas yang tertuang dalam
RPJMN. Dua di antaranya adalah
meningkatkan SDM berkualitas dan
berdaya saing serta memperkuat
infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan
pelayanan dasar. “Dalam agenda
peningkatan kualitas SDM, perlu
pemahaman K3 yang komprehensif
bagi SDM di perusahaan, guna
memastikan dalam melakukan
pekerjaan-pekerjaan beresiko,
dapat dilakukan secara
aman. Pada akhirnya dapat
menciptakan tempat kerja
yang aman, nyaman, efisien,
dan produktif. Dalam agenda
pembangunan infrastruktur,
program pembangunan tersebut
harus didukung dengan penerapan
K3 agar dalam pelaksanaannya
tidak terjadi kecelakaan kerja dan
penyakit akibat kerja,” Menaker Ida
Fauziah menambahkan.
Acara Seminar K3 Nasional
bertajuk ‘Budaya K3’ tersebut
dimoderatori Subkhan, ST, MPSDA,
Senior Vice President (SVP) QHSE
Division PT Waskita Karya (Persero)
Tbk yang duduk sebagai Wakil
Ketua Umum di Forum QHSE
BUMN Konstruksi. Menghadirkan
tiga narasumber yaitu Dr
Rudiyanto (Wakil Ketua DK3N
yang juga Dirut PT BKI), Andi Gani
Nena Wea, SH (Komisaris Utama
PT Pembangunan Perumahan/
Presiden Konfederasi Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia), dan
Bimo Prasetyo (Ketum Forum
QHSE BUMN Konstruksi/GM QHSE
PT Wijaya Karya).
Dalam pemaparannya, Wakil
Ketua DK3N Rudiyanto membahas
soal budaya K3 di Indonesia
dikaitkan dengan kinerja DK3N
periode 2017-2021. “Tahun-tahun
pertama kita lebih memfokuskan
pada masukan-masukan yang
terkait legislasi nasional, tentang

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah saat membuka acara
seminar nasional K3 yang diselenggarakan Forum QHSE BUMN
Konstruksi bersama DK3N di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa
(25/2/2020). (Foto: ISafety/Hasanuddin)

harmonisasinya. Nah tahun 2020
ini, sudah ditetapkan terkait
masalah budaya K3. Kita harapkan,
ada satu kesepakatan terhadap
format budaya K3 seperti apa
yang ingin diterapkan, budaya
seperti apa yang akan diakses
sehingga kita bisa mengatakan
bahwa kita sudah berbudaya K3.
Apakah sekarang ini Indonesia
sudah berbudaya K3 sebagaimana
dicanangkan pemerintah? Apa
ciri-cirinya dan apakah budaya
K3 bisa dinilai atau diukur?” kata
Rudiyanto.
Soal budaya, menyangkut
hal-hal mendasar. Rudiyanto
berharap tahun 2020 ini paling
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Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah saat membuka acara seminar nasional K3 yang diselenggarakan Forum QHSE BUMN Konstruksi
bersama DK3N di kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (25/2/2020). (Foto: ISafety/Hasanuddin)

tidak ada satu propossal plan
tentang bagaimana K3 masuk
dalam kurikulum pendidikan usia
dini ; SD, SMP, SMA. Tujuannya,
kata Rudiyanto, ketika selepas SMA
dan akan meneruskan pendidikan
ke perguruan tinggi ataupun terjun
di dunia kerja, ada awareness K3
sejak awal.
Sedangkan narasumber
kedua, Andi Gani Nena Wea lebih
menyoroti aspek penegakan
hukum (law enforcement) di
bidang K3 dalam konteks budaya
K3. “Pengawas ketenagakerjaan
Pieter Sampetoding, Kadiv Hukum Forum QHSE
BUMN Konstruksi. (Foto: ISafety/Hasanuddin)
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jangan hanya mendata. Jika
menemukan ada pelanggaran
ketenagakerjaan di suatu
perusahaan, langsung saja
diambil tindakan tegas. Tutup
operasional perusahaan itu.
Ini pernah terjadi dalam kasus
pelanggaran ketenagakerjaan
di sebuah pabrik panci di
Tangerang, beberapa tahun
lalu. Kita dari serikat pekerja
sudah kasih info, tapi tidak
ditindaklanjuti oleh pengawas
ketenagakerjaan setempat,”
kata Andi Gani, putra mantan

Soehatman Ramli (kiri), Isradi Zainal (kanan), Hanifa/Undip (kedua dari kiri), dan Prof Fatma/UI (kedua dari kanan). (Foto: Isafety/Hasanuddin).

Menaker alm Yacob Nuwa Wea ini.
Menurut Andi Gani, law
enforcement di bidang K3 merupakan
elemen penting dalam upaya
menjadikan K3 sebagai budaya
di Indonesia. Jika penegakan
hukumnya lemah, maka segala
bentuk pelanggaran ketenagakerjaan
yang terjadi, termasuk K3, justru
akan menjadi budaya. “Kita semua
harus berani mengatakan ‘tidak’
terhadap segala bentuk pelanggaran
ketenagakerjaan dan K3 yang terjadi.
Langsung stop jika menemukan
pekerjaan yang unsafe act maupun
unsafe condition,” kata Andi Gani.
Di lain pihak, kata Andi, soal upaya
menjadikan K3 sebagai budaya juga
tak bisa dipisahkan dengan aspek
kepemimpinan (leadership). Pimpinan
harus turun langsung ke lapangan
untuk melihat dan mengecek secara
langsung implementasi K3, dan
jangan duduk di balik meja menunggu

laporan dari para staf. “Menurut
saya, selain law enforcement tadi,
hal yang tak kalah penting dalam
upaya budaya K3 adalah adanya
komitmen dan kepedulian yang
kuat dari para pimpinan terhadap
seluruh pekerjanya. Pimpinan harus
jadi contoh, jadi role model K3 di
perusahaan yang dipimpinnya,”
kata Andi Gani seraya menuturkan,
sebagai Komisaris Utama di PT
Pembangunan Perumahan (PP), ia
tak segan dan bahkan sering turun
langsung ke lapangan untuk melihat
secara langsung implementasi K3 di
setiap proyek konstruksi yang sedang
dikerjakan PT PP.
Sementara narasumber ketiga,
Bimo Prasetyo lebih menyoroti
soal masih rendahnya budaya
safety di masyarakat Indonesia dan
memaparkan soal Forum QHSE BUMN
Konstruksi. “Karena itu lah Forum
QHSE BUMN Konstruksi ini dibentuk

