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Sejak kasus konfirmasi positif 
COVID-19 pertama merebak 
di Indonesia, PAPDI terus 
menunjukkan dukungannya 
terhadap semua internis 

yang berada di garis depan 
penanganan COVID-19. PAPDI juga 
bergerak melakukan pencegahan 
dan mengawal kebijakan-kebijakan 
pemerintah terkait COVID-19. 

Pada edisi ini dalam rubrik Fokus 
Utama, dibahas langkah-langkah 
riil yang dilakukan PAPDI dalam 
menghadapi pandemi COVID-19. 
Di antaranya bagaimana PAPDI 
bersama-sama organisasi profesi 
lain membuat Buku Pedoman 
Tatalaksana COVID-19 sebagai 
panduan bagi seluruh dokter di 
Indonesia. PAPDI juga membantu 
pengadaan alat pelindung diri (APD) 
sesuai standar untuk dibagikan 
kepada seluruh Peserta Pendidikan 
Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. 

Dalam kondisi yang sulit, muncul 
harapan bahwa pandemi akan dapat 
diatasi dengan vaksin. Pemerintah 
berusaha merealisasikan program 
vaksinasi COVID-19 agar tercipta 
herd immunity yang memutus rantai 
penularan virus. PAPDI mendukung 
langkah pemerintah ini, namun juga 
mengingatkan agar pelaksanaan 
program vaksinisasi COVID-19 
dilakukan tidak tergesa-gesa, 
melainkan benar-benar mengikuti 

aturan atau kaedah pembuatan 
vaksin yang baru.      

Pandemi COVID-19 memberikan 
dampak pada semua apsek 
kehidupan. Dunia pendidikan, 
termasuk Pendidikan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam, ikut 
menanggung degradasi proses 
pembelajaran. Pembatasan-
pembatasan yang diberlakukan 
selama pandemi membuat tidak 
semua materi pendidikan dan 
pembelajaran dapat diberikan 
kepada calon internis. Rubrik Jendela 
Kolegium membahas bagaimana 
program studi-program studi Ilmu 
Penyakit Dalam di masa yang sulit 
ini berjibaku melaksanakan program 
pendidikan yang tetap memenuhi 
standar.  

Sebagai selingan, di rubrik Jeda, 
terdapat ulasan tentang panduan 
memilih sepeda dan bagaimana 
tip bersepeda yang aman di masa 
pandemi. Olahraga bersepeda 
menjadi aktivitas luar ruang yang 
favorit saat ini. Yang pasti, ketika 
melakoninya protokol kesehatan 
3M (memakai masker, menjaga 
jarak, mencuci tangan), tidak boleh 
ditinggalkan. 

Semoga informasi yang disajikan 
bermanfaat adanya.  Akhir kata, 
selamat membaca!

SALAM REDAKSI

GERAK PAPDI
DI TENGAH PANDEMI
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Ketika kasus COVID-19 
merebak pertama kali 
di Wuhan (China) di 
penghujung Desember 
2019, PAPDI serta merta 

mengamati dan memantau 
perkembangannya. Sekalipun kala 
itu penyakit ini belum menjamah 
Indonesia, PAPDI sudah bergerak 
mengedukasi masyarakat agar 
waspada. Edukasi dilakukan melalui 
kegiatan PAPDI Forum tanggal 29 
Januari 2020 bertempat di Hotel Ibis 
Senen Jakarta, dengan tajuk “Kenali 
Wuhan Corona Virus (2019-nCoV) 
dan Cegah Penularannya”.  Saat itu 
agen penyebab COVID-19 dianggap 
virus baru, para pakar kesehatan 
dunia menyebutnya Novel Corona 
Virus atau 2019-nCoV. Nama 
COVID-19 diberikan oleh World 
Heath Organization (WHO) pada 11 
Februari 2020, dan berlaku hingga 
sekarang. 

COVID-19 terdeteksi di Indonesia 

pada awal Maret 2020, seiring 
dengan merebak wabah COVID-19 
menjadi pandemi yang menyebar 
cepat ke seluruh dunia. WHO 
mencatatkan dalam hitungan 
minggu, lebih 200 negara terjangkit 
penyakit ini. Di Indonesia, COVID-19 
juga menyebar dengan cepat. Kasus 
pertama terdeteksi di Depok, Jawa 
Barat. Dalam hitungan hari merebak 
ke daerah-daerah lain. 

Pada tanggal 14 Maret 2020 PB 
PAPDI berinisiatif mengirimkan surat 
himbauan kepada Ketua Umum 
Pengurus Besar Ikatan Dokter 
Indonesia (PB IDI), agar PB IDI 
memberikan rekomendasi kepada 
pemerintah untuk menetapkan 
daerah-daerah terjangkit yang 
diikuti dengan lockdown daerah 
yang berisiko tinggi. Pada 
tanggal 17 Maret 2020 PB PAPDI 
mengeluarkan himbauan kepada 
seluruh anggota dan Ketua PAPDI 
Cabang di seluruh Indonesia untuk 

bersiap-siaga apabila eskalasi 
pandemi COVID-19 meningkat. 
PAPDI Cabang diharapkan mendata 
sejawat yang siap menjadi relawan, 
serta dapat berkolaborasi dengan 
IDI dan organisasi profesi lain untuk 
membuat Satgas Bencana COVID-19. 

Melihat perkembangan situasi, PB 
PAPDI secara resmi mengeluarkan 
Surat Edaran Nomor 1209/PB PAPDI/
III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang 
ditujukan kepada anggota PAPDI 
agar waspada dalam penanganan 
dan pencegahan COVID-19. PB 
PAPDI mengharuskan anggota 
menggunakan alat pelindung diri 
(APD) dan memberikan pelayanan 
sesuai dengan standar WHO, serta 
meminta pemerintah menjamin 
ketersediaan APD sesuai kebutuhan 
rumah sakit-rumah sakit. Dalam 
hal ini, PB PAPDI menegaskan 
mendukung pemerintah dalam 
membatasi kegiatan yang 
melibatkan masyarakat dalam 

GERAK PAPDI 
DI TENGAH PANDEMI

PAPDI mengerahkan 
segala daya dan upaya 
dalam memerangi 
COVID-19. Satu kaki 
bergerak dinamis di 
garis depan penanganan 
COVID-19. Kaki yang 
lain berlari mengawal 
kebijakan pemerintah 
agar segala keputusan 
yang diambil terkait 
COVID-19 sesuai dengan 
koridor yang berlaku. 
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jumlah banyak, serta siap 
sedia berkolaborasi dengan 
Kementerian Kesehatan RI, Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19, dan PB IDI dalam rangka 
penanganan wabah COVID-19. 

Di lingkup internal disusun langkah 
penting. Pada 6 April 2020 PB PAPDI 
membentuk Tim Ad Hoc PAPDI 
dalam Penanganan COVID-19 yang 
beranggotakan 6 orang. Tanggal 
29 Mei 2020 anggota tim direvisi 
dengan menambahkan satu anggota, 
sehingga secara keseluruhan Tim 
Ad Hoc Penanganan COVID-19 
berjumlah 7 orang, terdiri dari satu 
ketua, yaitu dr. Ceva Wicaksono 
Pitoyo, SpPD, K-P, FINASIM, KIC 
serta enam orang anggota yakni: dr. 
Adityo Susilo, SpPD, K-PTI, FINASM; 
Dr. dr. Cleopas Martin Rumende, 
SpPD, K-P, FINASIM, FCCP; Dr. dr. 
Arto Yuwono Soeroto, SpPD, K-P, 
FINASIM, FCCP; Dr. dr. Erwin Artha 
Triyono, SpPD, K-PTI, FINASIM; 

dr. Sudirman Katoe, SpPD, K-PTI, 
FINASIM; dan dr. Nafrialdi, PhD, 
SpPD, FINASIM, SpFK. 

TUNDA AGENDA

Untuk mencegah penularan 
COVID-19 pemerintah menghimbau 
masyarakat agar menghindari 
tempat-tempat keramaian, termasuk 
puskesmas dan rumah sakit. 
Banyak pasien-pasien kronis takut 
ke rumah sakit, sementara mereka 
perlu berkonsultasi dengan dokter 
secara berkala agar penyakitnya 
dapat terkontrol. Agar pelayanan 
kesehatan untuk pasien-pasien 
kronis tidak terhenti dan untuk 
melindungi mereka dari paparan 
COVID-19, maka tenaga kesehatan 
diperbolehkan melakukan 
telemedicine. Ini sesuai dengan Surat 
Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor 
HK.02.01/MENKES/30312020 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Kesehatan Melalui Pemanfaatan 
Teknologi lnformasi Dan Komunikasi 
Dalam Rangka Pencegahan 
Penyebaran Corono Virus Disease 
2019 (COVID-19), yang diperkuat 
dengan Surat Keputusan Majelis 
Kehormatan Etik Kedokteran Nomor 
0L7|PB/K.MKEK/0512O20, tentang 
Fatwa Layanan Telemedis dan 
Konsultasi Daring Khususnya di Masa 
Pandemi COVID-19. 

PB PAPDI merespon cepat Surat 
Edaran Menkes ini dengan 
mengeluarkan Panduan Pelaksanaan 
Telemedicine pada tanggal 5 Mei 
2020 untuk disebarkan kepada 
seluruh anggota PAPDI. Poin 
utama panduan ini mengingatkan 
bahwa dalam penyelenggaraan 
telemedicine tetap berpegang 
teguh pada Etika Kedokteran. 
Telemedicine hanya bersifat sebagai 
konsultasi pendahuluan yang tidak 
bersifat emergency, dan harus 
dilakukan oleh atau bersama fasilitas 
pelayanan kesehatan. 

Hingga pertengahan tahun 2020 
perkembangan pandemi COVID-19 
masih bergerak naik. Berarti di 
Indonesia belum memungkinkan 
untuk mengadakan kegiatan 
yang menghimpun banyak orang. 

Karenanya, PB PAPDI pada tanggal 
25 Agustus mengeluarkan Surat 
Himbauan kepada para Ketua PAPDI 
Cabang dan Ketua Perhimpunan 
Seminat di lingkungan PAPDI agar 
tidak menyelenggarakan atau 
menunda kegiatan-kegiatan yang 
mengumpulkan orang banyak, 
seperti workshop, musyawarah, 
serta kegiatan lain sampai Desember 
2020. PB PAPDI sendiri secara resmi 
telah menunda agenda nasional 
di tahun 2020 menjadi mundur ke 
tahun 2021. 

Tidak seorang pun dapat 
memastikan kapan pandemi 
COVID-19 akan berakhir. Namun 
kini besar harapan rantai penularan 
COVID-19 dapat diputus. Vaksin 
COVID-19 telah dikembangkan 
di sejumlah negara. Pemerintah 
Indonesia berupaya menghadirkan 
vaksin COVID-19 untuk masyarakat 
Indonesia dengan mengimpornya 
dari luar negeri, sembari 
menyiapkan produksi sendiri di 
dalam negeri. 

PAPDI mendukung langkah 
pemerintah dalam mengadaan 
vaksin COVID-19, namun juga 
mengingatkan agar program 
vaksinasi tidak perlu dilakukan 
tergesa-gesa. Yang harus diutamakan 
adalah aspek keamanan dan 
kehati-hatian. Tanggal 20 Oktober 
2020 PB PAPDI mengeluarkan 
Rekomendasi PAPDI tentang Vaksin 
COVID-19 yang menekankan agar 
program vaksinisasi memberikan 
hasil yang baik diperlukan persiapan 
yang baik pula. Dalam arti, vaksin 
yang digunakan haruslah sudah 
terbukti efektivitas, keamanan, 
dan imunogenitisnya melalui uji 
klinik yang sesuai dengan tahapan 
pengembangan vaksin baru. 

PAPDI bersama organisasi profesi 
lain akan terus berada di garda 
terdepan penanganan COVID-19, 
dan mengiringi langkah pemerintah 
melawan musuh yang tak kasat 
mata ini. Semoga badai pandemi 
COVID-19 segera berlalu. halo

INTERNIS



FOKUS UTAMA

HALO INTERNIS // Edisi XXXIII, Desember 202010

Untuk membantu sejawat 
dokter di Indonesia 
dalam menangani pasien 
COVID-19, lima organisasi 
profesi kedokteran di 

Indonesia berkolaborasi membuat 
Buku Pedoman Tatalaksana 
COVID-19. Kelima organisasi profesi 
tersebut adalah:

1. Perhimpunan Dokter Paru 
Indonesia (PDPI)

2. Perhimpunan Dokter 
Spesialis Kardiovaskuler 
Indonesia (PERKI)

3. Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam 
Indonesia (PAPDI)

4. Perhimpunan Dokter 
Anestesiologi dan 
Terapi Intensif 
Indonesia(PERDATIN)

5. Ikatan Dokter Anak 
Indonesia (IDAI)

Buku pedoman ini diluncurkan 
secara online tanggal 16 April 
2020, bertepatan dengan sesi 
terakhir webinar bersama 
yang diselenggarakan PAPDI, 
PDPI, dan PERKI dengan tajuk 
“COVID-19 and Cardiology”. 
Pada momen peluncuran 
buku ini, kelima ketua 
umum organisasi profesi 
menyampaikan pesan dan 
harapan. Berikut petikannya. 

Dr. dr. Sally Aman Nasution, 
SpPD, K-KV, FINASIM, FACP 
(Ketua Umum PB PAPDI) 

Terima kasih pada semua ketua 
organisasi profesi. Kita bersama-
sama meramu buku ini. Terima 
kasih atas kerja samanya yang 
hebat dalam pembuatan buku 
dalam waktu singkat. Buku 
ini masih leading document, 
masih bisa direvisi, masih bisa 
ditambahkan. Untuk teman-
teman sejawat di seluruh 

nusantara, ini yang bisa kami 
berikan. Terutama untuk teman-
teman yang berada di garda depan 
dan di tempat yang jauh, buku ini 
dapat menjadi guidance.

Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K), 
FISR, FAPSR
(Ketua Umum PDPI)

Kami dari Perhimpunan Dokter Paru 
Indonesia (PDPI) berterima kasih 
sekali. Ini sebagai bentuk dukungan 
bahwa COVID-19 harus dihadapi 
bersama. Buku ini dapat menjadi 
panduan dalam tatalaksana di 
rumah sakit dan fasilitas kesehatan 
lain. Kita telah bersama membuat 
buku ini. Ini leading document, akan 
ada revisi selanjutnya yang akan 
melibatkan profesi lain. Ini menjadi 
langkah awal bahwa semua profesi 
dapat bersatu dalam menanggulangi 
masalah COVID-19 di Indonesia. 

Prof. Dr. dr. Syafri Kamsul Arif, 
SpAn, KIC, KAKV
(Ketua Umum Perdatin)

Di tengah kesulitan kita men-
launching Buku Protokol Tatalaksana 
COVID-19. Kita membuka sekat-
sekat terkait organisasi keprofesian. 
Kita berada di rumah besar 
IDI dalam rangka menghadapi 
pandemi COVID-19. Terima kasih 
teman-teman semua yang terlibat 
langsung. Kami punya komitmen 
bersama. Kami menyumbang 
kompetensi kami untuk di-share, 
demi menyelamatkan masyarakat 
dan sejawat kita yang menjadi 
garda terdepan dalam menghadapi 
COVID-19.

Dr. dr. Isman Firdaus, SpJP(K), FIHA, 
FAPSIC, FACC, FESC, FSCAI 
(Ketua Umum PERKI)

Kami atas nama organisasi profesi 
mengucapkan terima kasih. 
Kita perlu inisiatif bahwa kita 
memerlukan panduan untuk semua 
tenaga medis di seluruh Indonesia. 
Benar ini merupakan leading 
document, draft.  Di luar negeri 
semua laporan juga dalam bentuk 
draft. Kita sedang menghadapi tight 
war, menghadapi inivisible enemy. 
Di sini di-leading oleh dokter paru. 
Kita dari perhimpunan jantung 
siap mendukung teman-teman 
menghadapi musuh bersama ini. 

Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan, 
Sp.A(K)
(Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI)

Mudah-mudahan buku protokol ini 
dapat dipakai oleh seluruh dokter 
di Indonesia. Kami merasa protokol 
bersama ini sangat penting bagi 
kita. Tentulah protokol ini belum 
sempurna. Ini hal baru. Kalau ada 
masukan, yang kurang kita perbaiki. 
Ini perang kita bersama. Mudah-
mudahan kita bisa.halo

INTERNIS 
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WEBINAR BERSAMA PDPI-PAPDI-PERKI

Penyakit Jantung pada 
Pasien COVID-19

Pada tanggal 16 April 2020 
Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam 
Indonesia (PAPDI) bersama 
Perhimpunan Dokter Paru 

Indonesia (PDPI) dan Perhimpunan 
Dokter Spesialis Kardiovaskular 
Indonesia (PERKI) mengadakan 
webinar bersama dengan tajuk 
“COVID-19 and Cardiology”. 
Webinar ini membahas seputar 
deteksi dan penanganan penyakit 
jantung pada pasien-pasien 
COVID-19. 

Moderator webinar, Adityo Susilo, 
SpPD, K-PTI, FINASIM, menyebut 
acara ini sebagai The Chief Forum, 
karena ketiga narasumber yang 
berbagi ilmu dan pengalaman 
dalam webinar ini adalah para ketua 
organisasi profesi. 

Pada sesi pertama, Dr. dr. Agus 
Dwi Susanto, SpP(K), FISR, FAPSR 
(Ketua Umum PDPI) membawakan 
materi berjudul SEVERE CASES 
OF COVID-19: Respiratory and 
Cardiovascular Consequences.  
Agus memaparkan sebagian besar 
kematian akibat COVID-19 terjadi 

pada pasien usia lanjut dan memiliki 
penyakit penyerta (komorbid), 
seperti paru dan kardiovaskular. 
COVID-19 dapat menjadi penyebab 
terjadinya penyakit kardiovaskular. 
Contoh kasus di RS Persahabatan 
Jakarta, seorang pasien laki-laki 
berusia 55 dinyatakan konfirmasi 
positif COVID-19, datang dengan 
keluhan sesak napas, batuk, dan 
demam. Saturasi oksigen 95%, sudah 
mulai terjadi hipoksemia. Pasien ini 
tidak merokok dan tidak ada riwayat 
penyakit jantung. Namun sekitar 6 
hari menjalani perawatan, pasien 
mengalami aritmia. 

Sesi kedua dibawakan oleh Dr. dr. 
Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, 
FINASIM, FACP (Ketua Umum 
PB PAPDI), yang menyampaikan 
materi berjudul MANAGEMENT OF 
HYPERTENSION AND HEART FAILURE 
IN COVID-19: The Role of ACEI and 
ARB. Sally menjelaskan pada pasien-
pasien COVID-19 yang sebelumnya 
sudah mendapatkan terapi ACEi/
ARB, pemberian ACEi/ARB tidak 
dihentikan. Namun untuk pasien-
pasien COVID-19 yang belum pernah 
mendapatkan ACEi/ARB, perlu 

dipertimbangkan terapi lain. 

