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1. LATAR BELAKANG  

Memasuki awal tahun 2020, seluruh dunia dikejutkan dengan kehadiran virus jenis baru, 

yaitu SARS Cov 2. Virus ini menyebabkan penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 

yang penularannya dapat terjadi antar manusia. Pada 11 Maret 2020 WHO mengumumkan 

COVID-19 sebagai pandemi dunia dikarenakan penyebaran dan peningkatan jumlah 

kasusnya yang pesat. WHO menghimbau agar semua negara meningkatkan upaya 

pencegahan dan penatalaksanaan COVID-19, termasuk Indonesia. Berdasarkan data Gugus 

Tugas COVID-19 pada tanggal 30 Agustus 2020, dari 1.282.618 kasus dengan spesimen 

diperiksa didapat kasus konfirmasi sebanyak 172.053 yang 40.525 diantaranya dalam 

perawatan, 124.185 kasus sembuh dan 7.343 kasus meninggal. 

 

Salah satu kelompok yang berisiko terjangkit COVID-19 adalah anak dan remaja. 

Berdasarkan data dari Gugus Tugas COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif pada 

kelompok usia 6-18 tahun sebanyak 6,8% atau 9.613 kasus. Untuk meminimalisir penularan 

COVID-19 pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk 

menerapkan protocol kesehatan di fasilitas Umum termasuk di Rumah Sakit. 

 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 

Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka 

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

 

Terlaksananya rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, sumber daya manusia 

merupakan subjek penting dalam pembangunan. Saat ini bangsa Indonesia sedang 

menghadapi tantangan yang mengharuskan sumber daya manusia beradaptasi dengan 

situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Belum ditemukannya vaksin dan 

pengobatan definitif COVID-19 diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga 

negara harus bersiap dengankeseimbangan baru pada kehidupan masyarakatnya.  



 

Aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi harus berjalan beriringan dan saling mendukung agar 

tercapai tujuan yang diharapkan. Untuk itu berbagai kebijakan percepatan penanganan 

COVID-19 harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian dan aspek sosial 

masyarakat. Tempat dan fasilitas umum merupakan area dimana masyarakat melakukan 

aktifitas kehidupan sosial dan berkegiatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Risiko 

pergerakan orang dan berkumpulnya masyarakat pada tempat dan fasilitas umum, 

memiliki potensi penularan COVID-19 yang cukup besar. Agar roda perekonomian tetap 

dapat berjalan, maka perlu dilakukan mitigasi dampak pandemi COVID-19 khususnya di 

tempat dan fasilitas umum. Masyarakat harus melakukan perubahan pola hidup dengan 

tatanan dan adaptasi kebiasaan yang baru (new normal) agar dapat hidup produktif dan 

terhindar dari penularan COVID-19. Kedisiplinan dalam menerapkan prinsip pola hidup 

yang lebih bersih dan sehat merupakan kunci dalam menekan penularan COVID-19 pada 

masyarakat, sehingga diharapkan wabah COVID-19 dapat segera berakhir. 

 

Ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-

19 di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan 

individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan 

pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta 

masyarakat pengguna. 

  

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar 

tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster pada tempat-tempat dimana terjadinya 

pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang. Masyarakat 

harus dapat beraktivitas kembali dalam situasi pandemi COVID-19 dengan beradaptasi 

pada kebiasaan baru yang lebih sehat, lebih bersih, dan lebih taat, yang dilaksanakan oleh 

seluruh komponen yang ada di masyarakat serta memberdayakan semua sumber daya 

yang ada. Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan COVID-19 (risiko 

tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Protokol kesehatan secara umum harus memuat :  

1. Perlindungan Kesehatan Individu 

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat 

Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam 

penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya 

kegiatan, lokasi kegiatan (outdor/indoor), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, 

kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau 

penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya. Dalam penerapan protokol 

kesehatan harus melibatkan peran pihakpihak yang terkait termasuk aparat yang akan 

melakukan penertiban dan pengawasan. 

 



 Mewujudkan Visi dan Misi didalam RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020, RSUD 

Puri Husada Tembilahan harus tetap focus dalam kondisi Pandemi COVID19 ini untuk terus 

menggerakan Program dan Kegiatan di RSUD Puri Husada Tembilahan, salah satu yang 

dapat dilakukan adalah merubah adaptasi kebiasaan baru terhadap karyawan maupun 

pengunjung Rumah Sakit untuk dapat menerapkan Protokol Kesehatan, hal ini bukan hal 

yang mudah dilakukan sehingga perlu adanya Tim yang bergerak untuk dapat menjalankan 

aturan yang telah ditetapkan di RSUD Puri Husada Tembilahan. Sehingga Fasilitas 

Kesehatan terus berjalan, karyawan dan Pengunjung Rumah Sakit dapat menjaga prokes 

dan terlindungi dari COVID19 ini. 

  

2. TUJUAN 

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi Karyawan dan 

Pengunjung Rumah Sakit dalam rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama 

masa pandemi. Selain itu juga Tujuan Inovasi ini menerapkan segala aturan yang telah 

ditetapkan di lingkungan Rumah Sakit. 

 

3. LANGKAH MEKANSIME TIM SIRTU 

Direktur/Pemimpin BLUD mengarahkan kepada Kabag Tata Usaha (KTU) yang jugfa selaku 

ketua Tim SIRTU untuk kemudian menggerakan Tim SIRTU (Penyisir Peraturan).  Kabag Tata 

Usaha memberikan Perintah kepada Tim SIRTU untuk menjalankan Aktivitas sesuai Jadwal 

Tim yang telah ditetapkan untuk menuju lapangan, Tim memberikan edukasi terkait 

Protokol Kesehatan kepada seluruh pengunjung dan karyawan di RSUD Puri Husada 

Tembilahan.  

 

Tim SIRTU (Penyisir Peraturan) mendapat perintah dan melakukan Rapat Tim SIRTU 

(Penyisir Peraturan) sebelum turun kelapangan untuk membicarakan sasaran yang akan 

menjadi focus pelaksanaan penyisiran peraturan bagi pengunjung maupun karyawan yang 

melanggar peraturan di lingkungan RSUD Puri Husada Tembilahan. Kemudian Tim SIRTU 

(Penyisir Peraturan) Turun kelapangan untuk menyisir Karyawan dan pengunjung yang 

tidak mengikuti aturan. 

 

Selesai turun Tim membuat Laporan terkait kondisi dilapangan  Tim SIRTU melaporkan 

kepada KTU mengenai kondisi di Lapangan KTU Melaporkan Kondisi yang ditemukan oleh 

Tim SIRTU kepada Direktur/Pemimpin BLUD Pemimpin BLUD mengembalikan Laporan 

Capaian Tim SIRTU untuk di Tindak lanjuti. 
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