dengan visi terwujudnya budaya K3L
untuk mencapai kualitas hidup bangsa
yang lebih baik,” kata Ketua Umum
Forum QHSE BUMN Konstruksi ini.
Seminar K3 Nasional tersebut
berlangsung setengah hari. Kendati
demikian, seminar itu dihadiri banyak
peserta dari berbagai kalangan. Antara
lain para karyawan QHSE/HSE dari
sejumlah BUMN Konstruksi seperti
dari PT Adhi Karya, PT PP, PT Waskita
Karya, PT Brantas Abipraya, PT Hutama
Karya (HK), PT Wijaya Karya (WIKA),
dan sebagainya.
Juga tampak hadir para pakar K3/
Safety Indonesia seperti Soehatman
Ramli (WSO Indonesia), Prof Fatma
Lestari (UI), Hanifa (Undip), dan Isradi
Zainal (Uniba/PII). Tak ketinggalan
sejumlah anggota DK3N baru periode
2020-2021 pun turut hadir seperti
Fadllil Kaafi, anggota Komisi V dari
perwakilan pekerja muda. • (Has)
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ANDI GANI NENA WEA, SH (Komut PT PP/Presiden KSPSI)

‘SAYA MENDUKUNG PENUH
PEMBENTUKAN FORUM
QHSE BUMN KONSTRUKSI…’

ANDI GANI NENA WEA

F

ORUM QHSE BUMN
Konstruksi merupakan
forum yang sangat baik,
luar biasa. Saya mendukung
penuh pembentukan Forum
QHSE BUMN Konstruksi.
Banyak manfaat positif dari
forum ini seperti menjadi
wadah saling bertukar
informasi.
Misalnya begini, ada
sebuah sub-kon di sebuah
BUMN Konstruksi tidak bekerja
dengan baik maka dengan
adanya forum ini, perusahaan
BUMN Konstruksi itu bisa
menginformasikan sub-kon
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sub-kon yang dinilai berkinerja
tidak baik itu bisa pindah dari satu
perusahaan BUMN Konstruksi ke
BUMN Konstruksi lainnya.
Forum ini memberikan
kita sebuah warning, bahwa
K3 menempati posisi yang
sangat penting dan luar biasa
dalam sebuah industri. K3 bisa
menentukan keberlangsungan
usaha suatu perusahaan.
Apabila terjadi suatu kecelakaan
kerja yang berdampak fatality,
tidak saja akan menghabiskan
banyak biaya bagi perusahaan
bersangkutan untuk berbagai
recovery yang timbul dari
kecelakaan kerja, tetapi juga akan
merusak nama baik atau citra
perusahaan itu sendiri.
Citra perusahaan yang
tersebut ke BUMN-BUMN
rusak gara-gara kecelakaan
Konstruksi lainnya.
kerja akan berpengaruh besar
Tindakan ini tentu saja
terhadap keberlangsungan bisnis
harus diartikan positif, supaya
perusahaan itu. Nilai saham
ada kekhawatiran dari si
anjlok, lalu perusahaan itu tidak
sub-kon tersebut apabila
akan mendapat kepercayaan
tidak bekerja dengan baik dia
lagi untuk mengerjakan
pasti tidak akan mendapat
proyek-proyek konstruksi, dan
pekerjaan dari seluruh
seterusnya. Dalam berbagai
perusahaan BUMN Konstruksi. kasus, kecelakaan kerja
Karenanya, jika ingin mendapat bahkan bisa membuat sebuah
pekerjaan maka si sub-kon
perusahaan raksasa, bangkrut
tersebut harus memperbaiki
dan gulung tikar.
kinerjanya. Jika tidak segera
Sekali lagi, saya menyambut
diinformasikan perusahaan
sangat baik dan mendukung
BUMN Konstruksi tadi kepada
penuh pembentukan Forum
seluruh BUMN Konstruksi, si
QHSE BUMN Konstruksi ini. • ***

PIETER SAMPETODING (GM HSE PT Pembangunan Perumahan/PP)

BERSINERGI & BERKOLABORASI

F

ORUM ini dibentuk sebagai
inisiasi dari sejumlah
BUMN Konstruksi untuk
bersinergi dan berkolaborasi
di bidang safety seperti
peningkatan standar safety dan
budaya safety, khususnya di
bidang usaha jasa konstruksi.
Lewat forum ini, kita di BUMN
Konstruksi bisa mengadakan
suatu forum diskusi atau
koordinasi, terutama
membicarakan bagaimana
kita secara bersama-sama
memajukan budaya K3
di sektor konstruksi dan
meningkatkan standar-standar
K3 di bidang usaha konstruksi.
Pembentukan Forum
QHSE BUMN Konstruksi
adalah suatu momen untuk
mensinergikan perusahaanperusahaan konstruksi nasional

Pieter Sampetoding, GM HSE PT Pembangunan Perumahan (PP). (Foto: ISafety/Hasanuddin)

yang merupakan BUMN.
Selama ini setiap perusahaan
BUMN Konstruksi memikirkan
programnya masing-masing
dan tidak bersinergi satu
sama lain. Tapi dengan adanya
forum, sekarang kita bisa
berkomunikasi, berkoordinasi,
dan bersinergi satu sama lain.
Kita bisa saling berbagi
pegetahuan dan pengalaman
(sharing knowledge and
experience). Misalnya ada satu
lesson learn atau programprogram baru di suatu
perusahaan BUMN Konstruksi,
bisa disharing ke perusahaanperusahaan BUMN Konstruksi
lainnya.
Manfaat forum bagi 14
perusahaan BUMN Konstruksi
yang menjadi anggota dari
forum tersebut antara lain :

1. Membangun sinergitas
antar perusahaan BUMN
Konstruksi.
Masing-masing perusahaan
BUMN Konstruksi memiliki
kekuatan dan kelemahan.
Dengan adanya forum, kita
bisa saling melengkapi dan
saling mengisi. Jadi kita tidak
berpikir lagi satu perusahaan.
Kita berpikir, bagaimana
perusahaan-perusahaan
konstruksi di Indonesia bisa
maju dan berkompetitif di
pasar konstruksi global.
2. Membangun komunikasi
di antara seluruh BUMN
Konstruksi.
Misalnya ada sub-kon yang
tida kompeten di satu
perusahaan, kita bisa share
bahwa sub-kon itu bisa
dibina, dsb. • ****
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TRI WIBOWO (Kadiv QHSE PT Hutama Karya)

K3 BUKAN UNTUK DIKOMPETISIKAN

P

Tri Wibowo, KADIV QHSE PT Hutama Karya.
(Foto: ISafety/Hasanuddin)