Pada sesi ketiga, tampil Dr. dr. Isman 
Firdaus, SpJP(K), FIHA, FAPSIC, 
FACC, FESC, FSCAI (Ketua Umum 
PERKI) membahas CARDIAC INJURY 
IN COVID-19: Acute Coronary 
Syndrome and Myocarditis. 
Isman menerangkan bagaimana 
implikasi COVID-19 terhadap 
jantung. Berdasarkan yang terjadi 
di Wuhan (China), diketahui sekitar 
50 persen kasus COVID-19 diikuti 
dengan penyakit penyerta. Dan 
sebanyak 80 persen di antara kasus 
komorbid tersebut adalah pasien 
dengan penyakit cardiovascular dan 
cerebrovascular. Karenanya, Isman 
menekankan dalam menghadapi 
COVID-19 ini penting memastikan 
rumah sakit aman bagi pasien-
pasien acute coronary syndrome 
(ACS).

Webinar Bersama PDPI-PAPDI-PERKI 
ini diikuti oleh sekitar 2.300 peserta. 
Harapannya, semoga acara ini dapat 
memberikan banyak pencerahan 
kepada rekan sejawat di manapun 
berada, terutama dalam aspek 
kardiovaskular.halo

INTERNIS
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Belakangan ini tetapi plasma 
konvalesen (convalescent 
plasma theraphy) 
ramai diperbincangkan 
karena disebut dapat 

menyembuhkan infeksi COVID-19. 
Plasma konvalesen adalah terapi 
menggunakan plasma darah yang 
diambil dari donor darah orang 

yang tadinya sakit. Plasma darah 
ini diambil karena diduga kuat 
mengandung antibodi yang spesifik 
bisa digunakan untuk mengobati 
penyakit infeksi tertentu. Dengan 
terapi plasma konvalesen, pasien-
pasien COVID-19 mendapat 
“pasukan penolong” untuk 
menaklukan virus. Kesehatan 
tubuh perlahan menjadi pulih, dan 
akhirnya sembuh. 

Sebetulnya terapi plasma konvalesen 
bukan hal baru. Menurut Dr. 

Terapi plasma konvalesen (convalescent plasma theraphy) disebut memberi harapan 
baru bagi pengobatan COVID-19. Namun penggunaannya masih kontroversial dan hanya 
boleh diberikan pada pasien dengan kondisi tertentu. Mengapa demikian?

KONTROVERSI 
TERAPI PLASMA KONVALESEN

Dr. dr. Tb. Djumhana Atmakusuma, SpPD, 
K-HOM

dr. Tb. Djumhana Atmakusuma, 
SpPD, K-HOM, pakar hematologi 
dan onkologi medik dari Fakultas 
Kedokteran Indonesia, yang 
juga Ketua Umum Perhimpunan 
Hematologi dan Transfusi Darah 
(PHTDI), dunia pengobatan telah 
mengenal plasma konvalesen 
sejak 100 tahun lalu. Terapi ini 
kerap digunakan dalam menangani 
berbagai kejadian wabah. Sebelum 
pandemi COVID-19 melanda dunia, 
terapi plasma konvalesen juga 
pernah digunakan dalam menangani 
wabah ebola, SARS, H1N1, dan 
MERS.

BERSIFAT INDIVUDAL

Kendati telah berulang kali 
digunakan dan menunjukkan hasil 
yang bagus, hingga saat ini dunia 
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belum pernah menjadikan plasma 
konvalesen sebagai pengobatan 
standar. Bukti-bukti keberhasilan 
terapi plasma konvalesen yang 
diekspos lebih banyak berupa case 
report, bukan uji klinis. Mengapa 
demikian?

Djumhana, dalam webinar 
tentang Plasma Konvalesen yang 
diselenggarakan PAPDI pada 
tanggal 14 Mei 2020 menerangkan 
terapi plasma konvalesen tidak 
bisa diberikan secara massal.  
Sifatnya individual dan ada kriteria 
khusus bagi pasien yang boleh 
mendapatkannya. Sebab, dibalik  
keberhasilannya, terapi plasma 
konvalesen juga berpontensi 
menimbulkan masalah kesehatan 
baru, bahkan bisa mengakibatkan 
pasien meninggal. Ini dikarenakan 
dalam plasma darah terkandung juga 
berbagai macam kuman, yang bisa 
saja keberadaannya belum diketahui 
ketika proses pengambilan plasma 
darah dari pendonor dilakukan. 
Pendonor tidak menyadari kuman 
tersebut sudah bersarang dalam 
tubuhnya dan skrining yang 
dilakukan juga tidak mendeteksi 
adanya kuman yang membahayakan.  

Contohnya virus HIV (the human 
immunodeficiency viruses). 
Keberadaan HIV di dalam tubuh 
baru bisa terdeteksi bila telah 
melewati periode jendela (window 
period) selama 3 bulan, yang 
dihitung dari saat awal terkena 
infeks HIV. Seorang yang sedang 
dalam proses periode jendela 
bisa saja lolos saat skrining donor 
plasma, karena hasil tes HIV yang 
dilaluinya menunjukkan hasil negatif. 
Padahal sebenarnya virus HIV sudah 
menetap di tubuhnya tetapi belum 
kelihatan atau terdeteksi. Bila ia 
lanjut melakukan donor plasma, 
maka besar kemungkinan pasien 
yang menerima plasma darinya akan 
tertular HIV pula. 

Idealnya memang plasma darah 
yang akan didonorkan disimpan 
selama 6 bulan sebelum diberikan 
kepada pasien. Kondisi kesehatan 
pendonor terus dipantau, dan perlu 
menjalani pemeriksaan ulang dalam 
masa 3 bulan setelah melakukan 

donor plasma untuk memastikan 
yang bersangkutan betul-betul tidak 
memiliki penyakit infeksi. Tetapi 
masalahnya, pada kasus COVID-19 
kebutuhan terhadap donor plasma 
bersifat mendadak, dibutuhkan 
dalam waktu yang cepat. Sehingga 
risiko terjadi transfer kuman-
kuman dari pendonor ke pasien 
cukup besar.  “Yang tadinya tidak 
apa-apa, jadi apa-apa. Ini seperti 
menyiramkan bensin ke api. Ini 
yang kita khawatirkan terjadi. Inilah 
sebabnya mengapa di dunia (plasma 
konvaselen) tidak diberikan pada 
semua pasien,” kata Djumhana.

Masalah lainnya, antibodi yang 
terdapat pada plasma si pendonor 
memang dapat menetralisir 
antigen yang ada di tubuh pasien, 
namun mekanisme penghancuran 
antigen ini bisa merangsang proses 
inflamasi sehingga meningkatkan 
risiko terjadinya hiperinflamasi 
yang menimbulkan cytokine storm 
syndrome.  Cytokine (sitokin) 
merupakan protein inflamasi imun 
yang berfungsi menangkal infeksi 
dan menjinakkan sel kanker di 
dalam tubuh. Hiperinflamasi bisa 
menyebabkan sitokin kehilangan 
kontrol sehingga menyebabkan 
penyakit bahkan kematian. 

Karenanya, terapi plasma konvalesen 
dalam penanganan COVID-19 
semestinya dilaksanakan dengan 
persyaratan yang ketat. Dari sisi 
pasien, yang boleh mendapatkan 
terapi ini hanyalah mereka yang 
dalam kategori severe dan critical. 
“Pengobatan ini (plasma konvalesen) 
bukan sebuah shopping centre 
yang semua orang bisa masuk. Ini 
individualize,” tegas Djumhana.  

Pendonornya pun harus memenuhi 
syarat tertentu. Syarat utamanya 
adalah sukarela, berusia 18-60 
tahun, tidak ada riwayat penyakit 
yang dapat membatalkan donor, 
misalnya pernah menderita 
Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis, dan 
HIV. Pendonor sebaiknya berjenis 
kelamin laki-laki, agar dapat 
menghindari terjadinya penutupan 
antibodi human leukocyte antigen 
(HLA) yang menggangu kelancaran 
transfusi. Antibodi HLA biasanya 

muncul pada perempuan yang 
pernah hamil. Jadi, kalau donornya 
adalah perempuan harus dilakukan 
dulu pemeriksaan HLA yang cukup 
memakan waktu. “Harus hati-hati 
dalam pemberian donor,” Djumhana 
mengingatkan.

FRAKSIONASI

Di dalam plasma darah terdapat 
beberapa bagian, antara lain 
berupa albumin, immunoglobulin 
G, faktor-faktor koagulasi, dan 
sebagainya. Menurut Djumhana, 
yang sebetulnya dibutuhkan 
dalam pengobatan COVID-19 
hanyalah immunoglobulin G (IG), 
yang fungsinya untuk mengatasi 
infeksi. Dalam hal ini, terapi plasma 
konvelesen bisa menyebabkan 
terjadinya kelebihan bagian tertentu 
lain di dalam plasma darah yang 
berisiko menimbulkan masalah baru 
bagi pasien.  Seperti mengundang 
terjadinya pengumpalan darah atau 
hiperkoagulasi.  

Djumhana menekankan, untuk 
pengembangan pengobatan 
COVID-19 ke depan yang seharusnya 
dilakukan bukan terapi plasma 
konvalesen melainkan plasma 
fraksionasi, dimana komponen-
komponen di dalam plasma darah 
dipisahkan, lalu dilakukan purifikasi 
(pemurnian) untuk membuang 
bagian-bagian yang tidak diperlukan, 
sehingga tersisalah hyperimmune 
immunoglobulin G saja, bagian yang 
dibutuhkan untuk melawan infeksi 
COVID-19. 

Sekarang terapi plasma fraksionasi 
sedang dikembangkan di Indonesia. 
“Kami dan FKUI memikirkan seperti 
apa plasma fraksionasi yang paling 
baik,” ungkapnya.

Pada dasarnya terapi konvalesen 
adalah pengobatan tambahan 
yang penanganannya memerlukan 
kerja sama tim. “Pada kasus 
umum kalau bisa dihindarkan, 
hindarkanlah. Kalau bingung, 
tanya yang ahli. Jangan malu-malu 
untuk berkonsultasi. Kita tidak bisa 
menanganinya sendiri,” imbuh 
Djumhana.halo

INTERNIS 
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Ketua Umum Pengurus 
Besar Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam 
Indonesia (PB PAPDI), Dr. dr. 
Sally Aman Nasution, SpPD, 

K-KV, FINASIM, FACP dalam webinar 
yang digelar bersama oleh PAPDI, 
Tim Kendali Mutu Kendali Biaya 
(TKMKB), dan Ikatan Ahli Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (IAKMI) pada 
tanggal 29 Mei 2020 mengatakan, 
bahwa para ahli berpendapat 
virus atau pandemi COVID-19 ini 
akan menetap atau berlangsung 
panjang. Fakta di lapangan memang 
menunjukkan bahwa belum bisa 
dipastikan kapan pandemi COVID-19 
akan berakhir. 

Di Indonesia, sejak Maret hingga 
Oktober 2020 kasus konfirmasi 
positif terus bertambah dengan pola 
yang sangat bervariasi. Indonesia 
terdiri dari 34 provinsi dengan 514 
kabupaten dan kota. Di saat suatu 
daerah menunjukkan penurunan 
pertambahan kasus COVID-19, 
daerah lain justru mengalami 
peningkatan yang signifikan kasus 
konfirmasi positif. Yang tadinya 
sudah menunjukkan pergerakan 
pertambahan kasus yang rendah, 
tiba-tiba angkanya melonjak 
kembali. Begitulah silih berganti, 
sehingga masih sulit diprediksi titik 
akhir perkembangan kasus COVID-19 
ini secara nasional. 

Penyebaran COVID-19 akan 
melambat dan terhenti di Indonesia 
dan juga negara-negara lain di dunia, 
manakala di kalangan masyarakat 
banyak yang imun terhadap virus 

ini. Dari pandangan ini mencuatlah 
istilah herd immunity yang menjadi 
perbincangan hangat di kalangan 
masyarakat. Ada yang mendukung, 
tidak sedikit yang menolak. Apa 
yang dimaksud dengan herd 
immunity? Mengapa pula terjadi 
perseberangan pendapat mengenai 
hal ini?

Sally menjelaskan, herd immunity 
merupakan perlindungan relatif dari 
kelompok populasi yang dicapai 
dengan mengurangi atau memutus 
rantai penularan agen infeksi karena 
sebagian besar populasi resisten 
terhadap infeksi melalui imunisasi 
atau infeksi alami sebelumnya. 
Sebetulnya, herd immunity bukanlah 
hal yang baru. Di kalangan medis 
sudah dikenal sejak tahun 1923. 

Untuk dapat memutus rantai 
penularan penyakit, yang harus 
dicapai terlebih dahulu adalah 
imunitas di tingkat individu. Ini 
dapat diperoleh dengan dua 
cara, yaitu secara alami (natural 
infection) dan melalui imunisasi 
dengan pemberian vaksin. 
Proteksi tidak langsung dari 
individu yang pernah terinfeksi 
secara alami dan sudah 
imun terhadap individu yang 
suspectible akan dapat terjadi 
bila jumlah individu yang imun 
tersebut mencakup porsi yang 
besar dalam populasi.

REPRODUCTION NUMBER

Ketika bicara soal 
herd immunity, perlu 

memperhitungkan angka 
reproduction number atau dikenal 
dengan istilah Ro dari penyebaran 
virus. Ro menunjukkan berapa 
kekuatan virus membuat second 
infection atau penyebaran ke 
lingkungan sekitarnya.  Jika satu 
orang terkena infeksi virus, maka 
Ro menunjukkan jumlah orang di 
sekitar yang tertular olehnya. 

“Ro sangat mentukan proporsi di 
populasi yang harus imum sehingga 
terbentuk herd immunity,” kata Sally.

Herd Immunity 

PERHITUNGKAN
REPRODUCTIVE NUMBER 
DI POPULASI!

Semakin banyak individu yang imun terhadap COVID-19 di 
dalam suatu populasi, maka transmisi virus akan semakin 
melambat dan akhirnya terhenti.

Dr. dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, 
FINASIM, FACP



FOKUS UTAMA

Edisi XXXIII, Desember 2020 // HALO INTERNIS 15

Sebagai gambaran, jika Ro 
menunjukkan angka 2, berarti 
satu orang yang terinfeksi akan 
menularkan virus kepada 2 orang 
lain di sekitarnya. Dengan kondisi 
ini untuk bisa terjadi herd immunity 
paling tidak harus terdapat 50 
persen individu yang imun di 
populasi.  Jika Ro adalah 4, maka 
satu orang yang terinfeksi akan 
menularkan virus kepada 4 orang 
lain di sekitarnya. Maka, secara 
keseluruhan herd immunity baru 
akan bisa terjadi bila sedikitnya 70 
persen individu di populasi telah 
imun terlebih dulu.

Bagaimana dengan COVID-19, 
khususnya kasus di Indonesia? 
Sally menerangkan, dari rata-
rata pertambahan kasus baru 
diperkirakan Ro COVID-19 di 
Indonesia berkisar pada angka 1,5 – 
3,5. Ini menunjukkan bahwa untuk 
terbentuk herd immunity terhadap 
virus Corona (COVID-19), maka 
dalam populasi dibutuhkan 40-70 
persen individu yang imun atau telah 
terinfeksi sebelumnya. 

Semakin banyak jumlah individu 
yang imun dari COVID-19, maka 
transmisi virus akan semakin 
melambat dan akhirnya terhenti. 
Dengan adanya intervensi imunisasi 
melalui pemberian vaksin, maka 
jumlah individu yang imun akan 
banyak terbentuk dalam waktu 
cepat, sehingga tidak terjadi lagi 
transmisi atau penyebaran virus. 

Hingga Oktober 2020, vaksin 
COVID-19 belum tersedia. 
Mengharapkan terbentuknya 
herd immunity dengan hanya 
mengandalkan infeksi alami 
berpotensi menimbulkan masalah. 
Di Indonesia, sekitar 86 persen 
kasus konfirmasi positif COVID-19 
berupa kategori orang tanpa gejala 
(OTG). Sebanyak 86 persen yang 
OTG ini dapat menyebarkan virus. 
Kalau yang terpapar virus tersebut 
memiliki daya tahan tubuh yang 
baik, maka terjadilah mekanisme 
yang memperkuat terbentuknya 
herd immunity. Tetapi, bila virus 
tersebut banyak mengenai kelompok 
orang yang rentan dan memiliki daya 
tahan tubuh kurang bagus, maka 

SAATNYA KEMBALI 
KONTROL KE DOKTER 

Sekitar delapan bulan, dari Maret hingga Oktober 2020, masyarakat dihimbau 
untuk membatasi kunjungan ke dokter dan rumah sakit untuk menghindari 
tertular COVID-19. Namun melihat situasi yang berkembang, banyak di 

antara pasien COVID-19 yang mengalami kondisi berat adalah orang-orang yang 
sebelumnya memiliki faktor komorbid atau penyakit penyerta. 

Sepuluh faktor komorbid dari urutan tertinggi adalah hipertensi, diabetes, penyakit 
jantung, penyakit paru obstruktif kronik (PPOK), gangguan saluran napas, ginjal. 
Asma, kanker, TBC, dan hati. 

Sally berpesan, masyarakat yang memiliki penyakit penyerta harus lebih ekstra 
menjaga kesehatan. Lakukan 4 langkah berikut untuk memperkuat perlindungan 
diri. 

• Menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)

• Ikuti aturan pemerintah: memakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci 
tangan.

• Kontrol penyakit penyerta yang sudah ada. Konsumsi obat-obatan yang biasa 
diminum secara rutin.

• Sudah saatnya kembali kontrol ke dokter, dengan berkunjung ke rumah sakit 
atau melalui telemedicine. 

mereka yang terpapar ini berisiko 
jatuh sakit dan mengalami gangguan 
pernapasan yang bisa berlanjut 
pada permasalahan serius, yaitu 
mengalami kerusakan multiorgan. 
Inilah yang dikhawatirkan orang 
dan menentang bila herd immunity 
sengaja dikondisikan terbentuk 
dengan mekanisme alami. 

“Apa potensial masalah kalau herd 
immunity terbentuk tanpa vaksin? 

Angka kesakitan dan kematian akan 
terus bertambah. Kalau ada vaksin 
lebih enak. Lebih cepat terbentuk 
herd immunity,” kata Sally. 

Karenanya, sembari menunggu 
hadirnya vaksin COVID-19, 
masyarakat tetap diharapkan 
waspada mencegah penularan 
COVID-19 dengan menjaga 
kesehatan dan mematuhi protokol 
yang ditetapkan pemerintah.halo

INTERNIS
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Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam 
Indonesia (PAPDI) bekerja 
sama dengan Tim Kendali 
Mutu dan Kendali Biaya 

(TKMKB) dan Ikatan Ahli Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (IAKMI) 
mengadakan webinar bersama 
dengan tema Herd Immunity pada 
COVID-19: Realita vs Ekspektasi. 
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 29 
Mei 2020 berlokasi di Rumah PAPDI. 

Webinar ini membahas dua topik 
besar. Pertama, topik “Herd 
Immunity dan COVID-19, Suatu 
Solusi?” dengan pembicara Dr. dr. 
Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, 
Ketua Umum PB PAPDI. Topik kedua, 
mengenai “Relaksasi PSBB + Herd 
Immunity = The New Normal?” 
dibawakan oleh dr. Ede Surya 
Darmawan, SKM, MDM, Ketua 
Umum IAKMI. Acara ini dipandu oleh 
Ketua TKMKB, dr. Adang Bachtiar, 
MPH, DSc.

Melalui webinar bersama ini 
PAPDI, TKMKB, dan IAKMI ingin 
memberikan pencerahan sehingga 
para tenaga kesehatan memahami 
tentang herd immunity dan apa yang 
dapat dan perlu dilakukan bersama-

sama dalam menghadapi fase new 
normal di masa pandemi COVID-19.

Menurut moderator, dr. Adang 
Bachtiar, MPH, DSc, materi webinar 
ini sangat penting dalam memahami 
berbagai keputusan terkait dengan 
pemberlakukan relaksasi PSBB 
(Pembatasan Sosial Berskala Besar) 
atau dikenal masyarakat dengan 
istilah new normal. “Topik ini sangat 
berkaitan dengan PAPDI. Salah 
dalam ambil keputusan terhadap 
relaksasi PSBB, bisa memberi beban 
yang tinggi bagi tenaga kesehatan, 
dalam hal ini anggota PAPDI,” kata 
Adang. 

MEMUTUS RANTAI PENULARAN

Dr. dr. Sally Aman Nasution, 
SpPD, K-KV memaparkan bahwa 
dalam dunia kedokteran istilah 
herd immunity sudah digunakan 
sejak lama, mulai tahun 1923. 
Dan juga digunakan waktu terjadi 
epidemiologi campak pada tahun 
1930 di Baltimore, ketika banyak 
anak-anak imun terhadap virus 
campak. 

Herd Immunity merupakan 
perlindungan relatif dari kelompok 
populasi yang dicapai dengan 

mengurangi atau memutus rantai 
penularan agen infeksi karena 
sebagian besar populasi resisten 
terhadap infeksi melalui imunisasi 
atau infeksi alami sebelumnya. 
“Semakin banyak orang yang imun 
terhadap virus, maka transmisi 
virus akan semakin slow down, dan 
akhirnya terhenti,” tutur Sally.

Herd immunity dapat ditempuh 
dengan dua cara, melalui infeksi 
natural dan dengan imunisasi 
menggunakan vaksin. Infeksi 
natural terjadi melalui mekanisme 
penularan dari orang yang 
sebelumnya telah terinfeksi virus. 
Adapun herd immunity dengan 
imunisasi dilakukan dengan 
pemberian vaksin. 

Di akhir presentasinya, Ede 
mengemukakan sejumlah temuan 
dan rekomendasi, di antaranya 
herd Immunity yang baik adalah 
dihasilkan dari program vaksinasi/
imunisasi. Karena itu tidak boleh 
membiarkan masyarakat tertular 
demi mendapatkan herd immunity.
halo
INTERNIS 

WEBINAR BERSAMA TKMKB-IAKMI-PAPDI

HERD IMMUNITY & RELAKSASI PSBB

Dr. dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP
 dr. Adang Bachtiar, MPH, DSc. 

sebagai moderator.dr. Ede Surya Darmawa, SKM, MDM
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Pada awal pandemi COVID-19 
merebak kabar di kalangan 
medis dunia bahwa obat 
jenis hidroksiklorokuin/
klorokuin fosfat—biasa 

digunakan untuk penyakit malaria—
dapat pula dimanfaatkan untuk 
menangani pasien COVID-19. Namun 
kemudian timbul keraguan terhadap 
keamanan pemberian obat-obatan 
ini kepada pasien COVID-19, lantaran 
kelompok eksekutif World Health 
Organization (WHO) memutuskan 
memberhentikan sementara 
penggunaan hidroksiklorokuin/
klorokuin fosfat pada solidarity trial 
—walaupun pada tanggal 3 Juni 
2020 WHO kembali memasukkannya 
ke dalam solidarity trial. 

Sambil menunggu data-data 
keamanan yang sedang ditelaah oleh 
The Data Safety Monitoring Board, 
maka Perhimpunan Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) 
bersama empat organisasi profesi 
kedokteran lain yaitu Perhimpunan 
Dokter Paru Indonesia (PDPI), 
Perhimpunan Dokter Kardiovaskular 
Indonesia (PERKI), Perhimpunan 
Dokter Anestesiologi dan Terapi 
Intensif Indonesia (PERDATIN), 
dan Ikatan Dokter Anak Indonesia 
(IDAI) pada tanggal 4 Juni 2020 
mengeluarkan rekomendasi 
penggunaan hidroksiklorokuin/
klorokuin fosfat pada tatalaksana 
COVID-19.

Bentuk rekomendasi tersebut 
antara lain: pemberian 
hidroksiklorokuin/klorokuin fosfat 
untuk penatalaksanaan COVID-19 
di Indonesia masih dapat dilakukan 
dengan dosis sesuai protokol 

tatalaksana COVID-19 dari 5 
organisasi profesi di atas; untuk 
pasien anak dengan kondisi berat-
kritis, pemberian hidroksiklorokuin 
harus dengan pemantauan 
dan pertimbangan khusus; dan 
pemberian hidroksiklorokuin/
klorokuin fosfat tidak dianjurkan 
kepada pasien yang berusia di atas 
50 tahun dan tidak diberikan pada 
pasien kritis yang masih dalam 
keadaan syok dan aritmia. 

Salah satu dasar pertimbangannya 
adalah dari beberapa laporan 
kasus yang ada dan penelitian 
yang sedang dilakukan oleh lima 
organisasi profesi ini berbagai 
tempat pelayanan COVID-19 di 
seluruh Indonesia, maka sementara 
diketahui tidak terdapat hubungan 
bermakna secara klinis dan statistik  
antara hidroksiklorokuin/klorokuin 
fosfat dengan peningkatan kematian 
atau efek samping lainnya termasuk 
aritmia fatal di Indonesia. 

Pada tanggal 18 November 2020, 
surat rekomendasi dari lima 
organisasi profesi ini dicabut seiring 
dengan keluarnya pengumuman 
Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) tanggal 13 November 2020 
yang mencabut izin penggunaan 
darurat atau emergency use 
authority (EUA) terkait penggunaan 
hidroksiklorokuin/klorokuin fosfat 
untuk penanganan COVID-19. 
Pencabutan izin ini berdasarkan 
penghentikan uji klinik solidarity 
trial oleh WHO karena menilai risiko 
penggunaan hidroksiklorokuin/
klorokuin fosfat lebih besar dari 
manfaatnya. 

BPOM menegaskan selain 
penanganan COVID-19, penggunaan 
hidroksiklorokuin/klorokuin fosfat 
sesuai dengan indikasi izin edarnya 
masih diperbolehkan.halo

INTERNIS 

TARIK ULUR REKOMENDASI HIDROKSIKLOROKUIN

UNTUK PENANGANAN COVID-19
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Perjalanan COVID-19 
sangat dinamis, sehingga 
menyebabkan tatalaksana 
penanganannya 
pun berubah. Untuk 

menyesuaikan dengan 
perkembangan terbaru, Buku 
Pedoman Tatalaksana COVID-19 
direvisi. Pada Agustus 2020, 
dikeluarkan e-Book Pedoman 
Tatalaksana COVID-19 Edisi 2.

Pakar Penyakit Tropik dan Infeksi 
dari Departemen Ilmu Penyakit 
Dalam, Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia, dr. Adityo 
Susilo, SpPD, K-PTI, FINASIM—
dalam Webinar bertajuk “COVID-19 
Extended: What Have We learnt?” 
yang diselenggarakan PAPDI tanggal 
1 Oktober 2020—menjelaskan 
pada Buku Pedoman Tatalaksana 
COVID-19 Edisi 2 tidak ada lagi istilah 
ODP (orang dengan pemantauan), 
PDP (pasien dengan pengawasan), 
dan OTG (orang tanpa gejala). 
Sebagai gantinya, muncul sebutan 
kasus supek, kasus probable, dan 
kasus konfirmasi. Adapun derajat 
penyakit dipisahkan menjadi lima, 

yakni: tanpa gejala, ringan, sedang 
(moderat), berat (pneumonia berat), 
dan kritis.

KONFIRMASI KASUS SUSPEK

Adityo menekankan, hal yang paling 
utama dilakukan seorang dokter 
ketika menemukan kasus suspek 
adalah mengonfirmasi kasus suspek 
tersebut bahwa yang bersangkutan 
betul terkena COVID-19 atau tidak. 
Dokter harus dapat menilai pasien 
tersebut termasuk dalam derajat 
penyakit, apakah ringan, sedang, 
atau berat. Ini berkaitan dengan 
tatalaksana, apakah bisa dilakukan 
isolasi mandiri atau dirawat di 
rumah sakit. Pasien bergejala ringan 
dapat melakukan isolasi mandiri di 
rumah. Pasien dengan gejala sedang, 
perlu dirawat di rumah sakit darurat. 
Sedangkan pasien dengan gejala 
berat harus dirawat di rumah sakit 
rujukan COVID-19.  

“Jika ada pasien dengan gejala 
sedang, di sinilah titik di mana 
kita harus berhati-hati dengan 
mengharuskan pasien dirawat di 
rumah sakit. Kalau gejala masih 
ringan, bisa isolasi di rumah,” terang 
Adityo. 

Kapan seorang pasien COVID-19 
kategori ringan dan sedang 
dinyatakan sembuh dan selesai 
menjalani isolasi?  Dalam Buku 

Pedoman Tatalaksana COVID-19 
Edisi ke-2 disebutkan:

	Pasien konfirmasi positif 
dinyatakan sembuh apabila 
telah memenuhi kriteria 
selesai isolasi dan dikeluarkan 
surat pernyataan selesai 
pemantauan, berdasarkan 
penilaian dokter di fasyankes 
tempat dilakukan pemantauan 
atau oleh Dokter Penanggung 
Jawab Pasien (DPJP).

	Khusus pasien konfirmasi yang 
tidak bergejala, dinyatakan 
selesai isolasi bila sudah 
menjalani isolasi selama 10 hari 
terhitung sejak pengambilan 
spesimen konfirmasi, dan tidak 
perlu dilakukan pemeriksaan 
follow up RT-PCR. 

	Untuk pasien yang bergejala 
ringan atau sedang, dinyatakan 
selesai isolasi bila sudah 
menjalani isolasi selama 10 
hari ditambah jumlah hari 
yang menunjukkan gejala. 
Misalkan pasien mengalami 
gejala selama 3 hari, maka 
masa isolasinya selama 10+3 
hari. Pasien diperbolehkan 
pulang tanpa harus dilakukan 
pemeriksaan follow up RT-PCR.
halo
INTERNIS

e-BOOK PEDOMAN TATALAKSANA COVID-19 EDISI KE 2

TAK ADA LAGI ISTILAH OTG
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Di masa pandemi COVID-19 
ini, ketersediaan alat 
pelindung diri (APD) 
sangat berarti untuk 
melindungi para 

tenaga kesehatan yang bertugas 
di lapangan. Di antara tenaga 
kesehatan yang setiap hari bergerak 
di garda depan penanganan 
COVID-19 terdapat anggota PAPDI 
muda. Mereka adalah para peserta 
Program Dokter Spesialis (PPDS) 
Program Studi Ilmu Penyakit Dalam 
(Prodi IPD) yang menjalankan tugas 
di rumah sakit-rumah sakit daerah 
tempat menjalani pendidikan. 

Pengurus Besar Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam Indonesia 
(PB PAPDI) dan Kolegium Ilmu 
Penyakit Dalam (KIPD) memberikan 
dukungan dan perhatian penuh 
kepada PPDS IPD agar dapat 
melaksanakan pendidikan dan 
menjalankan tugas pengabdian 
dengan baik dan terlindungi dari 
paparan COVID-19. Salah satunya 

DONASI UNTUK PAPDI MUDA 

THANK YOU FOR 
MAKING A DIFFERENCE

15 PUSAT PENDIDIKAN ILMU PENYAKIT DALAM 
DI SELURUH INDONESIA

No
Prodi Imu Penyakit 

Dalam
Fakultas Kedokteran

RS Pendidikan PAPDI Cabang

1. Universitas Diponegoro RS dr. Kariadi Semarang PAPDI Cabang Semarang

2. Universitas Padjadjaran RS Hasan Sadikin Bandung PAPDI Cabang Bandung

3. Universitas Udayana RS Sanglah Denpasar PAPDI Cabang Bali

4. Universitas Lambung 
Mangkurat

RS Ulin Banjarmasin PAPDI Cabang 
Kalimantan Selatan

5. Universitas Sebelas Maret RS dr. Moewardi Surakarta PAPDI Cabang Surakarta

6. Universitas Hasanuddin RS Wahidin Sudirohusodo 
Makassar

PAPDI Cabang Makassar

7. Universitas Indonesia RS dr. Cipto Mangunkusumo 
Jakarta

PAPDI Cabang Jakarta 
Raya

8. Universitas Syiah Kuala RS Zainoel Abidin Banda 
Aceh

PAPDI Cabang Provinsi 
Aceh

9. Universitas Airlangga RS dr. Soetomo Surabaya PAPDI Cabang Surabaya

10 Universitas Sriwijaya RS Moh Huesin Palembang PAPDI Cabang
Sumatera Selatan

11 Universitas Sam Ratulangi RS Kandou Manado PAPDI Cabang 
Sulawesi Utara

12 Universitas Brawijaya RS Syaiful Anwar Malang PAPDI Cabang Malang

13 Universitas Sumatera 
Utara

RS Adam Malik Medan PAPDI Cabang
Sumatera Utara

14 Universitas Andalas RS M. Djamil Padang PAPDI Cabang
Sumatera Barat

15 Universitas Gadjah Mada RS Sardjito Yogyakarta PAPDI Cabang 
Yogyakarta

dengan menggalang bantuan 
pengadaan APD yang memenuhi 
standar khusus.  

15 PUSAT PENDIDIKAN IPD

Saat ini Indonesia memiliki 15 pusat 
pendidikan Spesialis Ilmu Penyakit 
Dalam yang berlokasi di Jakarta, 
Surabaya, Bandung, Semarang, 
Yogyakarta, Surakarta, Malang, 
Banda Aceh, Medan, Padang, 
Palembang, Denpasar, Makassar, 
Manado, dan Banjarmasin. Pada 
Agustus 2020 jumlah PPDS IPD di 
seluruh Indonesia tercatat sebanyak 
1.651 orang.

Bantuan berupa 5.994 masker N95 
dan 1.651 hand sanitizer ini mulai 
didistribusikan tanggal 12 hingga 
19 Agustus 2020 melalui 15 PAPDI 
Cabang yang di wilayahnya terdapat 
pusat pendidikan IPD. Selanjutnya, 
PAPDI Cabang meneruskan bantuan 
tersebut kepada Prodi IPD setempat 
untuk dibagikan kepada para PPDS-
nya. 

Sebagai bentuk penghargaan dari 
PB PAPDI dan KIPD serta menambah 
semangat para PPDS berjuang di 
lapangan, bantuan APD ini dikemas 
dalam paket bertuliskan “thank you 
for making a difference”. halo

INTERNIS
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Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas  Airlangga Surabaya.

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Diponegoro

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Hasanuddin.

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Syiah Kuala.

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Sebelas Maret.

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Andalas.
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Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Brawijaya.

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Padjajaran.

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Udayana Bali.

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Sriwijaya.

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Gajah Mada.

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Sumatera Utara.

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Sam Ratulangi.

Penyerahan Donasi  APD  untuk  PPDS  
Penyakit  Dalam  Universitas Lambung Mangkurat.
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Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI) dan 
Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) mengawali 
pendistribusian bantuan Alat Pelindung Diri 
(APD) untuk PPDS pada tanggal 12 Agustus 

2020, dengan menyerahkannya untuk Peserta Program 
Dokter Spesialis (PPDS) Program Studi IPD Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Penyerahan 
APD dilaksanakan bertempat di Ruang Kuliah Penyakit 
Dalam FKUI/RSCM Jakarta. 

Seremoni penyerahan bantuan APD ini dihadiri oleh 
Ketua Umum PB PAPDI Dr. dr. Sally Aman Nasution, 
SpPD, K-KV, FINASIM, FACP; Ketua Umum KIPD Dr. 
dr. Irsan Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM; serta Ketua 
Program Studi PDS-PD FKUI Dr. dr. Kuntjoro Harimurti, 
SpPD, K-Ger, MSc.  Acara ini juga dihadiri oleh Kepala 
Departemen IPD RSCM-FKUI Prof. Dr. dr. Dadang 
Makmun, SpPD, K-GEH, FINASIM, FACG; Sekretaris 
Jenderal PB PAPDI Dr. dr. Eka Ginanjar, SpPD, K-KV, 
FINASIM, FACP, FIHA, MARS; Sekretaris Jenderal KIPD 
dr. Edy Rizal Wahyudi, SpPD, K-Ger, FINASIM; Kepala 
Bidang Humas Publikasi dan Pengabdian Masyarakat PB 
PAPDI dr. Nadia Ayu Mulansari, SpPD, K-HOM, FINASIM; 
perwakilan PAPDI Cabang Jakarta Raya (PAPDI Jaya) dr. 
Muhadi, SpPD, K-KV, FINASIM, M.Epid, serta dua orang 
perwakilan PPDS Penyakit Dalam FKUI dr. Oke Dimas 
Asmara dan dr. Pitt Akbar.halo

INTERNIS 

Penyerahan Bantuan APD 
untuk PPDS IPD FKUI
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Cengkaraman COVID-19 
semakin kuat dan 
bertambah luas. Cluster 
baru bermunculan. 
Sesulit apapun kondisi 

yang terjadi, tenaga medis tetap 
diharapkan berdiri tegak di garda 
terdepan, menjadi ujung tombak 
dalam menangani pasien-pasien 
COVID-19. Sekuat tenaga berupaya 
agar tidak bertambah korban jiwa, 
yang sakit berat dapat melewati 
masa kritis dan yang derajat sakitnya 
ringat atau moderat dapat segera 
bangkit dan sembuh. 

Melihat perkembangan yang terjadi, 
Pengurus Besar Perhimpunan 
Dokter Spesialis Penyakit Dalam 
Indonesia (PB PAPDI) pada tanggal 

1 September 2020 mengeluarkan 
Surat Edaran yang ditujukan kepada 
semua anggota PAPDI untuk 
meningkatkan kewaspadaan agar 
agar penularan virus berkurang 
dan angka kematian dapat ditekan, 
terutama di kalangan tenaga medis. 

Surat edaran yang ditandatangani 
oleh Ketua Umum PB PAPDI, Dr. 
dr. Sally Aman Nasution, SpPD, 
K-KV, FINASIM, FACP dan Sekretaris 
Jenderal PB PAPDI, Dr. dr. Eka 
Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM, 
FACP, FICA, MARS ini menyuarakan 
himbauan tentang poin-poin 
penting yang perlu diperhatikan 
dan diterapkan oleh semua 
anggota PAPDI untuk memperkuat 
pertahanan diri di masa pandemi.

10 HIMBAUAN PB PAPDI

1. Mematuhi dan memastikan 
protokol kesehatan yang berlaku 
di tempat kerja/praktik agar 
berjalan dengan baik dan benar. 
Pastikan selalu 3 M: memakai 
masker, mencuci tangan, 
menjaga jarak. 