EMBENTUKAN Forum QHSE
BUMN Konstruksi menjadi bukti
bahwa K3 atau HSE bukan untuk
dikompetisikan. Tetapi bareng-bareng,
saling sharing untuk diimplementasikan. Saya kira itu yang pertama tujuan dari pembentukan Forum QHSE
BUMN Konstruksi. Kedua, dengan adanya forum ini diharapkan antar BUMN
Konstruksi saling memberikan transfer
knowledge, kemudian bersama-sama
membangun budaya K3 di lingkungan,
baik proyek, lingkungan BUMN sendiri,
maupun lingkungan masyarakat sekitar.
Lalu yang ketiga, dengan adanya

forum ini juga kita membantu pemerintah dalam hal perundang-undangan
atau persyaratan-persyaratan di bidang
K3 Konstruksi. Kemudian membantu
pelaksanaannya di lapangan, penegakan aturan-aturan K3, pemakaian APD,
regulasi-regulasi pemerintah akan kita
bantu untuk implementasinya di lapangan, dsb.
Harapannya, forum ini menjadi
suatu wadah antar BUMN bersama-sama sesuai visinya yaitu meningkatkan
mutu produk maupun pelaksanaan keselamatan kerja untuk menuju kualitas
bangsa yang lebih baik. •***

LINGGAR ESTI PANGGALIH
(Staf QHSE)

CIPTAKAN PEKERJA
KONSTRUKSI
YANG PEDULI
KESELAMATAN

S

AYA menyambut baik atas terbentuknya Forum QHSE BUMN
Konstruksi. Apalagi setelah saya
menyimak pemaparan yang disampaikan Bpk Bimo Prasetyo selaku Ketua
Umum Forum QHSE BUMN Konstruksi
tentang historis pembentukan Forum
QHSE, visi dan misi, dan sejumlah program strategis yang akan dilakukan.
Dari pemaparan yang disampaikan
Bpk Bimo Prasetyo di acara Seminar K3
Nasional di kantor Kemnaker pada Selasa (25/2/2020), yang sangat menarik
perhatian saya adalah program Pelatihan 1.000 Tenaga Kerja Harian Kon78

l

l 03 - 2020

struksi. Program ini dilakukan untuk
mendapatkan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi.
Saya berharap, selain memberikan pelatihan kepada tenaga
kerja harian konstruksi dari segi skill
atau kemampuan melakukan pekerjaan di bidangnya, juga wajib dibekali dengan pengetahuan K3, sehingga
dari program ini diharapkan tercipta
kepedulian pekerja terhadap keselamatan/K3.
Pada gilirannya, tenaga kerja pun
bisa menuntut hak-hak mereka mengingat selama ini tenaga kerja di bidang

konstruksi kurang peduli, sehingga tidak menyadari bahwa mereka berhak
mendapatkan jaminan keselamatan
dan kesehatan di saat kerja dari perusahaan tempatnya bekerja.
Mengedukasi tenaga kerja lebih
awal sebelum bekerja, dan melakukan
follow-up setelah diberikan pelatihan
sangat penting sehingga apa yang sudah diberikan tidak berlalu begitu saja.
Saya sendiri berharap dari program
tersebut dapat terlahir tenaga kerja di
bidang konstruksi yang berkompeten
dalam artian selain paham pekerjaan
juga sadar keselamatan. •***

Ketua Umum Forum QHSE BUMN Konstruksi Bimo Prasetyo (kedua dari kiri) saat menandatangani MoU dengan Wakil Ketua DK3N Rudiyanto (kedua dari kanan) disaksikan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida
Fauziah (kiri) dan PLT Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Brigjen Pol M Iswandi Hari (kanan) di Ruang Rapat Tridharma Gedung A Kemnaker, Jakarta, Selasa (25/2/2020). (Foto: ISafety/Hasanuddin)

TINGKATKAN KOMPETENSI SDM
DEMI K3 KONSTRUKSI UNGGUL
Forum QHSE BUMN Konstruksi akan segera melakukan standarisasi QHSE dan pelatihan bagi
1.000 tenaga kerja harian konstruksi. Kompetensi SDM meningkat, standarisasi QHSE meningkat,
produktivitas perusahaan naik, dan Indonesia maju. K3 Konstruksi Unggul, mampu berkompetisi di
pasar konstruksi global.

M

ESKI baru dibentuk secara
aklamasi pada 21 Januari
2020, gerakan Forum QHSE
BUMN Konstruksi sungguh lincah dan
menggebrak. Pada 25 Februari 2020,
ketika secara legal kehadirannya baru
sebatas dilaporkan ke Kementerian
BUMN selaku instansi induk atau
pemilik seluruh BUMN Karya, Forum
QHSE BUMN Konstruksi yang dibentuk
14 BUMN sudah berhasil menggelar
acara seminar K3 tingkat nasional yang
acaranya dibuka secara resmi oleh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia.
Acara Seminar K3 Nasional
bertema Budaya K3 tersebut

diselenggarakan Forum BUMN
Konstruksi dengan menggandeng
Dewan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Nasional (DK3N) sebagai
penyelenggara. Penyelenggaraan
bersama acara seminar K3 tingkat
nasional tersebut, merupakan salah
satu bagian dari kerjasama yang
akan dijalankan Forum QHSE BUMN
Konstruksi dan DK3N.
Rencana kerjasama Forum QHSE
BUMN Konstruksi-DK3N dikukuhkan
lewat penandatanganan nota
kesepahaman (MoU) antara kedua
belah pihak. Tak tanggung-tanggung,
penandatanganan MoU tersebut

dilakukan Ketum Forum QHSE BUMN
Konstruksi Bimo Prasetyo dan Wakil
Ketua DK3N Rudiyanto di sela-sela
acara seminar, dengan disaksikan
langsung Menaker Ida Fauziah dan PLT
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker
Brigjen Pol M Iswandi Hari.