2. Selalu menggunakan alat 
pelindung diri (APD) standar 
yang sesuai dengan level tempat 
bekerja (rawat jalan maupun 
rawat inap). Apabila merawat 
pasien COVID-19 maka selalu 
menggunakan APD level 3 
dengan memperhatikan cara 
pemakaian dan pelepasan 
(donning and doffing).

3. Selalu bekerja dengan sejawat 

PERKUAT PERTAHANAN 
DI GARIS DEPAN

foto: kompas.com
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dan tenaga kesehatan lain dan 
membuat tim multidisiplin 
untuk merawat pasien 
COVID-19, termasuk jadwal visit 
agar tidak terlalu sering kontak 
dengan pasien COVID-19.

4. Mengurangi kontak dengan 
sejawat dan tenaga kesehatan 
lain untuk mengurangi risiko 
penularan dengan cara:

- Selalu membuka jendela 
dan pintu serta sering 
melakukan disinfektan 
permukaan benda.

- Menghindari rapat tatap 
muka langsung di tempat 
kerja.

- Mengurangi rapat dan 
diskusi  tatap muka dalam 
jangka waktu yang terlalu 
lama.

- Menghindari makan dan 
minum bersama di dalam 
satu ruangan.

5. Selalu menjaga kesehatan, 

olahraga teratur, beristirahat 
dan nutrisi yang cukup.

6. Memastikan tempat kerja/
praktik memenuhi standar 
pengendalian teknik terutama 
kondisi sirkulasi udara.

7. Apabila sedang sakit, sebaiknya 
tidak perlu masuk untuk bekerja 
dan tidak merawat pasien 
COVID-19.

8. Apabila memiliki komorbid 
dianjurkan tidak merawat 
pasien COVID-19.

9. Bagi anggota PAPDI yang berusia 
di atas 60 tahun dan atau 
memiliki komorbid dianjurkan 
untuk melakukan penyesuaian 
pelayanan. 

10. Dianjurkan melakukan 
pemeriksaan skrining 
COVID-19 secara berkala dan 
melaporkan hasilnya ke rumah 
sakit setempat. Jika hasil PCR 
positif, mohon kesediaan untuk 
melapor ke Pengurus PAPDI 
Cabang setempat.

STANDAR APD

Saat menjalankan tugas, tenaga 
kesehatan diminta untuk 
mengutamakan aspek perlindungan 
dan keselamatan diri. Salah satunya 
dengan memastikan bahwa alat 
pelindung diri (APD) yang digunakan 
sesuai dengan standar yang 
ditentukan. 

Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 (sekarang 
disebut Satuan Tugas Penanganan 
COVID-19) pada Agustus 2020 
telah memperbaharui rekomendasi 
standar alat perlindungan diri (APD) 
untuk penanganan COVID-19 di 
Indonesia.

Terdapat tiga tingkatan perlindungan 
yang dibedakan berdasarkan 
kelompok, cakupan, dan lokasi 
pekerjaan yang dilakukan. Tingkatan 
ini disebut level 1, level 2, dan 
level 3.halo

INTERNIS 

TINGKATAN KELOMPOK CAKUPAN/LOKASI JENIS APD YANG 
DIGUNAKAN

Level 1 Tenaga Medis dan 
Paramedis:
	Dokter
	Perawat
	Supir Ambulans

•	 Tempat praktik umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan 
aerosol

•	 Triase pemeriksaan, bagian rawat jalan umum.
•	 Supir ambulans yang mengantarkan pasien, tidak kontak 

langsung, kabin terpisah. 

•	Masker bedah 3 ply
•	 Sarung tangan karet 

sekali pakai
•	 Baju kerja

Level 2 Tenaga Medis dan 
Paramedis:
	Dokter
	Perawat
	Radiografer 
	Supir Ambulans

•	 Pemeriksaan pasien dengan gejalan infeksi pernapasan
•	 Pengambilan sampel nonpernapasan yang tidak menimbulkan 

aerosol
•	 Ruang perawatan pasien COVID-19
•	 Pemeriksaan pencitraan pada ODP, PDP, atau konfirmasi 

COVID-19 (gown diganti jas lab farmasi)
•	 Tenaga medis yang mengantar pasien ODP dan PDP COVID-19
•	 Supir ambulans yang membantu menaikkan dan menurukan ODP 

dan PDP 
•	 Petugas farmasi pada bagian rawat jalan (gown diganti jas lab 

farmasi)

•	 Pelindung mata
•	 Masker bedah 3 ply
•	 Sarung tangan karet 

sekali pakai
•	 Penutup kepala 
•	 Gown

Level 3 Tenaga Medis:
	Dokter
	Perawat
	Dokter gigi
	Perawat gigi
	Laboran

•	 Ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien ODP, PDP atau 
konfirmasi COVID-19

•	 Kegiatan yang menimbulkan aerosol (intubasi, ekstubasi, 
trakeotomi, resusitasi jantung, paru, bronkoskopi, pemasangan 
NGT, endoskopi gastrointestinal) pada pasien ODP, PDP, atau 
konfirmasi COVID-19

•	 Pemeriksaan gigi mulut, mata dan THT
•	 Ruang prosedur dan tindakan otopsi pasien ODP dan PDP atau 

konfirmasi COVID-19
•	 Pengambilan sampel pernapasan (swab nasofaring dan orofar-

ing) 

•	 Pelindung mata dan 
face shiled

•	 Masker N95 atau 
ekuivalen

•	 Sarung tangan bedah 
karet steril  sekali 
pakai

•	 Penutup kepala/
headcap

•	 Coverall/Gown & 
Apron

•	 Boots/sepatu karet 
dengan pelindung 
sepatu

Sumber:
Dirangkum dari Standar Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia, diterbitkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, 
dan Diperbaharui pada Agustus 2020. 

foto: kompas.com



FOKUS UTAMA

HALO INTERNIS // Edisi XXXIII, Desember 202026

Masker telah menjadi 
bagian yang 
tak terpisahkan 
dari kehidupan 
masyarakat 

sehari-hari. Siapapun, kini wajib 
mengenakan masker kemana pun 
pergi untuk mencegah penularan 
COVID-19. Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 (kini 
bernama Satgas Penanganan 
COVID-19)—dalam buku Standar 
Alat Pelindung Diri (APD) untuk 
Penanganan COVID-19 di Indonesia 
yang diterbitkan pada Agustus 
2020 lalu—menjelaskan tentang 
berbagai macam tipe masker 
yang digunakan dalam masa 
pandemi. Yang jelas, masker yang 
diperuntukkan bagi tenaga medis 
memiliki standar yang berbeda 
dengan masker untuk masyarakat. 
Agar efektif, penggunaan masker 
perlu disesuaikan dengan tingkat 
intensitas kegiatan yang dilakukan.

TIPE-TIPE MASKER

	Masker Kain

Masker kain terbuat dari bahan 

katun, scarf, dan sebagainya. 
Dapat digunakan untuk mencegah 
penularan dan mengantisipasi 
kelangkaan masker. Efektivitas 
penyaringan pada masker kain 
meningkat seiring dengan jumlah 
lapisan dan kerapatan tenun kain 
yang digunakan. Masker kain perlu 
dicuci dan dapat dipakai berulang 
kali, untuk digunakan di tempat 
umum dengan tetap menjaga jarak 
1-2 meter. Namun untuk kegiatan 
yang tergolong berbahaya, seperti 
penanganan jenazah COVID-19, 
penggunaan masker kain tidak 
disarankan.  

Masker kain tidak direkomendasikan 
sebagai APD bagi tenaga medis 
karena 40-90% partikel dapat 
menembus masker kain. Hanya 
digunakan sebagai opsi terakhir bila 
masker bedah atau masker N95 
tidak tersedia. 

	Masker Bedah 3 Ply

Masker bedah memiliki 3 lapisan 
(layers). Paling luar adalah lapisan 
kain tanpa anyaman yang kedap air. 
Di bagian tengah terdapat lapisan 

filter densitas tinggi. Bagian paling 
dalam menempel langsung pada 
kulit, merupakan lapisan penyerap 
cairan berukuran besar yang keluar 
dari pemakai ketika batuk atau 
bersin. 

Kendati masker bedah efektif untuk 
menyaring droplet yang keluar dari 
pemakai, namun tidak sepenuhnya 
dapat melindungi pemakai dari 
partikel airborne yang lebih kecil. 

Masker bedah direkomendasikan 
untuk masyarakat yang 
menunjukkan gejala flu atau 
influenza (batuk, bersin, hidung 
berair, demam, dan nyeri 
tenggorokan, serta untuk tenaga 
medis di fasilitas layanan kesehatan. 

	Masker N95 (atau ekuivalen)

Masker N95 termasuk kelompok 
masker Filtering Facepiece 
Respirator (FFR) sekali pakai 
(disposable). Kelebihannya dapat 
melindungi pemakai dari paparan 
cairan dengan ukuran droplet hingga 
cairan berukuran aerosol. Masker 
jenis ini memiliki face seal fit yang 

MEMILIH MASKER 
DI MASA PANDEMI
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ketat sehingga mendukung pemakai 
terhindar dari paparan aerosol 
asalkan seal fit dipastikan terpasang 
dengan benar. 

Ada beberapa masker FFR yang 
ekuivalen dengan N95, yaitu FFP2 
(EN 149- 2001, Eropa), KN95 
(GB2626-2006, Cina), P2 (AS/NZA 
1716:2012, Australia/New Zealand), 
KF94 (KMOEL-2017-64, Korea), DS 
(JMHLW-Notification 214,2018, 
Jepang).  Kelompok masker ini 
direkomendasikan terutama untuk 
tenaga kesehatan yang harus kontak 
erat secara langsung menangani 
kasus dengan tingkat infeksius tinggi.  

Idealnya masker N95 tidak untuk 
digunakan kembali, namun dalam 
kondisi stok yang sedikit N95 dapat 
dipakai ulang dengan catatan 
semakin sering dipakai ulang, 
kemampuan filtrasi akan menurun. 
Jika akan menggunakannya kembali, 
masker N95 perlu dilapisi dengan 
masker bedah pada bagian luarnya. 
Masker kemudian dapat dilepaskan 
tanpa menyentuh bagian dalam 
(sisi yang menempel pada kulit) dan 
disimpan selama 3-4 hari dalam 
kantung kertas sebelum dapat 
dipakai kembali. 

Masker setingkat N95 yang 
sesuai dengan standar WHO dan 
dilapisi oleh masker bedah, dapat 
digunakan selama 8 jam dan dapat 
dibuka dan ditutup sebanyak 5 
kali. Masker tidak dapat digunakan 
kembali jika pengguna masker N95 
sudah melakukan tindakan yang 
menimbulkan aerosol.

	Masker Reusable Facepiece 
Respirator

Tipe masker ini memiliki keefektifan 
filter lebih tinggi dibanding 
N95 dan dapat juga menyaring 
hingga bentuk gas. Tipe masker 
ini direkomendasikan dan lazim 
digunakan untuk pekerjaan yang 
memiliki resiko tinggi terpapar gas-
gas berbahaya. Dapat digunakan 
berkali-kali selama face seal tidak 
rusak. Harus dibersihkan dengan 
disinfektan secara benar sebelum 
digunakan kembali.halo
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PILIH N95 ATAU KN95?

Di antara masker jenis 
Filtering Facepiece 
Respirator (FFR), masker 
N95 dan KN95 sangat 

popular di kalangan masyakarat. 
Keduanya digunakan para tenaga 
kesehatan dalam menangani 
pasien COVID-19. Masker N95 dan 
KN95 memiliki banyak kesamaan. 
Center for Disease Control and 
Prevention (CDC) dan Food and 
Drug Adminitration (FDA) atau 
Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Amerika Serikat menyatakan kedua 
masker tersebut mampu menyaring 
95 persen partikel kecil berukuran 
0,3 mikron. Ukuran 0,3 mikron lebih 
ini lebih kecil dari droplet (percikan 
lir saat batuk, bicara atau bersin), 
karenanya masker N95 dan KN 95 
dinilai sangat efektif menyaring 
virus corona yang ditularkan melalui 
droplet.

Yang membedakan N95 dan KN95 
adalah proses sertifikasinya. 

N95 diproduksi dengan standar 
Amerika Serikat, dengan melalui 
proses pemeriksaan sertifikasi yang 
ketat. Sedangkan KN95 dibuat 
dengan standar sertifikasi negara 
China, yang juga melalui proses 
pemeriksaan yang sangat ketat. 

Sekali lagi, yang membedakan 
keduanya bukan tempat produksi, 
melainkan standar sertfikasi yang 
digunakan. Sebagian masker 
N95 juga made in China, tetapi 
produksinya tetap mengacu pada 
standar yang ditetapkan oleh 
Amerika Serikat.   

Di masa pandemi ini, N95 dan KN95 
sama-sama dipilih dan menjadi 
andalan untuk melindungi tenaga 
kesehatan dari paparan COVID-19.  
Untuk lebih detilnya, berikut 
perbandingan N95 dengan KN95, 
serta ekuivalennya yang lain.halo
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sumber: health.grid.id

Sumber: Technical Bulletin, May 2020, 3M Science Applied to Life
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Sudah hampir setahun lamanya dunia diselimuti 
pandemi Coronavirus Disease (COVID-19), 
namun penyebaran virus belum juga bisa 
dihentikan. Khusus Indonesia, polanya 
penyebaran COVID-19 belum sepenuhnya 

terkendali. Dibandingkan dengan negara-negara di Asia 
Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand 
yang sudah mulai melandai, pergerakan COVID-19 di 
Indonesia masih cenderung meningkat. 

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI), Dr. 
dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP 

mengungkapkan bahwa di lapangan terlihat variasi 
perkembangan kasus COVID-19 yang sangat lebar. 
Angka nasional fluktuatif dengan kondisi yang berbeda-
beda di tiap daerah. Pada waktu yang sama, di suatu 
daerah terjadi penurunan kasus COVID-19, namun di 
tempat lain terjadi peningkatan yang cukup signifikan. 
Pergerakan kasus yang turun dan naik ini terjadi silih 
berganti. “Variasinya sangat lebar,” kata Sally saat 
menjadi pembicara dalam acara webinar tanggal 29 Mei 
2020.

Pemerintah Indonesia terus berusaha melandaikan 
kurva pergerakan COVID-19 ini dengan tidak henti-

PERTEMPURAN LAWAN 
COVID-19

COVID-19 menyerang 
tubuh dalam tiga 
fase. Dampaknya 
bisa menimbulkan 
kerusakan multiorgan. 
Meningkatkan 
imunitas menjadil 
hal yang utama. Ayo 
proteksi diri, jangan 
sampai lengah!
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testing, per harinya Indonesia sudah 
mampu memeriksa sebanyak 40.000 
spesimen dengan memanfaat lebih 
dari 340 laboratorium yang tersebar 
di 34 provinsi.  Dalam upaya tracing, 
dapat menemukan sekitar 140 ribu 
orang suspek setiap harinya. 

Dari sisi treatment, Indonesia 
berhasil mencapai kemajuan. Pada 
pekan pertama bulan Oktober 
2020, angka kesembuhan atau 
recovery rate berada pada besaran 
75,27%. Rasio sembuh terhadap 
total kasus COVID-19 ini meningkat 

hentinya melancarkan kampanye 
3M dan menerapkan strategi 
3T.  Kampanye 3M yang menjadi 
protokol kesehatan saat ini ditujukan 
untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat agar mau melakukan 
upaya pencegahan dan perlindungan 
diri sendiri dengan memakai 
masker, menjaga jarak serta jauhi 
kerumunan, dan mencuci tangan 
dengan baik dan benar.

Adapun strategi 3T adalah langkah 
srategis yang dilakukan pemerintah 
untuk menekan penyebaran 
virus, berupa tindakan testing, 
tracing dan treatment. Juru Bicara 
Satgas Penanganan Covid-19, dr. 
Reisa Brotoasmoro, saat jumpa 
pers tanggal 5 Oktober 2020 
menyebutkan dalam melalukan 

Pemerintah 
Indonesia 
terus berusaha 
melandaikan 
kurva 
pergerakan 
COVID-19 ini 
dengan tidak 
henti-hentinya 
melancarkan 
kampanye 3M 
dan menerapkan 
strategi 3T.  

“
dibandingkan minggu keeempat 
September yang tercatat pada angka 
73,77%. Pada 25 Oktober 2020 rasio 
sembuh mencapai angka 80,85%. 
Dan pada 30 November 2020, rasio 
sembuh meningkat lagi menjadi 
83,6%. 

Kabar baiknya lagi, angka 
kesembuhan ini berbanding terbalik 
dengan tingkat kematian yang dari 
hari ke hari berhasil ditekan. Pada 
akhir November 2020, tingkat 
kematian (fatality rate) akibat 
COVID-19 di Indonesia tercatat 
sebesar 3,1%.  Lebih baik dari akhir 
Oktober 2020 yang mencatatkan 
tingkat kematian sebesar 3,41% dan 
akhir September 2020 pada angka 
3,77%.  Sementara pada Agustus 
2020, tingkat kematian di Indonesia 
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COVID-19 adalah nama penyakit 
yang disebabkan oleh infeksi 
virus SARS-CoV-2 (Severe 
Acute respiratory Syndrome-
Coronavirus-2). Ketika masuk ke 
dalam tubuh, SARS-CoV-2 ini dapat 
melakukan inhibisi (menghambat 
kerja) interferon yang berfungsi 
mengontrol sistem pertahanan 
tubuh. Interferon berperan 
menghambat replikasi virus dan 
mengaktifkan sel-sel yang dapat 
membunuh virus. Namun SARS-
CoV-2 mampu memblokir interferon 
sehingga proses replikasi virus terus 
terjadi. Jumlah virus yang semakin 
banyak berisiko menimbulkan 
immune evasion atau pengabaian 
terhadap keberadaan SARS-CoV-2 
yang makin lama makin besar. 
Pada akhirnya, pengabaian ini 
mengakibatkan terjadi immune 
escape atau pelemahan daya tahan 
tubuh.  Dalam fase ini yang musuh 
utama yang harus ditangani adalah 
virus itu sendiri. “Maka, peperangan 
pertama yang kita hadapi adalah 
perang terhadap virusnya. Saya 
menamakannya virological battle,” 
kata Adityo. 

Ketika virus masuk ke dalam 
tubuh, respon imun tubuh akan 
bekerja melepaskan sitokin. 
Sitokin merupakan protein kecil 
proinflamasi yang disekresikan 
oleh sel-sel spesifik dalam sistem 
imun. Ketika sitokin dilepaskan, 
akan muncul gejala inflamasi 
(peradangan) seperti demam, 
mual, menggigil, sakit, kepala, 
tenggorokan gatal, dan sebagainya. 
Jika terus bereplikasi, jumlah 
virus SARS-COV-2 di dalam tubuh 
akan semakin banyak. Kondisi 
ini membuat respon imun tidak 
terkendali, terjadilah badai sitokin 
(cytokine storm syndrome) yang 
menyebabkan kondisi hiperinflamasi 
yang berpotensi menimbulkan 
kerusakan multiorgan, di antaranya 
paru-paru. Salah satu ancaman dari 
hiperinflamasi adalah terjadinya 
Acute Respiratory Distress Syndrome 
(ARDS). Pada kondisi ini kantung 
udara di paru-paru dipenuhi cairan. 
Akibatnya tubuh kekurangan 
oksigen.