Meningkatkan Kompetensi
Pekerja Konstruksi
Sejak 14 BUMN Konstruksi sepakat
membentuk wadah bernama Forum
QHSE BUMN Konstruksi pada 21
Januari 2020, tim Forum tampak
bergerak begitu cepat. “Sekarang ini
kita memang sudah memasuki tahap
03 2020 l
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04

SERTIFIKASI
KOMPETENSI HARD &
SOFT SKILL

pelaksanaan program-program.
Secara informal, keberadaan
Forum QHSE BUMN Konstruksi
sudah kami laporkan ke
Kementerian BUMN sebagai
induk atau owner dari seluruh
BUMN di Indonesia, termasuk
BUMN Konstruksi. Tetapi
program-program sudah harus
mulai berjalan. Salah satunya
adalah kegiatan Seminar K3
Nasional ini,” kata Ketum
Forum QHSE BUMN Konstruksi
Bimo Prasetyo kepada
ISafety usai acara Seminar K3
Nasional di Kemenaker, Selasa
(25/2/2020).
Setelah seminar,
agenda berikutnya adalah
menyelenggarakan kegiatan
sertifikasi dan pelatihanpelatihan. Bimo yang seharihari menjabat sebagai GM SE
di PT Wijaya Karya (WIKA) ini
menjelaskan, guna menunjang
visi dan misi, Forum QHSE
BUMN Konstruksi memiliki 5
agenda utama kegiatan yang
disebutnya sebagai Program
Strategis Forum QHSE BUMN
80

E-LEARNING
QSHE

Konstruksi.
Yaitu Standarisasi QHSE,
Pelatihan 1.000 Tenaga
Kerja Harian Konstruksi,
Sertifikasi Kompetensi Hard
& Soft Skill, E-Learning QHSE,
dan QHSE Goes to School.
Kelima Program Strategis
tersebut dibuat dalam upaya
meningkatkan standarisasi
QHSE di seluruh BUMN
Konstruksi, meningkatkan
kompetensi tenaga kerja
konstruksi, dan dalam
upaya membudayakan
safety di masyarakat dengan
memperkenalkan QHSE ke
sekolah-sekolah. “Program
Strategis kami buat sesuai
tujuan pembentukan forum
dan selaras dengan visi dan
misi forum,” kata Bimo.
Dari program strategis
yang sudah dibuat dan
ditetapkan, persoalan tenaga
kerja konstruksi tampaknya
mendapat perhatian cukup
besar dari Forum QHSE BUMN
Konstruksi. Dua dari lima
program strategis yang dibuat,

05
QSHE GOES TO
SCHOOL

adalah program peningkatan
keahlian dan kompetensi
tenaga kerja konstruksi yang
berupa pelatihan bagi 1.000
tenaga kerja harian konstruksi
dan program sertifikasi
kompetensi hard & soft skill.
Ditanya hal ini, Bimo
membenarkan bahwa
peningkatan keahlian dan
kompetensi pekerja konstruksi
mendapat perhatian cukup
besar dari Forum QHSE BUMN
Konstruksi. Bimo berdalih,
jumlah tenaga kerja di sektor
konstruksi mencapai lebih dari
7 juta orang, dan sebagian di
antaranya bekerja di BUMNBUMN Konstruksi.
“Problemnya, sebagian
besar pekerja itu belum
tersertifikasi. Kalau pun sudah
ada pekerja yang bersertifikat,
tetapi belum terdata dengan
baik sehingga kita tidak
memiliki bank data pekerja,”
katanya.
Problem lainnya terkait
tenaga kerja konstruksi adalah
tidak seimbangnya supply dan

demand. Supply terbatas, demand
besar sehingga tenaga kerja bisa
berpindah-pindah tempat kerja
setiap saat dia mau. “Ini akan
merugikan kita secara nasional.
Kesinambungan pekerjaan
konstruksi menjadi kurang terjaga
dari sisi kualitas, produktivitas, dan
sebagainya,” katanya.
Berdasarkan data BPS tahun
2108, jumlah tenaga kerja
konstruksi tercatat 8,3 juta orang.
Dari jumlah itu, berdasarkan data
Ditjen Bina Konstruksi Kemen
PUPR tahun 2019, tenaga kerja
konstruksi yang telah bersertifikat
hingga Maret 2019 tercatat
628.500 orang atau baru mencapai
7,62% dari total jumlah tenaga
kerja konstruksi.
Dalam konteks itu lah, Forum
QHSE BUMN Konstruksi merasa
perlu mengadakan pelatihanpelatihan dan sertifikasi bagi
tenaga kerja konstruksi lewat
program Pelatihan 1.000 Tenaga
Kerja Harian Konstruksi dan
program Sertifikasi Kompetensi
Hard & Soft Skill. Pelatihan dan
sertifikasi itu ditujukan bagi para
pekerja sub-kon dan mandor,
utamanya mandor.
Jika sudah mendapatkan
pelatihan dan tersertifikasi,
data-data para pekerja itu akan
dimasukkan dalam bank data
tenaga kerja konstruksi BUMN
Konstruksi. Berbekal sertifikat
yang didapat dari satu perusahaan
BUMN Konstruksi, tenaga kerja
itu dapat bekerja di BUMN-BUMN
Konstruksi lainnya.
Input tenaga kerja dari bank
data itu, akan berguna bagi
perusahaan BUMN Konstruksi
dalam memilih dan menentukan
tenaga kerja konstruksi yang
bersertifikat dan memiliki
kompetensi untuk ditempatkan
di bidang pekerjaan yang sesuai
keahlian si pekerja. “Tukang
bersertifikat gedung tentunya
tidak akan memiliki keahlian yang

sama dengan tukang bersertifikat
Infrastruktur, misalnya.”
Peningkatan keahlian
dan kompetensi tenaga kerja
konstruksi lewat pelatihanpelatihan dan sertifikasi itu
menjadi Proram Strategis yang
harus dilaksanakan oleh Forum
QHSE BUMN Konstruksi. “Happy
endingnya adalah semua proyek
yang dikerjakan semua BUMN
Konstruksi akan memberikan hasil
yang baik karena level kompetensi
para tenaga kerjanya sudah naik,”
pungkas Bimo.