“Ancaman kerusakan multiorgan 
ini bukan hanya teori. Kami sudah 
melihat dari pasien-pasien yang 

Sumber: COVID-19: Pathogenesis, cytokine storm and therapeutic potential of interfrons  Author links open overlay panel Shivraj Hariram 
Nile, Arti Nilea, Jiayin Qiu, LinLi XuJia, Guoyin Kai (Modified and adopted from Siddiqi and Mehra, 2020)

masih berada pada kisaran angka di 
atas 4%.% .13%

TIGA MEDAN PERANG

Dari sisi medis, ada beberapa hal 
yang dapat dipelajari dari pandemi 
yang tak kunjung selesai ini. Pakar 
Penyakit Tropik dan Infeksi dari 
Departemen Ilmu Penyakit Dalam, 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia, dr. Adityo Susilo, SpPD, 
K-PTI, FINASIM—dalam Webinar 
bertajuk “COVID-19 Extended: 
What Have We learnt?” yang 
diselenggarakan PAPDI tanggal 
1 Oktober 2020—menjelaskan 
bagaimana hebatnya COVID-19 
meluluhlantakkan pertahanan tubuh 
dengan merujuk pada data-data 
yang ada. 

COVID-19 mengiring manusia 
masuk dalam ke dalam tiga 
“medan perperangan” yang bila 
tidak tertangani dengan tepat dan 
hati-hati akan dapat berujung pada 
kematian. Adityo menamakan 
medan pertempuran yang pertama 
sebagai virological battle (perang 
terhadap virus).  
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Sudah sembuh, tapi badan masih kurang nyaman. 
Keluhan-keluhan semasa sakit masih terasa. 
Normalkah ini? Menurut dr. Adityo Susilo, SpPD, K-PTI, 

FINASIM, hal tersebut memang dapat terjadi pada pasien-
pasien COVID-19, terutama yang berkategori sedang dan 
berat. Kondisi ini dinamakan long haelurs. 

Pasien merasakan keluhan seperti  letih, batuk, sesak napas, 
gangguan memori dan konsentrasi, atau sindrom takikardi 
ortostatik postural—yang masih bagian dari COVID-19, 
padahal bukan. Pasien sebetulnya sudah dinyatakan sembuh, 
di mana hasil pemeriksaan PCR (polymerase chain reaction) 
sudah menujukkan negatif, parameter laboratorium juga 
sudah membaik, dan masa-masa kritis sudah lewat. 

Keluhan-keluhan COVID-19 masih terasa kemungkinan 
karena dua sebab. Pertama karena tubuh sedang melakukan 
recovery. Ibarat kebakaran hutan, walau apinya sudah pada 
tapi bekasnya masih ada yang membuat hawa panas di 
sekitar lahan masih terasa. Kedua, bisa juga karena masalah 
psikis. Tekanan dari lingkungan sekitar yang menimbulkan 
suasana tidak nyaman bisa membangkitkan keluhan-keluhan 
semasa sakit. Biasanya keluhan ini menetap cukup lama,  
sekitar 1-2 bulan setelah dinyatakan sembuh. 

“Saya ingin menekankan pada sejawat semua, jangan kaget 
kalau pasien yang kita tolong sembuh dari COVID-19, masih 
bisa merasakan gejala-gejala seperti ini dan jangka waktunya 
cukup panjang,” pesan Adityo.

Pasien-pasien yang mengalami long haelurs perlu 
mendapatkan edukasi dan dorongan semangat, agar dapat 
melalui masa transisi hingga tubuh sepenuhnya kembali fit 
seperti semula.halo
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kami kumpulkan. Pada kondisi berat memang terjadi 
peningkatan interleukin-6 (salah satu sitokin) bahkan 
sampai angka ratusan,” tutur Adityo. 

Beratnya dampak yang ditimbulkan oleh kondisi 
hiperinflamasi ini, disebut Adityo sebagai peperangan 
kedua dalam menghadapi COVID-19. “Menghadapi 
kondisi hiperinflamasi ini saya menyebutnya sebagai 
inflammatory battle,” ujar Adityo yang juga Wakil 
Sekjen PB PAPDI dan anggota Tim Ad Hoc PAPDI dalam 
Penanganan COVID-19.

Data-data penelitian menyebutkan dampak terbesar 
yang terjadi akibat hiperinflamasi adalah kerusakan pada 
lapisan endothelia. Bila lapisan endothelial terganggu 
muncul pula risiko koagualsi secara berlebihan 
(hiperkoagulasi). “Peperangan yang ketiga adalah 
peperangan di lapisan endothelial, endothelial battle. 
Kita juga berperang melawan hypercoagulation,” terang 
Adityo.   

DUA PENDEKATAN

Dari rentetan perperangan ini, Adityo mengungkapkan, 
dalam menangani pasien COVID-19 ada dua titik tolak 
atau pendekatan yang dapat digunakan. Pertama, pada 
fase awal penyakit, pengobatan difokuskan dengan 
pemberian obat-obat antivirus. Ini berlaku untuk masa 
satu minggu pertama setelah infeksi terjadi. Ini untuk 
mengatasi replikasi virus yang hebat di dalam tubuh. 

Setelah lewat minggu pertama, persoalan bergeser 
muncul risiko hiperinflamasi yang bisa berdampak 
pada kerusakan multiorgan. Karenanya pada fase ini 
pengobatan lebih difokuskan pada pemberian obat-
obatan yang dapat memperbaiki sistem imun seperti 
imunomodulator dan obat-obat antiinflamasi seperti 
kortikosteroid. Pada pasien-pasien pada kondisi berat 
juga dapat diberikan terapi plasma konvalesen. Tujuan 
pendekatan ini adalah agar proses inflamasi terhenti dan 
dampak kerusakan multiorgan dapat direm. halo
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“Ancaman kerusakan 
multiorgan ini bukan hanya 
teori. Kami sudah melihat 
dari pasien-pasien yang 
kami kumpulkan. Pada 
kondisi berat memang 
terjadi peningkatan 
interleukin-6 (salah satu 
sitokin) bahkan sampai 
angka ratusan.

“

LONG HAULERS

dr. Adityo Susilo, SpPD, K-PTI, FINASIM
(Wakil Sekjen PB PAPDI sekaligus anggota Tim 
Ad Hoc PAPDI dalam Penanganan COVID-19)



FOKUS UTAMA

HALO INTERNIS // Edisi XXXIII, Desember 202032

Di tengah gejolak 
pertambahan kasus 
konfirmasi positif 
COVID-19, kehadiran 
vaksin sangatlah dinanti-

nanti. Vaksin diharapkan bisa 
menjadi jalan terbentuknya populasi 
yang imun terhadap COVID-19, 
sehingga penyebaran virus dapat 
terhenti. 

Untuk menghadirkan vaksin 
COVID-19, pemerintah menempuh 
dua cara. Pertama membuat vaksin 

sendiri. Kedua, mengimpornya dari 
luar negeri. Dua cara ini lakukan 
secara simultan. Pembuatan vaksin 
COVID-19 sendiri bertujuan untuk 
mewujudkan ketahanan nasional 
dan kemandirian bangsa terutama 
dalam pengadaan vaksin. Untuk 
itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
telah membentuk Tim Percepatan 
Pengembangan Vaksin COVID-19 
berdasarkan Keputusan Presiden 
(Keppres) Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2020. 

VAKSIN MERAH PUTIH

Vaksin yang dibuat di dalam negeri 
dinamakan Vaksin Merah Putih. 
Vaksin ini sedang dikembangkan 
oleh Lembaga Biologi Molekuler 
Eijkman dan diikuti pula oleh 
lima lembaga lain, yaitu Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), Universitas Indonesia (UI), 
Universitas Gadjah Mada (UGM), 
Institut Teknologi Bandung (ITB), dan 
Universitas Airlangga (Unair). 

HARAPAN MEMUTUS RANTAI PANDEMI DAN  
MENUJU KEMANDIRIAN VAKSIN

Pemerintah berupaya keras menyediakan 
vaksin COVID-19 untuk memutus rantai 
penyebaran virus. Selain mengandalkan 
vaksin impor, juga tengah disiapkan vaksin 
buatan anak negeri. Indonesia melangkah 
menuju kemandirian vaksin. Tentu segala 
sesuatu harus disiapkan secara matang.   

foto: https://monument.health
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Menteri Riset dan Teknologi 
(Menristek), Bambang 
Brodjonegoro, usai rapat bersama 
Presiden Joko Widodo secara 
virtual, Senin (12/10/2020), 
menyampaikan kepada media 
bahwa pengembangan Vaksin 
Merah Putih untuk COVID-19 telah 
mencapai 50 persen. Bibit vaksin 
yang dikembangkan oleh Eijkman 
dan Lembaga lainnya menggunakan 
isolat virus yang beredar di 
Indonesia. Ini sangat penting 
maknanya. Dengan menggunakan 
isolat virus COVID-19 yang menyebar 
di Indonesia, diharapkan vaksin 
yang dihasilkan benar-benar sesuai 
dengan tipikal sistem daya tahan 
tubuh masyarakat Indonesia.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, 
proses praklinis atau pengujian 
Vaksin Merah Putih kepada hewan 
akan dilaksanakan pada akhir 
tahun 2020. Diperkirakan awal 
tahun2021 bibit vaksin sudah dapat 
diserahkan kepada PT Bio Farma 
untuk diformulasi dan diproduksi 
dalam rangka uji klinis tahap satu 
sampai tahap tiga. “Kalau melihat 
tahapannya diperkirakan triwulan 
pertama 2021 sudah ada yang 
melakukan uji klinis ke manusia. Dan 
sebagian akhir tahun ini mungkin 
sudah menyelesaikan uji klinis ke 
hewan,” kata Bambang.

Jika uji klinis berjalan lancar, 
dan izin dari Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM)—
yang menyatakan bahwa vaksin 
ini aman untuk digunakan dan 
cocok untuk menjaga daya tahan 
tubuh terhadap COVID-19—telah 
didapatkan, maka PT Bio Farma akan 
memproduksi Vaksin Merah Putih 
secara massal. Menurut Bambang 
pula, pemerintah juga membentuk 
konsorsium mengajak beberapa 
perusahaan farmasi swasta terlibat 
dalam produksi vaksin COVID-19. 
“Selain Bio Farma yang tahun depan 
berencana bisa memproduksi 250 
juta dosis per tahun, kami di dalam 
konsorsium Vaksin Merah Putih 
juga akan mengundang beberapa 
perusahaan farmasi swasta untuk 
ikut memproduksi vaksin COVID-19. 

Sejauh ini sudah ada 3 perusahaan 
yang potensial,” ungkap Bambang. 

UJI KLINIS SINOVAC

Untuk mempercepat ketersediaan 
vaksin COVID-19 di dalam negeri, 
pemerintah mendatangkan vaksin 
dari luar negeri. Pemerintah 
Indonesia telah mengikat kerja sama 
dengan tiga perusahaan vaksin 
dari negeri Tiongkok, yaitu Sinovac 
Biotech Ltd, China National Biotec 
Group (Sinopharm), dan CanSino. 

CanSino melakukan uji klinis tahap 
ke-3 di Tiongkok, Arab Saudi, Rusia 
dan Pakistan. Sinopharm (G42) 
melakukan uji klinis tahap ke-3 di 
Tiongkok, Uni Emirat Arab (UEA), 

Peru, Moroko dan Argentina. 
Dan, Pemerintah Uni Emirat Arab 
telah memberikan EUA kepada 
Sinopharm. Sementara Sinovac telah 
melakukan uji klinis tahap ke-3 di 
Tiongkok, Indonesia, Brazil, Turki, 
Banglades, dan Chile. 

Uji klinis fase 3 vaksin Sinovac di 
Indonesia, mulai dilaksanakan 
tanggal 11 Agustus 2020 oleh 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Padjadjaran (Unpad) Bandung.  Juru 
Bicara Tim Uji Klinis Vaksin COVID-19 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Padjajaran (Unpad), Rodman 
Tarigan, menjelaskan kepada media 
dalam uji klinis ini terdapat empat 
tahapan yang dilalui, yakni:

- V0 : Skrining

- V1 : Penyuntikan pertama

- V2 : Penyuntikan kedua

- V3 :  Pengambilan darah   
    setelah penyuntikan     
    kedua

Antara tahapan yang satu ke tahap 
berikutnya berjarak 14 hari. Uji 
klinis ini membutuh 1.620 relawan. 
Banyak masyarakat yang antusias 
membantu. Hingga 15 Oktober 
sebanyak 1.713 relawan sudah 
menjalani skrining. Sebanyak 1.565 

 “Kalau melihat 
tahapannya 
diperkirakan triwulan 
pertama 2021 sudah 
ada yang melakukan 
uji klinis ke manusia. 
Dan sebagian akhir 
tahun ini mungkin 
sudah menyelesaikan 
uji klinis ke hewan,
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orang sudah menjalani tahap 
penyuntikan pertama, dan 1.072 
relawan sudah menjalani tahap 
penyuntikan kedua. Dan sekitar 450 
orang sudah sampai pada tahap 
V3 (pengambilan daerah setelah 

penyuntikan kedua).

Sejauh ini uji klinis fase 3 Sinovac 
ini menunjukkan hasil yang 
menggembirakan. Eddy Fadhliyana, 
Manager Lapangan Uji Vaksin 
COVID-19 Unpad menuturkan setiap 
relawan setelah disuntik tidak boleh 
langsung pulang. Mereka dipantau 
minimal 30 menit pertama untuk 
melihat apakah terjadi reaksi syok 
anafilaktif (syok akibat reaksi alergi 
berat). Hasil pantauan sementara di 
lapangan menunjukkan umumnya 
relawan tidak mengalami reaksi 
apa-apa, kecuali rasa sakit di bekas 
suntikan. “Setelah dua minggu, 
relawan datang kembali untuk suntik 
yang kedua. Kami tanya, apa saja 
reaksi yang dirasakan atau terjadi 
di badan dan di tempat suntik. 
Umumnya mereka merasa sehat-
sehat saja,” tutur Eddy.  

JANGAN TERGESA-GESA

Beberapa waktu lalu, tersiar kabar 
vaksinasi COVID-19 di Indonesia 
akan mulai diberikan pada Bulan 
November 2020. Ini menimbulkan 

perdebatan, karena November 
dirasa terlalu cepat. Meski 
kehadiran vaksin COVID-19 sangat 
dinanti-nantikan, banyak pihak—
termasuk PAPDI—mengingatkan 
pemerintah agar jangan sampai 
implementasinya dilakukan secara 
tergesa-gesa. Pengadaan vaksin dan  
pemberiannya kepada masyarakat 
haruslah dilaksanakan sesuai dengan 
prosedur, ketentuan, dan kaedah-
kaedah saintifik pengembangan 
vaksin baru. 

Dr. dr. Kunjtoro Harimurti, SpPD, 
K-Ger, MSc, dari Departemen Ilmu 
Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia—dalam 
webinar bertajuk COVID-19: End 
Game? yang diselenggarakan 
PAPDI tanggal 23 Oktober 2020—
menjabarkan bahwa pengembangan 
pengembangan vaksin baru 
harus melalui tahapan uji klinis 
(diujicobakan pada manusia), yang 
terdiri dari 3 fase. 

- Uji klinis fase 1:  untuk melihat 
aspek safety (keamanan 
produk). 

Dr. dr. Kunjtoro Harimurti, SpPD, K-Ger, MSc
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- Uji klinis fase 2:  untuk melihat 
safety dan immunogenicity 
(peningkatan antibodi).

- Uji klinis fase 3:  untuk melihat 
safety, efficacy, dan regulatory 
approval.

Semestinya, setelah uji klinis 
fase ketiga selesai dilaksanakan, 
dilakukan regulatory review, yakni 
sebuah publikasi ilmiah yang 
berisikan laporan, analisis dan 
tanggapan para ahli mengenai studi 
klinis yang dilakukan. Menurut 
Kuntjoro, hingga minggu ketiga 
Oktober 2020, di seluruh dunia dari 
sekitar 10 kandidat vaksin COVID-19 
yang sudah memasuki uji klinis 
fase 3 termasuk Sinovac, belum 
ada satu pun yang memberikan 
laporan atau report uji klinis untuk 
fase 3. Hanya sebagian yang sudah 
mempublikasikan report uji klinis 
fase 2.  

Dalam kondisi tak biasa, ada klausul 
khusus yang disebut Emergency Use 
Authorization (EUA). Ini merupakan 
prosedur legal tentang persetujuan 
darurat terhadap produk medis 
tertentu yang belum disetujui izin 
edarnya.  EUA dapat dikeluarkan 
apabila memenuhi kriteria berikut:

- Terjadi penyakit serius yang 
mengancam jiwa.

- Layak dipercaya berdasarkan 
bukti ilmiah yang tersedia, 
bahwa produk tersebut dapat 
mengobati atau mencegah 
penyakit serius yang 
mengancam jika tersebut.

- Keuntungan atau manfaat yang 
didapat melebihi risikonya

- Tidak ada produk lain yang 
adekuat, disetujui, dan tersedia.  

Walau belum menyelesaikan uji 
klinis fase 3, EUA untuk vaksin 
COVID-19 dapat dikeluarkan 
dengan syarat terdapat bukti 
keamanan (safety) dari uji klinik 
fase 1 dan 2, meliputi pantauan 
terhadap kemungkinan terjadinya 
efek samping serius, efek samping 
khusus, dan kasus-kasus berat 

COVID-19.  “Untuk menilai 
keamanan ini, dibutuhkan 
observasi minimal medium 
(separuh) dari follow up atau 
2 bulan setelah dilakukannya 
penyuntikan lengkap,” kata 
Kuntjoro. 

Terkait perkembangan uji klinis 
vaksin COVID-19 di negara lain, 
diketahui pada September 
lalu vaksin COVID-19 yang 
diproduksi oleh Sinovac 
Biotech Ltd, China National 
Biotec Group (Sinopharm), dan 
CanSino telah mendapatkan 
Emergency Use Authorization 
(EUA) di sejumlah negara. 
Di Tiongkok sendiri, ketiga 
perusahaan vaksin ini telah 
mendapatkan status Emergency 
Use Authorization pada Bulan 
Juli 2020.  

WAKTU YANG TEPAT

Bagaimana di Indonesia? Ketua 
Badan Khusus Satgas Imunisasi 
Dewasa PAPDI, Prof. Dr. dr. 
Samsuridjal Djauzi, SpPD, K-AI, 
FINASIM, FACP, juga dalam webinar 
COVID-19: End Game? Tanggal 23 
Oktober 2020 menjelaskan bahwa 
di Indonesia uji klinis tahap 3 vaksin 
Sinovac mulai di laksanakan pada 
Agustus 2020 lalu, lebih lambat satu 
bulan dibanding negara-negara lain 
yang melakukan uji klinis serupa.

Dalam uji klinis fase 3 ini, masing-
masing subjek (dari total 1.620 
subjek) mendapatkan suntikan 
sebanyak 2 kali. Secara keseluruhan, 
suntikan yang pertama baru selesai 
dituntaskan pada bulan Oktober 
2020. Masa observasi minimal 
terhadap subjek (2 bulan setelah 
penyuntikan) yang disyaratkan EUA 
baru akan terpenuhi pada Bulan 
Desember 2020. Pada Desember 
nanti baru bisa didapatkan laporan 
sementara atau interim report untuk 
540 subjek. Bila hasil laporan hasil 
observasinya bagus, vaksin paling 
cepat boleh dipergunakan pada awal 
tahun (Januari) 2021. 

Hasil keseluruhan uji klinis vaksin 
Sinovac fase 3 di Indonesia akan 
keluar dalam waktu tiga bulan 

sesudah Desember 2020, yakni 
sekitar Maret 2021. Maka, jika 
merujuk pada hasil uji klinis yang 
menyeluruh, maka pelaksanaan 
vaksinisasi di Indonesia dapat 
dilakukan pada bulan April atau Mei 
2021. 

Dalam pelaksanaan vaksinisasi 
COVID-19 ini Samsuridjal juga 
mengingatkan bahwa Indonesia 
tidak bisa hanya menggunakan 
data uji klinis dari Unpad saja. Perlu 
gabungan informasi dari negara lain 
agar subjek penelitiannya besar. 
“Kita tunggu publikasi dari negara 
lain. Kalau sudah dipublikasikan 
maka berarti sudah di-review 
oleh reviewer, yang memastikan 
metodeloginya sudah terjamin,” kata 
Samsuridjal. 

Dari pemaparan Samsuridjal dapat 
simpulkan Pemerintah Indonesia 
memiliki dua pilihan waktu untuk 
memulai vaksinisasi COVID-19 
yang sesuai dengan kaedah ilmiah. 

Prof. Dr. dr. Samsuridjal Djauzi, SpPD, 
K-AI, FINASIM, FACP
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Apakah mengacu pada EUA, yakni 
Januari 2021, atau melaksanakannya 
setelah keseluruhan uji klinis fase 
3 rampung, yaitu pada Bulan April 
atau Mei 2021. 

“Alhamdulillah pemerintah kita amat 
tanggap (terhadap kebutuhan vaksin 
COVID-19) dan sudah membuat 
kebijakan. Interim report di Unpad 
selesai Desember 2020, lalu 
dianalisa dan diajukan. Karenanya, 
dari sisi profesi tidak mungkin 
rasanya (pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19) dilaksanakan pada 
November 2020. Paling cepat awal 
2021 atau April-Mei 2021,” tutur 
Samsuridjal. 

Menanggapi isu seputar vaksin 

COVID-19, Presiden Joko Widodo 
secara tegas mengarahkan 
kepada jajaran Kabinet kerja agar 
pelaksanaan vaksinisasi COVID-19 
harus dikerjakan dengan penuh 
kehati-hatian, tidak tergesa-gesa. 
Implementasi di lapangan harus 
disiapkan sebaik mungkin. Hal-hal 
detil harus diperhatikan, termasuk 
bagaimana mengomunikasikan 
vaksin kepada masyarakat agar tidak 
ada informasi yang diplintir sehingga 
menyesatkan dan menimbulkan 
kegaduhan.  

“Untuk vaksin saya minta jangan 
tergesa-gesa karena sangat 
kompleks. Titik kritis vaksinisasi ini 
adalah di implementasinya. Jangan 

anggap mudah 
implementasi. 
Proses komunikasi 
publik harus 
disiapkan. (Harus 
dijelaskan) kepada 
publik proses 
implementasinya 
nanti seperti apa, 
siapa yang pertama 
kali disuntik, 
mengapa dia 
yang pertama kali 
disuntik, siapa yang 
gratis dan siapa 
yang mandiri. Harus 
detil dan jelas,” 
tegas Presiden 
dalam Rapat 
Terbatas Rencana 
Pengadaan dan 
Pelaksanaan 
Vaksinasi di Istana 
Merdeka, Jakarta 
Pusat, tanggal 26 
Oktober 2020. 

KEPASTIAN 
INFORMASI

Sebuah kepastian 
informasi kepada 
publik didapatkan. 
Hingga akhir 
Oktober 2020 
Badan Pengawas 
Obat dan 
Makanan (BPOM) 
RI menyatakan 
satu belum 

mengeluarkan satu pun izin edar 
untuk vaksin COVID-19. Dengan 
kata lain, belum ada produk vaksin 
COVID-19 yang mendapatkan 
Emergency Use Authorization (EUA) 
dari BPOM yang menjadi syarat 
pelaksanaan vaksinasi. 

Plt Deputi Bidang Pengawasan 
Obat, Narkotika, Psikotropika, 
Prekursor dan Zat Adiktif BPOM 
dalam konferensi pers, tanggal 
28 Oktober 2020, Dra. Togi J. 
Hutadjulu, Apt, MHA,  menegaskan, 
bahwa BPOM sebagai bagian dari 
komite penanganan COVID-19 
dan pemulihan ekonomi nasional 
mendukung persiapan pemerintah 
dalam pemberian vaksin COVID-19, 
serta memperhatikan arahan 
presiden tentang perlunya kehati-
hatian terkait rencana vaksinasi 
COVID-19 pada masyarakat luas.

“Sampai saat ini, belum ada vaksin 
COVID-19 yang sudah mendapatkan 
izin edar. Semua kandidat vaksin 
COVID-19 yang ada masih dalam 
proses pengembangan uji klinik, 
baik praklinik maupun uji klinik itu 
sendiri,” jelas Togi. 

Berdasarkan data dari Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO) yang 
diperbarui pada tanggal 19 Oktober 
2020, sampai saat ini sudah ada 
44 kandidat vaksin COVID-19 yang 
sudah memasuki tahap uji klinik. 
Sementara, ada juga 154 kandidat 
vaksin yang sedang menjalani 
tahapan uji praklinik.

Sebelumnya Menko Perekonomian 
yang juga Ketua Komite Penanganan 
COVID 19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (KPC PEN), Airlangga 
Hartarto, menyatakan pemberian 
vaksin akan dilakukan secara 
bertahap. Pemerintah juga telah 
mengeluarkan Perpres No 99 Tahun 
2020 tentang Pengadaan Vaksin dan 
Proses Vaksinisasi COVID-19 sebagai 
payung hukum pelaksanaannya di 
lapangan. 

Airlangga menjelaskan pada tahap 
awal pemerintah menyiapkan 50 
juta dosis vaksin, yang terdiri dari 
vaksin Sionovac, Sinopharm, dan 
Cansino. Dan, telah ditentukan 
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kelompok prioritas penerima vaksin. Yang jelas, tenaga 
medis dan paramedis berada pada prioritas urutan 
pertama. “Adapun kelompok prioritas penerima 
vaksin, yakni pertama, mereka yang berada di garda 
terdepan penanganan COVID-19 mencakup tenaga 
medis, paramedis contact tracing, dan pelayan publik 
mencakup TNI, Polri, dan aparat hukum lainnya yang 
mencapai 3,4 juta orang dengan kebutuhan sekitar 6,9 
juta dosis,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual, 
Senin (12/10/2020).halo

INTERNIS

Beda Merah Putih 
dengan Sinovac

Vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan oleh 
Lembaga Biologi Molekuler Eijkman dan lembaga 
penelitian lain di Indonesia memiliki karakteristik 
yang berbeda dengan vaksin Sinovac. Lembaga 

Biologi Molekuler Eijkman, Prof. dr. Amin Soebandrio. 
PhD, SpMK, dalam webinar yang diselenggarakan Society 
of Indonesian Science Journalist pada Minggu (8/8/2020) 
mengatakan perbedaan utama adalah pada platform-nya. 

Vaksin Merah Putih menggunakan sub unit virus. Tidak 
seluruh virusnya, hanya bagian-bagian tertentu dari 
virus yang dianggap penting kemudian diperbanyak dan 
dijadikan antigen. Sedang Sinovac menggunakan satu virus, 
kemudian diperbanyak di laboratorium. Kemudian virus 
tersebut dipisahkan, lalu dilakukan inaktivasi (inactivated 
vaccine). Setelah itu diformulasikan agar aman bagi manusia. 
“Jadi vaksin yang diberikan adalah keseluruhan virus,” kata 
Soebandrio.

Inactivated vaccine adalah bentuk vaksin yang dilemahkan 
sehingga tidak lagi menyebabkan penyakit. Vaksin yang 
dibuat dengan metode inaktivasi biasanya perlu diberikan 
beberapa dosis agar seseorang bisa mendapatkan kekebalan 
yang diinginkan. Selain Sinovac, Sinopharm juga termasuk 
kategori inactivated vaccine.halo

INTERNIS 

Di masa pandemi ini banyak berita hoaks di sosial 
media. Beberapa waktu lalu beredar informasi 
bahwa vaksin influenza dapat mencegah penularan 
COVID-19. Ada pula yang menyebutkan vaksin 

influenza malah meningkatkan risiko COVID-19. Mana yang 
benar? 

Prof. Dr. dr. Iris Rengganis, SpPD, K-AI, FINASIM dalam 
webinar (14/05/20) yang diselenggarakan PAPDI 
menegaskan tidak ada bukti yang menujukkan bahwa vaksin 
influenza bisa mencegah maupun meningkatkan risiko 

Hoaks Vaksin 
Influenza

COVID-19. Informasi tersebut di atas tidak memiliki bukti 
yang kuat. Fakta yang sebenarnya adalah vaksin influenza 
penting diberikan untuk mencegah penyakit influenza. Sama 
halnya dengan vaksin pneumonia, yang sangat berguna 
diberikan agar di masa pandemi COVID-19 masyarakat 
dapat terhindar dari penyakit infeksi pernapasan lain. 
Karena seringkali pada pasien COVID-19 terjadi komplikasi 
pneumonia. 

“Vaksin influenza mengurangi beban kesehatan terhadap 
infeksi influenza. Vaksin pneumonia melindungi pasien 
COVID-19 dari infeksi sekunder akibat bakteri,” tutur Iris.

Di masa pandemi ini, Iris mengingatkan agar masyarakat 
punya memiliki kesadaran untuk  meningkatkan sistem 
imun, selain mengandalkan vaksin. Banyak hal yang dapat 
dilakukan secara personal, di antaranya:

1. Tinggal di rumah.
2. Minum air putih 8 gelas sehari.
3. Banyak makan sayur dan buah.
4. Olahraga di rumah minimal 30 menit per hari.
5. Tidur 8 jam setiap hari.
6. Tidak merokok dan minum alkohol.
7. Minum vitamin atau suplemen dan obat (jika ada).
8. Konsultasi dengan dokter jika ada keluhan
9. Melakukan vaksinasi influenza, pneuomonia, serta 

vaksin-vaksin rutin atau vaksin wajib lainnya. 

Intinya, pemberian vaksinasi rutin atau yang masuk 
kategori “wajib” jangan sampai terabaikan, agar tidak timbul 
outbreak penyakit lain. Pada dasarnya vaksin memberikan 
banyak manfaat bagi kesehatan masyakarat dalam skala 
besar. Contohnya vaksin BCG untuk mencegah penyakit 
tuberculosis (TBC). Iris mengatakan, terdapat data yang 
memperlihatkan negara dengan tingkat cakupan vaksinisasi 
BCG yang tinggi memiliki angka kejadian infeksi COVID-19 
yang rendah. Namun untuk memastikannya tentu perlu 
penelitian yang lebih mendalam. “Tetapi, apakah BGC dapat 
membantu mengurangi risiko COVID-19, masih harus terus 
diteliti,” ujar Iris.halo

INTERNIS 

Prof. Dr. dr. Iris Rengganis, SpPD, K-AI, FINASIM
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GELOMBANG PERTAMA
YANG BELUM SELESAI

Terhitung dari Maret 2020 sudah lebih 
dari delapan bulan Coronavirus Disease 
(COVID-19) menyelimuti Indonesia. 
Hingga penghujung Oktober 2020 kasus 
konfirmasi positif baru masih terus 

bermunculan. Pergerakannya dari hari ke hari 
terus menanjak dengan angka pertambahan yang 
signifikan. 

Pada tanggal 15 Maret 2020, peningkatan kasus 
konfirmasi COVID-19 di Indonesia hanya sebanyak 
21 orang dalam satu hari. Pada tanggal 2 Mei 
2020 terjadi peningkatan kasus positif sebesar 292 
orang. Satu bulan kemudian, tanggal 12 Juni 2020, 
pertambahan kasus baru melonjak sebanyak 1.111 
orang dalam satu hari. Dan tanggal 23 Juni 2020 
jumlah kasus bertambah sebanyak 1.906 orang. 

Sepanjang September sampai November 2020, 
tidak kurang dari 3.000 kasus konfirmasi baru 

muncul setiap hari. Rekor tertinggi terjadi 
pada tanggal 13 November 2020, pada hari itu 
pertambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 
mencapai 5.444 orang. Sempat turun ke angka 
3.535 pada tanggal 16 November 2020, tetapi 
kemudian pada tanggal 19 November 2020 
pertambahan kasus konfirmasi meningkat lagi 
sebanyak 4.798 orang. 

Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mencatatkan 
per tanggal 21 Oktober tersebut, secara akumulatif 
jumlah kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 
di Indonesia mencapai 373.109 orang. Sebanyak 
297.509 orang (79,7%) di antaranya sembuh, dan 
12.857 orang (3,4%) meninggal dunia. Data-data 
ini menunjukkan grafik penyebaran COVID-19 di 
Indonesia masih menanjak naik. Ibarat gelombang, 
maka pergerakan wabah belum mencapai puncak. 
Belum dapat dipastikan kapan pergerakan 
serangan virus akan melandai dan selesai. 

Indonesia telah kehilangan banyak tenaga kesehatan karena COVID-19, namun 
penyebaran virus belum juga dapat dikendalikan. Pergerakan gelombang pertama 
serangan COVID-19 di Indonesia belum juga mencapai puncaknya. Entah kapan 
pandemi akan melandai dan selesai.  

foto: data.unicef.org
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Di berbagai negara di dunia, 
pola pandemi cenderung 
memperlihatkan fase turun naik. 
Media internasional mengabarkan 
beberapa negara berhasil 
menekan angka kejadian COVID-19 
setelah melakukan pembatasan-
pembatasan. Tetapi ketika batasan 
tersebut dilonggarkan, di mana 
orang-orang yang pulang dari 
bepergian ke luar kota maupun 
keluar negeri tidak lagi melakukan 
karantina mandiri, bermunculan 
lagi kasus-kasus baru. Iran dan 
Hongkong adalah contoh negara 
yang telah merasakan dua kali 
gelombang COVID-19, dan kabarnya 
kini sedang menghadapi hantaman 
gelombang COVID-19 yang ketiga. 
Sementara Indonesia masih berkutat 
menghadapi serangan COVID-19 
gelombang pertama yang tak henti-
henti membombardir. Ketika kasus 
COVID-19 belum sepenuh mereda, 
sudah dilakukan relaksasi atau 
pelonggaran terhadap pembatasan-
pembatasan yang sebelumnya 
dilakukan untuk mencegah 
penyebaran virus. 

Masyarakat euforia untuk 
beraktivitas di luar rumah. Di 
tambah pula beredar berita 
simpang-siur dan hoaks tentang 
COVID-19 yang membuat banyak 
orang mengabaikan protokol 
kesehatan. Alhasil, terjadilah 
transmisi virus secara cepat dan 
dalam jumlah besar yang memicu 
munculnya cluster-cluster baru di 
lingkungan keluarga, tempat tinggal, 
maupun perkantoran. Tadinya 
ada harapan, dengan berjalannya 
waktu pertambahan kasus-kasus 
baru dapat ditekan. Tetapi yang 
terjadi sebaliknya, setiap hari 
muncul lonjakan angka-angka yang 
menegangkan. 

Pertambahan kasus konfirmasi 
COVID-19 berimbas pada 
peningkatan beban tenaga 
kesehatan di lapangan, termasuk 
para anggota Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam Indonesia 
(PAPDI). Sebab, bertambahnya 
jumlah pasien COVID-19 yang 
membutuhkan penanganan medis 
tidak diiringi dengan pertambahan 
jumlah tenaga kesehatan di 

lapangan. Justru tenaga yang ada 
malah berkurang. Mereka yang 
bertugas di garda terdepan, telah 
banyak yang menjadi korban 
keganasan COVID-19. 

TERTINGGI DI ASIA

Tim Mitigasi Pengurus Besar 
Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) 
mengungkap, hingga tanggal 3 
Oktober 2020 tercatat sebanyak 
130 orang dokter meninggal akibat 
infeksi COVID-19. Sebanyak 67 
orang di antaranya merupakan 
dokter umum dengan 4 guru besar. 
Terdapat 61 dokter spesialis dan 
4 di antaranya adalah guru besar, 
serta 2 orang residen.  Selain itu, 
Indonesia juga kehilangan 6 orang 
dokter gigi umum dan 3 dokter gigi 
spesialis serta 92 orang perawat 
karena COVID-19. Angka kematian 
tenaga kesehatan di Indonesia akibat 
COVID-19 ini merupakan tertinggi di 
Asia.  

Wakil Ketua Tim Mitigasi PB 
IDI, dr. Ari Kusuma, SpOG (K), 
mengatakan kehilangan para tenaga 
kesehatan merupakan kerugian 
besar bagi Indonesia, terutama 
dalam mempertahankan dan 
mengembangan aspek kesehatan. 
Karena tenaga kesehatan adalah 
aset bangsa. Terlebih lagi dengan 
keadaan Indonesia yang sejatinya 

masih memerlukan tambahan 
tenaga dokter dan perawat yang 
jumlahnya masih kurang dari yang 
dibutuhkan. 

Data yang dihimpun katadata.co.id 
(dipublikasikan pada 4 April 2020), 
menyebutkan rasio dokter per 1.000 
penduduk Indonesia adalah 0,4 
dan berada pada posisi terendah 
kedua di Asia Tenggara. Yang berarti 
Indonesia hanya memiliki 4 tenaga 
dokter untuk melayani 10.000 
penduduk. Begitu pula dengan rasio 
perawat per 1.000 penduduk yang 
hanya 2,1. Ini menunjukkan terdapat 
2 orang perawat melayani 1.000 
penduduk.  

Pandemi ini akan dapat dilalui bila 
dihadapi bersama-sama dengan 
langkah yang seiring sejalan. 
Pamerintah, tenaga kesehatan, 
dan masyarakat, dan semua stake 
holder perlu bahu-membahu dan 
saling menghargai dalam berjuang 
mengatasi penyebaran virus. 
Mestinya rasa saling menghargai 
itu tumbuh di sanubari setiap 
masyarakat Indonesia. Siapapun 
dengan sadar mau mengambil peran 
melaksanakan protokol kesehatan 
untuk melindungi diri sendiri dan 
orang lain.halo

INTERNIS

 

Perkembangan Kasus Baru Terkonfirmasi Positif COVID-19 Per-Hari  di Indonesia    

 
Sumber:  https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19 
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dr. Ignatius Stanislaus Tjahjadi, SpPD
(PAPDI Cabang Surabaya)

Prof. Dr. dr. Boedi Warsono, SpPD, K-HOM, 
FINASIM, PGD, Pall Med (ECU)

(PAPDI Cabang Surabaya)

Letkol Laut (K) Dr. dr. Paulus, SpPD
(PAPDI Cabang Surabaya)

dr. M. Hatta Lubis, SpPD, FINASIM
(PAPDI Cabang Sumatera Utara)

dr. Daud Ginting, SpPD, FINASIM
(PAPDI Cabang Sumatera Utara)

dr. Syaiful Azmi, SpPD, K-GH, FINASIM
(PAPDI Cabang Sumatera Barat)



Edisi XXXIII, Desember 2020 // HALO INTERNIS 41

KELUARGA BESAR PERHIMPUNAN DOKTER PENYAKIT DALAM INDONESIA
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Persentasi angka kematian 
petugas medis akibat 
COVID-19 di Indonesia 
termasuk yang tertinggi 
di Asia Tenggara dan 

dunia, yakni mencapai 2,4%. Dari 
angka tersebut, diketahui bahwa 
rasio kematian tenaga kesehatan 
Indonesia enam kali lipat lebih 
tinggi dibanding Amerika yang 
hanya mencatatkan angka 0,37% 
(per 13 Juli 2020). Data terakhir 
(5/12/2020), sebanyak 342 petugas 
medis Indonesia meninggal akibat 
COVID-19 ini.