Menuju K3 Konstruksi
Unggul

Pada kesempatan sama,
melengkapi keterangan
Bimo Prasetyo, GM HSE PT
Pembangunan Perumahan (PP)
Pieter Sampetoding mengatakan,
program pelatihan dan sertifikasi
tenaga kerja konstruksi
sebagaimana penjelasan Bimo,
merupakan bagian dari misi
Forum QHSE BUMN Konstruksi
dalam upaya mendukung program
kecelakaan kerja, penyakit akibat
kerja, kerusakan lingkungan,
ketidaksesuaian produk dan
kegagalan konstruksi melalui
kepemimpinan, standarisasi,
pelatihan dan kompetensi yang
unggul.
Konstruksi, kata Pieter,
merupakan bidang kerja yang
berkontribusi cukup tinggi
terhadap risiko kecelakaan
kerja. Sebesar 80-90 persen
pekerjaan konstruksi itu berada
di tangan sub-kon dan mandor.
BUMN konstruksi lebih ke arah
manajemen. Kalau kita lihat
data statistik di sektor konstruksi
selama ini yang banyak mengalami
kecelakaan kerja, cidera adalah
para pekerja sub-kon dan mandor.
“Sehingga salah satu misi forum
adalah sosialisasi dan edukasi
mengenai peraturan-peraturan
atau standar K3 Konstruksi,

meningkatkan kompetensi dari
para pekerja sub-kon dan mandor.
Peningkatan kompetensi meliputi
aspek teknis dan HSE,” kata Pieter
Sampetoding yang menjabat
sebagai Kepala Divisi (Kadiv)
Hukum di Forum QHSE BUMN
Konstruksi.
Forum juga berupaya
mendorong semua stakeholder di
bidang konstruksi dan masyarakat
industri lainnya untuk mencapai
zero accident di seluruh proyek
konstruksi yang sedang dan akan
dikerjakan. “Kesuksesan sebuah
perusahaan itu salah satunya
adalah aspek HSE harus baik,
sebab HSE menyangkut reputasi
perusahaan,” kata Pieter.
Program Strategis dibuat
Forum QHSE BUMN Konstruksi
tak sekadar untuk meningkatkan
standarisasi QHSE, meningkatkan
kompetensi tenaga kerja
konstruksi, tetapi juga untuk
mencegah terjadinya kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja
serta kerusakan lingkungan,
sekaligus dalam upaya
membudayakan safety dan K3
di masyarakat. Berbagai agenda
kegiatan Forum QHSE dalam
Program Strategis dibuat dalam
upaya menjadikan K3 Konstruksi
yang Unggul di Indonesia. “Kita
berpikir, bagaimana perusahaanperusahaan konstruksi di Indonesia
bisa maju dan berkompetitif di
pasar konstruksi global,” katanya.
Pada akhirnya, keselamatan
dan kesehatan tenaga kerja
konstruksi (manusia) akan
terlindungi dan mencegah
terjadinya kegagalan konstruksi.
“Ini semua untuk mendukung
program-program pemerintah,
baik di bidang perlindungan
tenaga kerja maupun keselamatan
infrastruktur demi kemajuan
perekonomian nasional
dan kesejahteraan bangsa,”
pungkas Pieter Sampetoding. •
(Hasanuddin)
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DK3N AJAK KAUM MUDA
ANTISIPASI COVID-19
Penularan virus corona (SARS-CoV-2) sebagai virus penyebab penyakit
Covid-19 di Indonesia makin hari makin mengkhawatirkan. Yuk….kita
sama-sama putus mata rantai penularannya.

D

EWAN Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)
mengajak kaum muda untuk
mengatakan “ya” (Say Yes) antisipasi
Covid-19 dengan menjadi pelopor
pemutusan mata rantai penularan
Covid-19. Caranya?
“Mulai dari diri dan sekitar kita,”
kata pakar kesehatan masyarakat dari
Universitas Diponegoro (Undip) Hanifa
M Denny, SKM, MPH, PhD dalam acara
diskusi ‘Gaul Online Bareng DK3N (Go
DK3N)’ yang diselenggarakan DK3N
secara online pada Selasa (31/3/2020)
pukul 16.00 WIB.
Mantan Dekan FKM Undip yang
kini menjadi anggota Komisi II DK3N
itu menjelaskan, kaum muda tak perlu
repot-repot untuk menjadi pelopor
pemutusan mata rantai penularan
Covid-19. “Sederhana saja dan mulai
82
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dari diri dan sekitar kita. Misalnya
tetap menjaga kebersihan diri seperti mandi dengan air mengalir dan
sabun, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun selama 20 detik dan
menyeluruh. Bila tidak ada air dan
sabun di dekatmu, bisa digunakan
handsanitizer,” kata Hanifa.
Lalu, jaga jarak fisik (social distancing) minimal 1,5 meter. Hal ini ditujukan guna menghindari penularan
melalui droplet (percikan; bersin dan
batuk). “Apabila bertemu orang, cukup
hormat atau senyum ceria sebagai
gantinya bersalaman,” Hanifa menambahkan.
Hmmm….kira-kira apa saja ya yang
bisa dilakukan kaum muda ketika
berada di rumah (stay at home/work
from home) selama epidemi Covid-19
ini? Hanifah lalu mengajak kaum muda

peserta diskusi online untuk melakukan list masing-masing. “Makan
sehat untuk meningkatkan imunitas
tubuh dan vitamin C? Tentu donk. No
smoking no vaping! Ingat Covid-19
adalah penyakit sistem pernapasan,”
kata Hanifa mengingatkan kaum muda
yang suka merokok dan vaping. Masih
banyak lagi hal menarik yang dibahas
PhD bidang Kesehatan Masyarakat
jebolan Department Of Environmental And Occupational Health, College
Of Public Health, University Of South
Florida, Tampa, Amerika Serikat tahun
2012 ini.
Menurut Fadllil Kaafi dari Komisi
V DK3N, acara diskusi secara online
yang dimoderatori Ratih Fitriani,
ST, MT, dari Kemen PUPR yang juga
anggota DK3N ini mendapat antusias
dari masyarakat. Acara diskusi yang

Prof Fatma Lestari. (Foto: ISafety/Hasanuddin)

berlangsung lebih dari 1 jam dan
disiarkan secara langsung melalui akun
FB DK3N itu diikuti oleh 1.641 peserta
di mana 132 di antaranya menjadi
peserta aktif.

Memilih Disinfektan yang
Aman

Sebelumnya, pada hari yang sama,
acara serupa juga digelar dengan
menampilkan narasumber Prof dra
Fatma Lestari, MSc, PhD, Guru Besar
FKM UI. Dalam acara ‘Go DK3N’ Prof
Fatma yang tampil pukul 13.00-13.40
WIB mengajak kaum muda untuk tidak
sembarangan menggunakan disinfektan. “Memilih Disinfektan yang Aman:
Yuk Kaum Muda Pasti Bisa!”
Prof Fatma yang juga anggota
Komisi IV DK3N ini mengatakan, belakangan ini cukup banyak beredar di
medsos tentang cara pembuatan disinfektan untuk mencegah penyebaran
virus corona (SARS-CoV-2) sekaligus
membunuhnya. Sebelum membahasnya, Prof Fatma terlebih dahulu
menjelaskan pengertian disinfektan
itu sendiri yaitu bahan yang dapat
digunakan untuk membunuh kuman/