Merespon keadaan ini, Pengurus 
Besar Ikatan Dokter Indonesia 
(PB IDI) membentuk Tim Mitigasi 
COVID-19.  Menurut Ketua Tim 
Mitigasi PB IDI, dr. Adib Khumaidi, 
SpOT, tim ini mengemban dua tugas 
besar, yaitu: doctor protect dan 
doctor save.

Doctor protect, jelas Adib, adalah 
bagaimana melakukan upaya-upaya 
perlindungan dengan membuat 
standar protokol.  Salah satunya 
adalah dengan menerbitkan buku 
“Pedoman Tatalaksana COVID-19”. 
Dengan standar ini para tenaga 

medis bisa bekerja melakukan 
pelayanan sesuai dengan kondisi 
yang ada saat ini. 

“Kita berterima kasih dibantu oleh 
Dr. Sally, Dr. Eka Ginanjar dan teman-
teman lain dalam membuat buku 
pedoman dan panduan pelindungan 
dokter ini. Tujuan dibuatnya buku 
tersebut ada guideline bagi teman-
teman agar aman saat menjalankan 
praktik. Supaya tidak terpapar dan 
mengurangi risiko paparan,” kata 
Adib.

Sementara doctor save bertujuan 
menyelamatkan para teman sejawat 
atau anggota jika ada yang sakit. 
Prinsipnya kalau bisa jangan sampai 
ada sejawat yang terpapar. Kalaupun 
ada yang terpapar, jangan sampai 
ada yang sakit. Kalau ada yang sakit 
jangan sampai ada yang parah. Dan, 
kalau ada yang parah sampai masuk 
Intensive Care Unit (ICU), jangan 
sampai meninggal.

Salah satu konsep dari doctor save 
adalah tersedia hotline yang bisa 
diakses setiap saat. Saluran ini 
membuka jalur akses bagi para 
dokter maupun perawat untuk 

mendapatkan pertolongan. Jika 
ada anggota IDI sakit, bisa langsung 
melaporkan apakah membutuhkan 
obat, rujukan, atau alat bantu. 
“Inilah yang kita harapkan dengan 
adanya tim mitigasi. Kalau ini 
bisa berjalan, akses untuk saling 
membantu dan dibantu oleh 
organisasi itu cukup besar,” ungkap 
Adib.

IBARAT KOPASSUS

Tim Mitigasi PB ini merupakan 
ikhtiar bersama untuk melindungi 
dan menyelamatkan para dokter 
dari COVID-19. “Maka di satu sisi kita 
ingin menyelamatkan masyarakat 
tetapi juga para dokternya sendiri,” 
ujar Adib. 

Dalam hal ini Adib berharap 
Perhimpunan Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) 
dapat semakin meningkatkan 
perannya dalam tim mitigasi ini. 
“Kalau kita bicara menyiapkan 
pasukan perang, maka PAPDI 
beserta PDPI (Perhimpunan Dokter 
Paru Indonesia) dan PERDATIN 
(Perhimpunan Dokter Spesialis 
Anestesiologi dan Terapi Intensif 
Indonesia) adalah ibarat Kopassus. 
Pasukan khusus yang menjadi garda 
terdepan dalam perang melawan 
pandemi COVID-19 ini. Tentu 
dibantu juga dengan dokter-dokter 
lainnya,” pungkas Adib.halo

INTERNIS

TIM MITIGASI PB IDI

MELINDUNGI DAN MENYELAMATKAN DOKTER 

DARI COVID-19

dr. Adib Khumaidi, SpOT
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Tahun 2019, begitu lulus dari 
Pendidikan Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam, Fakultas 
Kedokteran Universitas 

Udayana, dr. I Made Bayu Indratama, 
SpPD mendapat tawaran bekerja di 
Oksibil, Kabupaten Pengunungan 
Bintang, Papua. Bayu menerima 
tawaran ini dan mengikat kontrak 
dengan pemda setempat. Ia 
memulai masa pengabdiannya 
pada Januari 2020. Empat bulan 
berselang, tepatnya di bulan 
April 2020, Bayu ikut program 
Pendayagunaan Dokter Spesialis 
(PGDS) yang digulirkan pemerintah. 
Program PGDS ini mengukuhkan 
Bayu mengabdi di RSUD Oksibil 
sampai April 2021. 

Saat pertama kali menginjakkan 
kaki di Oksibil, Bayu mendapati 
listrik mati. Kalau menyala hanya 
dari jam 6 sore hingga 12 malam. 
Sinyal telekomunikasi tidak bagus. 
Terkadang untuk menelpon dan 
mengirim sms tidak bisa. Satu-
satunya sinyal internet hanya ada 
dapat ditarik dari wifi Bakti Aksi yang 
dipasang di RSUD Oksibil. Kebetulan 
rumah dinas Bayu bersebelahan 
dengan RSUD Oksibil sehingga bisa 
mendapatkan sinyal internet. 

Fasilitas RSUD Oksibil terbilang 
minim. RSUD ini baru berdiri sekitar 
5 tahun, merupakan pengembangan 

dari puskesmas. Kapasitas rawat 
inapnya hanya 50 tempat tidur. 
Fasilitas radiologi, transfusi darah, 
dan ruang intensif tidak ada. 
Laboratorium tidak lengkap. Obat-
obat terbatas dan expired. Namun 
semua ini tidak mengendorkan 
semangat Bayu. Dalam keterbatasan, 
Bayu berhasil mengadakan 
simposium Oksibil Medical Update 
2020 sebagai wadah sharing 
pengalaman dengan tenaga medis 
puskesmas di sekitar Pegunungan 
Bintang. 

“Kami harus bekerja dengan 
sebaik mungkin dengan segala 
keterbatasan yang ada. Jika memang 
tidak bisa lagi ditangani, saya rujuk 
ke Jayapura. Kami sudah pernah 
rapat dengan manajemen dan 
Dinkes untuk melengkapi fasilitas 
RSUD ini,” kata Bayu yang juga kerab 
melakukan baksos berkeliling distrik 
di lingkup Kabupaten Pegunungan 
Bintang. 

Satu pengalaman yang takkan 
terlupakan oleh Bayu adalah saat 
pandemi COVID-19 merebak di 
Pegunungan Bintang. Masyarakat 
termakan hoaks dan menganggap 
terkena COVID-19 sebagai aib. 
Mereka tidak terima anggota 
keluarganya dinyatakan positif 
COVID-19, lalu malam-malam  
melakukan tindakan anarkis, 

merusak rumah sakit. Suasananya 
sangat mencekam. “Pengrusakan 
rumah sakit saat awal-awal pandemi 
menjadi pengalaman menegangkan 
yang tidak mungkin bisa dilupakan,” 
tutur Bayu. 

Seiring berjalannya waktu, 
masyarakat sudah mulai bisa 
menerima status pasien COVID-19. 
“Saya tetap merawat Pasien 
COVID-19. Masyarakat sekarang 
sudah bisa menerima,” ungkap 
Bayu yang berharap semoga pemda 
segera melengkapi fasilitas RSUD 
Oksibil dan pemerintah pusat terus 
melanjutkan program PGDS yang 
dinilainya sangat bermanfaat ini.halo

INTERNIS 

INTERNIS MUDA
PENERUS BAKTI PADA NEGERI

PAPDI telah kehilangan pahlawan-pahlawan kemanusiaan selama pandemi 
COVID-19. Pada saat bersamaan bertumbuh tunas-tunas muda pelanjut perjuangan 
PAPDI yang siap membaktikan diri sebagai internis di tanah air. Berikut cerita dua 
internis muda yang menjadi ujung tombak penanganan COVID-19 di lapangan.

Masyarakat Termakan Hoaks, 
Rumah Sakit Dirusak

dr.  I Made Bayu Indratama, SpPD
Peserta PGDS Penyakit Dalam di RSUD Oksibil, Papua
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Menjalani tugas 
Pendayagunaan Dokter 
Spesialis (PGDS) di 
RSUD dr. PP Magretti 

Saumlaki, Kabupaten Kepulauan 
Tanimbar, Maluku memberi dr. 
Anastasia Putri, SpPD pengalaman 
yang sangat berkesan. Pertama kali 
memasuki rumah dinas, ia disambut 
oleh ribuan kecoa. Mungkin karena 
rumah terlalu lama tidak dihuni. 

“Semakin dibersihkan semakin 
banyak kecoa yang keluar, sehingga 
saya membutuhkan 1 hari sendiri 
untuk mengevakuasi kecoa-kecoa 
tersebut,” ujar alumni Pendidikan 
Dokter Spesialis  Penyakit Dalam 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia Angkatan Januari 2015 ini. 

Belum seminggu bertugas, Putri 
sudah dihadapkan pada persoalan 
air PAM yang tidak mengalir dan 
listrik mati. Ternyata aliran PAM 
diputus karena sudah menunggak 
bayaran selama 3 bulan. Sementara 
listrik mati karena memang tokennya 
sudah habis.

RSUD tempat Putri bekerja 
merupakan rumah sakit tipe D yang 
fasilitas penunjangnya sangat minim. 
Fasilitas laboratorium hanya dapat 
memeriksakan rapid test (Malaria, 
HbsAg, dengue), TB Genexpert, gula 
darah, kolesterol dan asam urat 
menggunakan stick. Pemeriksaan 
Hb menggunakan Hb sahli, sehingga 
Putri akhirnya berinisiatif mengirim 
Hb meter dari Jakarta. 

“Yang paling menarik adalah 
transfusi darah, di RS ini tidak ada 
PMI yang dapat memproses darah 
sehingga darah yang diberikan 
adalah wholeblood yang di-screening 
seadanya,” ujarnya.

Di sini Putri menangani segala 
macam penyakit. Semua pasien 
dewasa—selain bedah dan 

“Kami mengucapkan terima kasih 
kepada PAPDI Pusat, khususnya 
Ketua Umum PB PAPDI, Dr. Sally, 
yang selalu memberi dukungan 
selama menjalani PGDS ini, sehingga 
kami merasa aman walaupun jauh 
dari rumah,” tutur Putri.halo

INTERNIS

dr. Anastasia Putri, SpPD
Peserta PGDS Penyakit Dalam di RSUD dr. PP Magretti Saumlaki, Maluku

Hanya Ada Satu Ventilator
kebidanan—menjadi tanggung 
jawabnya. “Jadilah saya juga 
menerima pasien saraf, kulit dan THT 
tentu saja setelah saya berkonsultasi 
dengan komite medis,” ujar Putri. 
Beruntung ada teman-teman dari 
bidang spesialis tersebut dan tidak 
merasa terganggu ketika ditanya-
tanya mengenai pasiennya. 

Ketika COVID-19 mulai mewabah 
di wilayah Maluku Tenggara dan 
Tanimbar, RSUD dr. PP Magretti 
Saumlaki Barat cukup kewalahan.  
Pasien COVID-19 yang sedang 
dirawat ada yang kondisinya 
membaik, tetapi ada juga yang 
meninggal. Ventilator yang bisa 
digunakan hanya satu, itu pun untuk 
pasien surgical.  Jumlah APD minim, 
mengakibatkan sekitar 2/3 petugas 
rumah sakit positif COVID-19 
sehingga pelayanan rumah sakit 
harus ditutup. 

Putri juga bercerita bagaimana 
sulitnya meminta swab bagi pasien 
yang dicurigai COVID-19 kepada 
pemerintah setempat. Karena ada 
aturan pemda bahwa swab hanya 
boleh dilakukan jika rapid sudah 2x 
positif dengan jarak 14 hari. Dengan 
berbagai cara akhirnya pihak Dinkes 
Provinsi mengabulkan permintaan 
swab untuk pasien dan staf RSUD. 

“Terima kasih untuk PAPDI 
Ambon yang telah membantu 
menyampaikan keluhan kami ke 
Dinkes Provinsi,” kata Putri.  

Sebagai dokter, Putri aktif melakukan 
edukasi kesehatan kepada 
masyarakat melalui saluran radio 
swasta lokal (Radio Ureyana Cordis 
101.0 FM). Ia pun mengajak Dokter 
Spesialis Anak untuk ikut berbicara. 
Putri berharap pemerintah 
dapat segera melengkapi fasilitas 
penunjang rumah sakit agar 
pemeriksaan maupun terapi dapat 
dilaksanakan secara maksimal. 



Edisi XXXIII, Desember 2020 // HALO INTERNIS 45

JENDELA KOLEGIUM

KOLEGIUM
ILMU PENYAKIT DALAM



JENDELA KOLEGIUM

HALO INTERNIS // Edisi XXXIII, Desember 202046

DALAM SITUASI SULIT,
BERJIBAKU MENCETAK INTERNIS 

Pandemi COVID-19 menyebabkan interaksi dokter dengan 
pasien terpaksa dibatasi. Tak bisa dielak, hal ini berdampak 
besar pada proses pembelajaran dan pendidikan para Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam. Prodi Ilmu Penyakit Dalam di seluruh 
Indonesia berjibaku mengantarkan PPDS agar lulus menjadi 
internis dengan mutu dan kompetensi yang sesuai standar.  

BERMUTU

Dunia 
pendidikan 
ikut 
terguncang 
dengan 

datangnya pandemi 
COVID-19. Untuk 
menjaga keamanan 
dan keselamatan 
pengajar dan peserta 
didik agar terhindar 
dari penularan 
virus, proses belajar 
mengajar di semua 
level pendidikan 
terpaksa dilaksanakan 
secara daring. Hal ini 
menjadi pilihan yang 
sulit bagi pendidikan 
di bidang kedokteran, 
khususnya Pendidikan 

Dokter Spesialis Ilmu 
Penyakit Dalam. 

Karena ketika mempelajari ilmu penyakit dalam, sangat 
dibutuhkan adanya pertemuan tatap muka antara calon 
internis dengan pasien-pasien di rumah sakit. Jadi, selain 
mendapatkan pendidikan, para PPDS juga memberikan 
pelayanan kesehatan di rumah sakit tempat menjalani 
pendidikan.

Dalam situasi yang sulit ini, Program Studi Ilmu Penyakit 
Dalam (Prodi IPD) di seluruh Indonesia dituntut 
melakukan perubahan-perubahan atau mencari 
berbagai cara bagaimana tetap dapat melaksanakan 
program pendidikan yang memastikan bahwa kualitas 
dan kompetensi yang dimiliki para lulusannya tetap 
memenuhi standar yang ditetapkan untuk seorang 
internis. 

Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD), Dr. dr. Irsan 
Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM di awal masa pandemi 
sudah menghimbau agar semua prodi IPD bersiap 
melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan 
agar program pendidikan tetap dapat berjalan sebaik 
mungkin. Prodi-prodi yang belum terlalu terimbas 
dengan pandemi karena kasus COVID-19 di daerahnya 
masih sedikit, dapat belajar kepada prodi-prodi yang 
sudah terlebih dahulu disibukkan dengan pasien-pasien 
COVID-19. Terutama dalam hal bagaimana mengatur 
perubahan jadwal, sehingga proses pendidikan dan 
pelayanan bagi PPDS tetap berjalan. “Pengurus prodi 
harus pintar-pintar mengatur jadwal. Ini tidak mudah. 
Pendidikan harus jalan, pelayanan juga harus jalan. Dan, 
PPDS-nya tidak boleh tertular (COVID-19),” ujar Irsan.

Para PPDS juga diminta untuk berhati-hati menjaga 
kesehatan dengan selalu menggunakan alat pelindung 
diri, paling tidak mengenakan masker N95 atau 
ekuivalennya. Memang, ketersediaan APD menjadi 
kendala tersendiri di lapangan, namun dalam keadaan 
yang serba terbatas ini Irsan mengajak para PPDS untuk 
kreatif dalam memenuhi kebutuhan APD. Misalnya, 
bagaimana berimporvisasi agar masker N95 dapat 
digunakan berulang. “Yang penting maskernya harus 
yang proper. Jangan sampai PPDS memakai masker kain. 
Perjuangkan kebutuhannya ke pihak rumah sakit melalui 
prodi,” saran Irsan.  

Sekarang ini setiap Prodi IPD telah mengambil kebijakan 
yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan di daerah 
masing-masing. Berikut sharing yang dilakukan Prodi 
IPD Fakutas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta, 
Fakultas Kedokteran Padjadjaran di Bandung, dan 
Fakultas Kedokteran Airlangga di Surabaya mengenai 
perubahan-perubahan yang diterapkan selama pandemi. 
Ketiga prodi ini berlokasi di kota dengan kasus COVID-19 
yang tertinggi di Indonesia.halo

INTERNIS 

Dr. dr. Irsan Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM
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PRODI IPD 
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS INDONESIA 
MENYIASATI 
KEKURANGAN 
KOMPETENSI

Sejak awal pandemi COVID-19 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia (FKUI) tidak 

meliburkan mahasiswanya. Proses 
pendidikan dan pengajarannya tetap 
berjalan dengan sistem daring. Bagi 
program pendidikan spesialisasi 
seperti pada Program Studi Ilmu 
Penyakit Dalam (IPD), belajar 
dengan sistem daring menimbulkan 
persoalan. Karena tempat belajar 
utamanya adalah di rumah sakit. 
Bertemu langsung dengan pasien 
merupakan proses yang belajar 
yang sangat penting bagi Peserta 
Pendidikan Dokter Spesialis 
(PPDS). Namun wabah COVID-19 
menyebabkan jumlah pasien yang 
berkunjung ke Rumah Sakit Dr. Cipto 
Mangunkusumo (RSCM) menurun 
drastis. Prodi IPD FKUI harus 
menyiasatinya kondisi ini dengan 
berbagai cara.  

“Ya akhirnya berubah total. Pola 
belajar mengajarnya juga berubah,” 
kata Ketua Program Studi Ilmu 
Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia, Dr. dr. 
Kuntjoro Harimurti, SpPD, K-Ger, 
MSc. Sebelum COVID-19, IPD FKUI 
memberlakukan bagi PPDS rotasi 
ke divisi-divisi setiap dua bulan. Di 
masa pandemi ini sistem ini juga 
masih tetap berlaku, tetapi dengan 
berbagai penyesuaian. Apalagi RSCM 
juga merupakan salah satu rumah 
sakit rujukan COVID-19 dan PPDS 
juga punya kewajiban untuk ikut 
terlibat dalam pelayanan pasien 
COVID-19.