mikroba yang terdapat di permukaan
benda mati seperti pakaian, lantai,
dinding, logam, dsb. Proses membunuh kuman/mikroba di permukaan
benda mati itu disebut disinfeksi.
Disinfektan diklasifisikasikan
menjadi dua yaitu disinfektan kimiawi
(sabun, disinfektan kimia, pH tinggi/
rendah) dan disinfektan non-kimiawi
(panas, UV, sinar matahari, pasteurisasi). Ada begitu banyak produk dan
merek disinfektan yang beredar di pasar. Tetapi manakah yang tepat untuk
membunuh virus corona dan bagaimana cara menggunakannya agar aman?
Dalam diskusi online yang juga dimoderatoru Ratih Fitriani, Prof Fatma
menjelaskan, tidak semua disinfektan
bisa membunuh virus corona. Karena
itu, Prof Fatma mengajak kaum muda
untuk jeli dan teliti dalam memilih
disinfektan yang tepat untuk virus
corona. Prof Fatma mengingatkan
kaum muda untuk selalu mengikuti
instruksi kemasan tentang konsentrasi
penggunaan dan teknik menggunakan
yang tepat.
Ada seorang peserta bertanya soal
keamanan dari bilik (chamber) disin-

fektan yang belakangan banyak dibuat
di perusahaan-perusahaan terhadap
manusia? Secara tegas Prof Fatma
mengatakan bahwa bilik disinfektan
tidak dianjurkan sebab disinfektan
hanya digunakan terhadap permukaan
benda mati dan bukan makhluk hidup.
Prof Fatma mengajak kaum muda
untuk bisa memilih disinfektan yang
aman. “Kaum muda adalah garda terdepan dalam pencegahan penyebaran
virus corona. Kita bisa, tapi kita harus
bersama-sama (memutus mata rantai
penyebaran virus corona, red),” begitu
kata penutup diskusi dari Prof Fatma
Lestari.
Menurut Fadllil, acara diskusi bersama Prof Fatma Lestari dari UI pada
siang itu diikuti oleh lebih 2.000 peserta di mana lebih 100 di antaranya
menjadi peserta aktif. Acara ‘Go DK3N’
merupakan acara baru yang digagas
DK3N dalam upaya menyosialisasikan
K3 di kalangan pekerja muda yang
digelar seminggu sekali dengan topiktopik kekinian. ”Untuk saat ini, terkait
pandemi virus corona, kita adakan
sehari dua kali dan seminggu dua kali,”
kata Fadllil Kaafi. • (Hasanuddin)
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ALAT PEMADAM
KEBAKARAN
REjEKI UTAMA PT PRODUK
NATIONAL FOAM
Fire Protection, Fire Protection
Equipment

Wisma Geha 4th Floor Jalan Timor 25
Jakarta 10350
phone +62 21 316 2924 fax +62 21 316 2779
email ptrejeki@indosat.net.id

PT RANTAI LAUT

Distributor Resmi Angus Fire
Hose, Extinguisher, Sprinkler, Fire
Foam, Tridol Afff, Hydrant Box,
Duraline Rubber Hose
Pintu Air Raya No. 38 H Pasar Baru
Jakarta 10710
Rantai laut Sales & Support team:
Phone: (021) 386-0505, 386-0606
Fax: (021) 386-4545

PT WILTAR USAHA
SEjAHTERA ELIDE FIRE
ELIDE FIRE

Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok B/3A
Jakarta Barat, Indonesia 11410
Phone 021.5636115

DAHLIA CAHAYA CV

Fire Extinguisher Angelfire
Peralatan Pemadam Kebakaran ALPINDO
Jl KH Moch Mansyur 28-30 Duri Pulo,
Gambir Jakarta Pusat 10140 DKI Jakarta
Phone: (021) 6322977/(021) 6311568,
6347914 Fax: (021) 6310759

PT MASTE DAYAA

Distributor fire safety products
& systems, steam energy

conservation products, specialty
chemicals and waste management
Pondok Pinang Centre Blok C 16-18 Pondok
Indah - Jakarta 12310.
Phone: 021 751 1118 Fax: 021 751 1121
Email : fireprotection@mastedayaa.com,
info@mastedayaa.com

PT SABERINDO PASIFIC
Fire Safety and Protection

Komplek Ruko Mega Grosir Cempaka Mas
Blok J no 10, Jl Letjen Suprapto, Jakarta
Phone: 021.42888282 Fax: 021.42872323
www.saberindo.co.id

PT AMARE AqILA INDONESIA
FIRE SOLUTION
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Distributor Fire Fighting
Equipment, Fire Alarms,
Sprinklers, Smoke & Gas
Detectors and Safety Equipment
Jalan Gunung Sahari Raya 51/8,
Phone: (021) 4227632
Email: admin@trimitragroup.com
Supplier of Fire Fighting Equipment
with Brand HD Fire, Firedos, Macron,
Firebull and Brightsky.

ALAT KESELAMATAN
(SAFETY EqUIPMENT)

Distributor Resmi Tabung Alat
Pemadam Api Kebakaran
Jl. Merapi Kav. 821, Bukit Nusa Indah,
Ciputat, Tangerang Selatan 15414
Phone: 021 7463 9917 (Hunting),
Fax: 021-7463 9918

PT PUNDARIKA ATMA
SEMESTA

PT INDOLOK BAKTI UTAMA
Penyediaan Alat & Solusi
Keamanan

Manufacturer of Fire Truck and
Fire Safety Equipment “AYAXX”
Jl Pancasila Gg Tritunggal 4 Cicadas,
Gunung Putri Cibinong 16964 Jawa Barat
Phone: (021) 8670973/86861900, 86862400
Fax: (021) 8675887

Jalan Salemba Raya No. 32 Jakarta Pusat
Phone: 0804 1338 383
info@indolok.id

SERVVO FIRE INDONESIA PT

Perkantoran Hijau Arkadia Menara F Lt 8
Jl.TB Simatupang Kav 88, Jakarta Selatan
Phone: 021.29974000 Fax: 021.78832172
www.3M.com

FIRE FIGHTING EqUIPMENT of
Oil & Gas Companies, Mining,
Manufacturing Industries,
Building Industrial and
Commercial Market

Jl Lingkar Selatan no 8, Legok Tangerang
15820 Banten Phone: (021) 6330330 (021)
54260451, 54260450 Fax: (021) 6330230
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PT 3M INDONESIA

Alat Keselamatan Kerja “3M”

PT KING’S SAFETYWEAR
Sepatu Safety “King’s”

Super Block Mega Glodok Kemayoran
Office Tower A, 5th Floor, Jl. Angkasa Kav.

B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta
10610, Indonesia
Phone: +62 21 2937 1288/+62 21 2664 6688
Fax: +62 21 6570 1574

Ruko Kolden Boulevard Blok Q No 19
Jl Pahlawan Seribu BSD City 021,
Serpong Tangerang Phone: 021.53161425
Fax: 02153161424

PT BERKAT NIAGA DUNIA

Alat Keselamatan Kerja “Berkat
Safety”
Jl. Cideng Barat 47 D Jakarta Pusat – 10150
Phone: 021 – 6327060, 6327065
Fax: 021 – 63851240, 63851241
Email: info@bndsafety.net
berkat@berkatsafety.co.id

PT WINA KARYA MULIA

Jl. Musi No.16 Jakarta 10150, INDONESIA
Phone: 62 21 3861018 Fax: 62 21 3849409
Email: info@cheetahsafety.com

Center Point Apartement Tower A-GF 02
Jl. Jendral Ahmad Yani Kota Bekasi
Phone: 021 2808 8028 Fax: 021 3576 1571
WA: 0821 1319 1002
Email: nova@rojosafety.com
www.rojosafety.com

PERUSAHAAN TRAINING,
KONSULTASI, jASA K3
DAN RIKSA UjI

PT PROSAFERA
TRAINING, KONSULTAN DAN
SERTIFIKASI

PjK3, Konsultasi dan Training K3
Grand Galaxy jl Boulevard Timur Raya
BLOK RSK 06 N0 17, Bekasi 17147
Phone: 021. 22016590

PTC PERTAMINA TRAINING &
CONSULTING

Lembaga Training HSE Pertamina
Griya Legita Pertamina Building 8Th Fl
Jl Sinabung II Terusan Simprug Jakarta
12220
Phone: 021 722302728 Fax: 021 7223026
Pusat Fire & Safety Sungai Gerong

PT PHITAGORAS GLOBAL
DUTA

PjK3, Konsultasi dan Training K3

Klinik & Laboratorium
Capitol Business Park Blok B2,
Jl. Niaga Raya Jababeka 2
Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat
Phone: 021 8983 1945, 081245735429
www.citraardhita.com

PT. RISK CARE SERVICE

PT FORTA-LARESE

Safety Shoes CHEETAH

PT. CITRA ARDHITA
MEDIFARMA

PjK3, Konsultasi dan Training K3

INDONESIA

PjK3, Konsultasi dan Training K3
Jl. Angsana Raya No.1 Kav, I Pejaten Timur,
Pasar Minggu, Jakarta 12510
Phone: 0811 1917 700, 021-794 7688
woro.edgar@riskcareservice.com
www.riskcareservice.com

LEMBAGA PENDIDIKAN
TINGGI K3
PT. HSE SWADAYA INDONESIA
qq KLINIK HSE MEDIKA
Klinik Kesehatan Kerja

Jl. Raya Rajeg Mauk / Rajeg Tanjakan,
Kp Kebon Kelapa Rt. 015 / Rw. 05, Desa
Tanjakan Kec. Rajeg, Kab. Tangerang,
Phone: 081316807203, 021-59350675,
021-21799124
admin@hseswadaya.co.id
www.hseswadaya.co.id

PT. DELTA NUSANTARA
PERSADA (DELTA INDO)
PjK3 Riksa Uji

Komp. Ruko Suncity Square/H-20, Jl. M.
Hasibuan, Bekasi, Jawa Barat
Phone: 021 8886 9010 Fax: 021 384 9409
Email: admin@hseswadaya.co.id
deltaindonesia@gmail.com
www.deltaindo.co.id

STIKES BINAWAN

Program Sarjana Terapan (D4)
Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Jl Kalibata Raya No 29-30 Jakarta Timur
13630
Phone: 02180881129 Fax: 021 80880883
www.binawan-ihs.ac.id

UNIVERSITAS SAHID

Program S1 K3 Teknik Industri
Jl. Jendral Sudirman No. 86, Jakarta 10220.
Phone: (021)83785303/304,
(021)8312813/15 ext 104
Fax: (021) 835 4763
Email: marketing@usahid.ac.id Website:
www.usahid.ac.id

UNIVERSITAS INDONESIA

S1 & S2 Program Studi
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
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Kampus Universitas Indonesia Gedung C
Jl. Prof. Dr. Sujudi, Pondok Cina, Depok,
Jawa Barat 16424
Phone: 02178849033 Fax: 021 7863487
/www.fkm.ui.ac.id

SEKOLAH PASCA SARjANA
UNIVERSITAS SAHID
Program Magister K3L

Sahid Sudirman Residence Lt 5 Jl Jenderal
Sudirman No 86 Jakarta Pusat 10220
Phone: 021.290 227 21/24 Fax:
021.29022744
www.usahid.ac.id

AKAMIGAS BALONGAN
Program Fire Safety

Jl. Soekarno Hatta, Pekandangan,
Indramayu, Jawa Barat 45216
Phone:0234 574 6687 Fax: 0234 272 448
info@akamigasbalongan.ac.id
www.akamigasbalongan.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) SYARIF HIDAYATULLAH
jAKARTA
S1 Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, Program Studi Ilmu
Kesehatan Masyarakat, Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
(FKIK)

Jl. Ir. H. Djuanda No. 95, Ciputat, Tangerang
Selatan, Banten, Indonesia 15412
Phone:021 740 1925
humas@uinjkt.ac.id
www.www.uinjkt.ac.id

UNIVERSITAS NEGERI
jAKARTA (UNj)

S1 Teknik Keselamatan dan
Proteksi Kebakaran, Program
Studi Pendidikan Teknik Mesin,
Fakultas Teknik
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur
Phone: 021 2926 6006 Fax: 021 489 8486
www.unj.ac.id

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL VETERAN
jAKARTA (UPN jAKARTA)
S1 Keselamatan Kerja, Program
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Studi Ilmu Kesehatan Masyrakat,
Fakultas Ilmu Kesehatan
Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta,
12450
Phone: 021 765 6971 Fax: 021 765 6971
upnvj@upnvj.ac.id
www.upnvj.ac.id

UNIVERSITAS INDONESIA (UI)
Program Magister (S2) Teknik
dan Manajemen Keselamatan
Kebakaran (Fire Safety
Engineering and Management)

Jalan Kampus UI, Kukusan, Beji, Kukusan,
Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Phone: 021 7888 8430
www.eng.ui.ac.id

INSTITUT TEKNOLOGI
BANDUNG (ITB)

S2 Keselamatan Kesehatan
Lingkungan. Program Studi
Teknik Lingkungan. Fakultas
Teknik Sipil dan Lingkungan
Jl. Ganesha No.10, Lb. Siliwangi, Coblong,
Kota Bandung, Jawa Barat 40132
Phone: 022 258 0935
www.itb.ac.id

ORGANISASI K3

ASOSIASI AHLI
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERjA (A2K3)
The Society for Occupational
Health & Safety Specialist

Ruko Angsana Kav. I
Jl. Rawajati Timur Raya No. 1, Pejaten
Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510
Telp. 021 7947688

WSO INDONESIA (WORLD
SAFETY ORGANIzATION)
World Management Center

Sahid Sudirman Residence, 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman, No. 86 Jakarta Pusat
Telp 021. 22016590

ASOSIASI AHLI
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERjA
INTERNASIONAL INDONESIA
(A2K3-INTERINDO)

DEWAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERjA
NASIONAL (DK3N)

Sekretariat : DBS Bank Tower floor 28th
Ciputra World One, Jl Prof Dr Satrio Kav 3-5
Jakarta 12940
Phone: 021-30329791

Gedung Depnaker Lt 2 JL Gatot Subroto,
Jakarta

IKATAN AHLI KESELAMATAN
KERjA INDONESIA (IAKKI)

ASOSIASI AHLI
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERjA
INDONESIA (A2K4)

Sekretariat: Menara Bidakara Lt 2 No 206
Jl Jend Gatot Subroto Kav 71-73,Jakarta
Selatan, Jakarta 12780
Phone: (021) 8379 3025

Jl Raya Lenteng Agung No 37E
Tanjung Barat, Lenteng Agung,
Jakarta Selatan 12610
Phone: 021-78848826, Fax: 021-78848926
Email: a2k4ina@gmail.com Website: www.
a2k4-ina.net
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INDONESIAN INDUSTRIAL
HYGIENE ASSOSCIATION
(IIHA)
Gedung C Lt 3 Departemen K3
Fak Kesehatan Masyarakat

Universitas Indonesia
Phone: 021.7884 9033 Fax: 021 786 3487
iiha@gmail.com
www.iiha.id

IKATAN DOKTER KESEHATAN
KERjA INDONESIA (IDKI)
Jl. Ahmad Yani No 69 – 70 Cempaka Putih “
Pusat K3”, Jakarta Pusat, Indonesia
Phone: 021 9907 1553 Fax: 021 424 5810
www.idki.org

ASOSIASI PERUSAHAAN
INSPEKSI TEKNIK INDONESIA
Komplek Rasuna Epicentrum Menteng Atas,
Lt. 5, Suite 0535, Karet Kuningan, Jakarta
12940a
Phone: 021 2994 1205 Fax: 021 2994 1206
bsapitindo@cbn.net.id
www.apitindo.or.id

ASOSIASI PROFESI
KESELAMATAN
PERTAMBANGAN INDONESIA
(APKPI)
Green Business Center Graha Mustika Ratu.
Lantai 5, 503, Jakarta 12670
021 5795 5818
sekretariat@apkpi.co.id
www.apkpi.co.id

Jl. MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan,
Indonesia 12780
Phone: 021 799 2685 Fax: 021 799 2321
info@bnsp.go.id
www.bnsp.go.id

LSP MIGAS

Lembaga Sertifikasi Profesi Migas
Gedung LSP Migas, Jl. Buncit Raya No. 3,
Jakarta Selatan
Phone: (021) 2279 0309 Fax: 021 794 3950
info@lsp-migas.org
www.lsp-migas.org

LPS K3 LSK-K3 ICCOSH

Lembaga Sertifikasi Profesi K3
Stikes Binawan Lobi Lt.2 Jl. Kalibata Raya No.
25-30 Jakarta
Phone: (021) 2280 0480 Fax: (021) 7919 5061
wizal.putra@yahoo.com
www.iccosh-lskk3

LSP ENERGY

Lembaga Sertifikasi Energi
Komplek Grand Galaxy Park, Blok RSK 6 No.
10 Bekasi
Phone: (021) 2213604
info@lspenergi.com
www. lspenergi.co.id

PT TUV RHEINLAND INDONESIA
Badan Sertifikasi SMK3

PERUSAHAAN jASA
INSPEKSI TEKNIK (PjIT)
BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
Jl Yos Sudarso No 38-40 Tj Priok
Jakarta Utara
Phone: 021.430 0762 Fax: 021 4390 0972
www.bki.co.id

LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI DAN SISTEM
MANAjEMEN SERTIFIKASI
BNSP

Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Indonesia

Serifikasi OHSAS 18001,ISO 14001,ISO 9001
Menara Karya Building, 10th Fl
Jl HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta
12950
Phone 21.57944579 Fax 021.57944575

PT. SUCOFINDO (PERSERO)
Badan Sertifikasi SMK3

Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Jakarta,
Indonesia 12780
Phone: (021) 798 3666 Fax: (021) 798 6473
customer.service@sucofindo.co.id
www.sucofindo.co.id

Jl Yos Sudarso No 38-40 Tj Priok Jakarta Utara
Phone 021.4300762 Fax 021 43900972
www.bki.co.id

LINGKUNGAN DAN OIL
SPILL
WALHI

Organisasi Gerakan Lingkungan
Hidup
Jl. Tegal Parang Utara No.14, RT.5/RW.4,
Mampang Prpt., Jakarta 12790
Phone: (021) 79193364
www.walhi.or.id

PT. OSCT INDONESIA

Peralatan & Teknologi
penanggulangan tumpahan minyak
Jl. Kwitang Raya 36, Jakarta Pusat 10420
Phone: (021) 3192 5454 Fax: (021) 3192 3444
info@osct.com
www.osct.com

PT. SLICBAR INDONESIA

Peralatan Penanggulangan
Tumpahan Minyak di Indonesia
Head Office
Delta Silikon II Industrial Park Blok F2/1 I
LIPPO Cikarang Bekasi
Phone 021.89117311
Fax: 021.31923444
www.slickbar.co.id

MEDIA LAB INDONESIA
Laboratorium Pengujian
Lingkungan

Jl. Jatiwangi No. 44 Kamurang, Cikedokan
Cikarang Bekasi 17530, Jawa Barat,
Indonesia
Phone: (021) 2851 7576 Fax: (021) 2214 3010
info@medialab.co.id
www.medialab.co.id

BIRO KLASIFIKASI INDONESIA
SERTIFIKASI SMK3
Badan Sertifikasi SMK3
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