Di sinilah masalahnya. Kondisi 
seperti ini menyebabkan PPDS tidak 
bisa belajar full secara utuh di satu 
divisi dalam periode rotasinya. 
Misalnya seorang PPDS dalam 
satu rotasinya terjadwal di Divisi 
Kardiologi. Seharusnya selama dua 
bulan yang bersangkutan akan full 
belajar pada divisi tersebut. Tetapi 

di masa pandemi COVID-19 ada 
kewajiban bagi PPDS untuk bertugas 
di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan 
bangsal COVID-19 (Kiara). Ini berarti 
masa belajar di Divisi Kardiologi 
tidak bisa penuh dua bulan. 

Kuntjoro menjelaskan, biasanya 
dalam 1 periode rotasi (selama 
2 bulan di divisi tertentu) PPDS 
akan menjalani perpindahan 
lokasi pelayanan, dari poliklinik 
ke ruang rawat. Tetapi karena 
kondisi pandemi ini ada keharusan 
untuk bertugas di IGD dan bangsal 
COVID-19, maka dalam satu bulan 
PPDS bisa dua kali keluar dari divisi 
tempatnya belajar. Masalahnya lagi, 
menurut Kuntjoro, di RSCM berlaku 
pula kebijakan yang mengatur setiap 
dokter yang bekerja di pelayanan 
tertentu harus tetap di sana dalam 
waktu yang ditetapkan. Selama 
kurun waktu tersebut tidak boleh 
melakukan pelayanan di tempat lain. 
Kalau di IGD, ya di IGD saja. Kalau 
di poliklinik, ya dipoliklinik terus, 
Kalau di bangsal COVID-19, berarti di 
tempat itu saja. 

PPDS minimal harus bertahan di 
tempat pelayanan IGD dan bangsal 
COVID-19 minimal dua minggu. Ini 
berarti mereka kehilangan 4 minggu 
untuk menimba ilmu di divisi tempat 
mereka menjalani rotasi. Dalam 
hal ini, adanya tambahan beban 

mengharuskan kehadiran PPDS IPD 
FKUI di bangsal COVID-19 sangatlah 
membantu RSCM. Tidak seperti 
rumah sakit lain, di RSCM tidak ada 
Dokter Spesialis Paru, maka secara 
otomatis yang banyak berperan 
dalam penanganan pasien COVID-19 
adalah dari Spesialis Penyakit 
Dalam. Apalagi kebanyakan pasien 
COVID-19 yang dirujuk ke RSCM juga 
pasien dewasa. 

Di satu sisi PPDS mendapatkan 
pengalaman berharga menangani 
pasien COVID-19, namun di sisi lain 
juga mengalami kekurangan dalam 
penanganan pasien-pasien Penyakit 
Dalam sendiri yang bisa berimbas 
pada kompetensinya sebagai calon 
internis. “Dengan kondisi seperti 
ini jumlah pasien yang non-COVID 
juga sempat berkurang. Kesempatan 
bertemu pasien pun menjadi 
berkurang. Sehingga otomatis 
kemampuan kliniknya, kemampuan 
menatalaksana atau mengobati 
pasien juga menjadi berkurang,” ujar 
Kuntjoro.

Dr. dr. Kunjtoro Harimurti, SpPD, 
K-Ger, MSc
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Prodi IPD FKUI pun menempuh 
berbagai cara untuk menambal 
kekurangan kompetensi PPDS ini. 
Menurut Kuntjoro, ada dua macam 
kompetensi yang dihasilkan dalam 
proses pendidikan Spesialis Penyakit 
Dalam. Pertama, kompetensi 
penanganan penyakit. Kedua, 
kompetensi melakukan tindakan 
atau prosedur. 

Untuk penanganan penyakit, 
kompetensinya tetap bisa dicapai 
dengan ikut diskusi kasus, presentasi 
kasus, jurnal bidding dan sebagainya 
melalui pembelajaran daring. “Jadi 
secara knowoledge itu bisa tercapai 
dengan cara online,” ujar Kuntjoro. 
Sementara untuk yang terkait 
dengan pasien, ada beberapa cara 
mengatasinya dan pelaksanaannya 
diatur oleh divisi masing-masing. 

Pada beberapa divisi, bila ada PPDS 
belum pernah mendapatkan pasien 
tertentu, maka akan diusahakan 
atau dicarikan agar bertemu 
dengan pasien tersebut. “Atau yang 
sedang kami coba jalankan begini, 
misalnya ada satu PPDS yang lagi di 
rotasi, misalnya sekarang di Divisi 
Metabolik, Endokrin dan Diabetes 
sementara dia akan mendapat tugas 
ke IGD dan Kiara. Kita minta supaya 
ketika sedang berada di IGD itu, 
kalau ada pasien yang terkait dengan 
endokrin atau penyakit diabetes, 
mereka tangani di situ. Kemudian 
mereka laporkan ke staf atau 
konsulennya,” ujar Kuntjoro. 

Hal yang sama juga dilakukan saat 
PPDS bertugas di bangsal COVID-19. 
Biasanya pasien COVID-19 yang 
datang ke RSCM disertai penyakit-
penyakit lain. Misalnya dengan 
Riwayat diabetes, jantung atau 
ginjal. Jadi walaupun PPDS berada di 
ruang perawatan COVID-19, mereka 
tetap bisa ketemu dengan pasien-
pasien yang mengalami gangguan-
gangguan di atas. Di situlah 
PPDS bisa mengganti kekurangan 
kompetensinya. “Walaupun itu 
tidak bisa secara pasti ada. Tetapi 
sebagian memang bisa digantikan 
selama ini,” tambah Kuntjoro.

Lantas, bagaimana menambal 
kompetensi prosedural yang 

berkurang gara-gara pandemi 
ini. Kuntjoro memberi contoh.  
Saat rotasi di Divisi Reumotologi 
misalnya, seorang PPDS diharapkan 
setidaknya melakukan 3 kali suntik 
sendi (suntik intraartikular). Tetapi 
dengan kondisi COVID-19 ini, ada 
beberapa PPDS yang tidak pernah 
melakukan prosedur tersebut. Bisa 
jadi karena memang pasiennya tidak 
ada, atau karena PPDS-nya yang 
harus berpindah-pindah. “Ini kita 
sedang carikan jalan keluarnya. Bisa 
saja nanti kita membuat semacam 
workshop atau pelatihan khusus 
untuk prosedur tertentu yang jarang 
ditemukan ketika masa COVID-19 ini. 
Ini diharapkan bisa menggantikan 
kesempatan yang hilang tadi,” 
ungkap Kuntjoro.halo

INTERNIS

PRODI IPD FAKULTAS 
KEDOKTERAN 
UNIVERSITAS PADJADJARAN 
PENDALAMAN 
LEBIH JAUH DARI 
SATU PASIEN

Menyiasati kekurangan 
dalam proses pendidikan 
dan pembelajaran akibat 

pandemi COVID-19, Program Studi 
Ilmu Penyakit Dalam, Fakultas 
Kedokteran Universitas Padjadjaran 
melakukan berbagai perubahan. 
Ketua Program Studi IPD FK UNPAD, 
Dr. dr. H. Rudi Supriyadi, SpPD, 
K-GH, FINASIM, MKes, menjelaskan 
pada tiga bulan pertama pandemi 
COVID-19, prodinya sempat 
menghilangkan rotasi divisi. Semua 
pasien masuk interna umum. Jadi, 
pembagian pembelajaran bagi 
PPDS tidak berdasarkan divisi, 
tetapi dibagi pengelolaannya secara 
merata. “Waktu itu kita memang 
masih meraba-raba,” ujar Rudi.

Kemudian, ketika pasien COVID-19 
lebih banyak dibandingkan yang 
non-COVID, sistem rotasi kembali 
diberlakukan. Hanya saja, masa 
rotasi di Divisi Pulmologi dan 
Penyakit Tropik dan Infeksi lebih 
panjang dibanding dengan divisi 
lain. Sebelum COVID-19, porsi untuk 
masing-masing divisi seimbang. 
Bahkan, tambah Rudi, untuk Divisi 

Penyakit Tropik dan Infeksi biasanya 
malah lebih sedikit, karena seringkali 
tidak banyak pasien infeksi yang 
datang ke rumah sakit. Sekarang 
justru terbalik residen Pulmonologi 
dan penyakit Tropik dan Infeksi 
yang mendapatkan porsi yang lebih 
banyak karena tanggung jawab 
mereka lebih besar.

Bagaimana dengan sistem jaga? 
Sebelum COVID-19, setelah 
menjalani tugas jaga biasanya 
residen tetap kerja sampai siang 
atau sore, dan baru setelah itu 
pulang. Tetapi sekarang setelah 
menjalani tugas jaga, para PPDS itu 
harus istirahat 24 jam. Keesokan 
harinya lagi baru masuk. “Ini 
merupakan salah satu upaya kami 
melindungi para residen, yakni 
untuk mengurangi kelelahan dan 
juga mengurangi paparan. Ada 
konsekuensinya memang, kalau 
residennya istirahat, tentu yang 
tadinya menjadi beban (tugas) 
dia dialihkan ke yang lain. Cuma 
(pengalihan beban kerja) tidak 
banyak juga, karena jumlah 
pasiennya juga tidak sebanyak 
sebelumnya,” kata Rudi yang juga 
ketua PAPDI Cabang Jawa Barat. 

Untuk pembelajaran yang sifatnya 
tatap muka, Prodi IPD UNPAD 
mengubah semua metode 
pengajaran dengan memberlakukan 
sistem daring. Semua kegiatan 
ilmiah seperti presentasi, laporan 
jaga, proposal, tesis, dan lainnya 
dilakukan secava online. “Kita 
benar-benar memanfaatkan metode 
PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) atau 

Dr. dr. H. Rudi Supriyadi, SpPD, K-GH, 
FINASIM, MKes
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online. Itu rutin dilakukan dua kali 
seminggu. Dan tidak hanya kami 
yang bertugas di rumah sakit yang 
mengajar tetapi juga dibantu oleh 
para pengajar yang mendapat 
giliran WFH (work from home). 
Alhamdulillahnya senior dan guru-
guru kami dengan senang hati 
membantu melalui online,” kata 
Rudi.

Prodi IPD UNPAD menyadari 
dengan berbagai kendala di atas, 
cukup sulit bagi para PPDS untuk 
mencapai kompetensi yang sesuai 
standar. Untuk menutupi berbagai 
kekurangan, menurut Rudi, pihaknya 
berusaha mencarikan solusi.  Bila 
dulu sistem pembelajaran untuk 
program spesialisasi adalah semakin 
banyak terpapar akan semakin ahli. 
Sekarang—dengan kondisi COVID-19 
ini—sedikit  sedikit terpapar tetapi 
harus tetap ahli. 

Dalam kondisi normal bisa ada 
50 pasien yang tersedia dalam 
sehari. Tetapi sekarang pasiennya 
sangat jarang, bahkan kadang 
tidak ada. “Sekarang yang kami 
upayakan adalah dengan melakukan 
pendalaman yang lebih jauh 
terhadap satu pasien. Ini sebagai 
trigger bagi mereka untuk belajar, 
dipresentasikan dalam bentuk kasus, 
dalam bentuk referral dan juga 
dievaluasi dalam bentuk patient-
doctor relationship. Jadi, satu pasien 
saja kita harus didalami seperti itu. 

Itulah yang harus tetap kita pegang, 
karena standar kompetensi itu harus 
tetap dicapai oleh setiap residen,” 
terang Rudi.

Lebih jauh Rudi menjelaskan, 
sebelum COVID-19 dengan mudah 
bisa mendapatkan 100 pasien ginjal 
di poliklinik. Sementara yang dirawat 
bisa mencapai 20 pasien. Sekarang 
kondisinya berbeda. Di poliklinik 
mungkin hanya terpapar sekitar 
10 pasien saja.  Sementara yang 
dirawat mungkin hanya 2-5 pasien 
saja. “Untuk mengganti materi 
yang tidak ada pasiennya, kita juga 
biasanya memberikannya secara 
daring, dalam bentuk kuliah seperti 
kepada mahasiswa. Lalu presentasi 
oleh mahasiswa dilakukan dalam 
bentuk case and preference. Dengan 
cara-cara seperti ini diharapkan 
kompetensinya akan tetap tercapai,” 
kata Rudi.

Sekarang, tutur Rudi, Prodi IPD 
UNPAD sedang memikirkan solusi 
untuk PPDS yang sudah selesai masa 
belajarnya—biasanya semester 6 
atau 7—tetapi masih kurang paparan 
kasusnya. Salah satu alternatif yang 
dapat ditempuh adalah setelah 
selesai di akhir rotasi, mereka akan 
diperbantukan lagi ke divisi-divisi 
yang kurang mendapat paparan 
pasien. Tetapi rotasinya tidak penuh 
2 bulan, mungkin hanya 1-2 minggu. 
“Jadi harapkan kami mereka tidak 
akan lebih dari 8 semester. Karena 

kasihan juga, mereka kan punya hak 
selesai tepat waktu. Sekarang kami 
sedang Menyusun data residen-
residen yang kurang terpapar pasien 
tertentu di masa COVID-19 ini,” 
pungkas Rudi.halo

INTERNIS

PRODI IPD 
FAKULTAS KEDOKTERAN 
UNIVERSITAS AIRLANGGA
MENAMBAH 
PAPARAN KASUS 
BAGI PPDS

Sejak bulan Maret 2020, begitu 
virus COVID-19 mulai menyebar 
di Indonesia, Prodi IPD Fakultas 

Kedokteran Universitas Airlangga 
(FKUA) langsung mengubah sistem 
pendidikan untuk para PPDS.  
Sebelum pandemi COVID-19, setiap 

pagi semua PPDS akan berkumpul 
di sebuah ruangan untuk melakukan 
morning report, membahas pasien-
pasien yang mereka temui saat sesi 
jaga. Ketika pandemi, pelaksanaan 
morning report metode diubah 
melalui daring, dengan media video 
conference. 

“Kegiatan seperti pertemuaan 
ilmiah untuk pembahasan kasus-
kasus sulit, juga untuk  kasus-kasus 
yang bermasalah, presentasi tugas, 
laporan kasus, tinjauan kepustakaan, 
proposal dan karya akhir itu kami 
buat banyak secara daring dan 
gabungan dengan luring. Yang offline 
dilakukan oleh sedang presentasi 
dan beberapa lainnya. Yang lainnya 
semua online,” kata Ketua Program 

dr. Ummi Maimunah, SpPD, K-GEH, 
FINASIM

Simulasi ujian OSCE bagi para residen PPDS Ilmu Penyakit Dalam.



JENDELA KOLEGIUM

HALO INTERNIS // Edisi XXXIII, Desember 202050

Studi IPD Fakultas Kedokteran 
Airlangga, dr. Ummi Maimunah, 
SpPD, K-GEH, FINASIM. 

Selain itu yang harus offline, tambah 
Ummi, adalah visite. Dalam kegiatan 
tersebut PPDS memang harus 
bertemu langsung dengan pasien, 
tetapi dengan tetap menerapkan 
protokol COVID-19 yang ketat. Yakni 
dengan mengunakan masker dan 
alat pelindung diri (APD) sesuai 
level-nya dan tetap melakukan 
phyisical distancing.  PPDS juga wajib 
melakukan swab atau rapid test, 
lima hari setelah mereka off. Semua 
pemeriksaan difasilitasi oleh pihak 
rumah sakit.  

Hal lain yang juga berubah dalam 
sistem pendidikan dan pengajaran 
di Prodi IPD FKUA adalah mengenai 
rotasi dan jaga. Sebelumnya, PPDS 
akan dirotasi pada waktu yang 

telah ditentukan. Apabila hari itu 
terjadwal jaga, maka pagi akan 
rotasi, siang sampai besok paginya 
jaga, dilanjutkan rotasi kembali 
setelah morning report. 

Selama pandemi dibentuklah cluster-
cluster. Ada cluster jaga, cluster 
rawat ruangan pagi, dan cluster poli. 
Selama masa 1-2 minggu, PPDS akan 
fokus di cluster tersebut dan tidak 
ada kewajiban untuk memberikan 
pelayanan di (cluster) poli/ruangan 
lain. “Jadi kalau sudah jaga pagi, 
dia tidak masuk ke cluster lain. Itu 
membuat waktu paparan dengan 
pasien jadi kurang,” ujar Ummi. 
Beda lagi bagi PPDS yang berada di 
ruang isolasi COVID-19, mereka akan 
bertugas (on) selama 1-2 minggu 
kemudian, satu minggu berikutnya 
off. 

Menurut Ummi dengan adanya 
perubahan sistem belajar ini waktu 
terpapar PPDS dengan orang lain 
maupun dengan pasien COVID-19 
jadi berkurang. Sesuai dengan 
tujuan awalnya, beban kegiatan 
di rumah sakit juga berkurang, 
sehingga mereka tidak kelelahan dan 
mempunyai banyak waktu di rumah 
untuk mengerjakan tugas-tugas 
ilimiahnya. 

“Cuma kekurangannya adalah 
kompetensi untuk keterampilan 
psikomotornya agak kurang karena 
pasiennya juga kurang. Tetapi 
pasien COVID-19 memang banyak. 
Jadi kompetensinya bergeser,” 

ungkap Ummi. Menurut Ummi, 
dengan adanya pandemi ini PPDS 
mendapatkan kompetensi dalam 
hal penanganan COVID-19. Sesuatu 
hal yang tidak ada sebelumnya. 
“Itu merupakan sesuatu yang luar 
biasa. Memang kompetensi lain 
agak berkurang tetapi kompetensi 
COVID-19 ini bagus sekali. Penyakit 
Dalam dihubungkan dengan semua 
divisi. Semuanya terkait dengan 
COVID-19,” katanya.   

Untuk membantu para PPDS agar 
ketika lulus memiliki kompetensi 
yang sesuai standar, maka di 
setiap bagian ruang rawat inap 
ada pembahasan kasus yang 
dilaksanakan secara daring setiap 
minggu. Jadi kasus-kasus sulit dan 
berat dibahas secara detil dan 
lengkap di sini. Dulu pembahasan 
kasus seluruh ruang rawat inap 
dilakukan dalam satu waktu yang 
bersamaan, dengan frekuensi satu 
kali seminggu.  “Dan bagusnya 
kegiatan ini bisa dilihat oleh PPDS 
lain karena dilakukan secara online. 
Kalau dulu kan yang ngerti hanya 
PPDS yang menangani saja. Kalau 
ini semua PPDS bisa ikut bergabung 
dalam diskusi tersebut. Jadi 
walaupun tidak punya kasus tapi 
bisa ikut,” kata Ummi 

Untuk menambah paparan kasus 
bagi PPDS, Prodi IPD FKUA tengah 
merencanakan untuk mencari 
rumah sakit lain di luar kota 
Surabaya yang zona COVID-19 
masih aman.  Selain meng-online-
kan semua kegiatan ilmiah, Prodi 
IPD FKUA juga mendorong para 
dosen untuk membuat video 
penunjang perkuliahan. “Kuliah 
selama pandemi kan memang 
sudah online. Tetapi alangkah lebih 
baiknya kalau ada video peragaan 
yang lebih detil seperti itu.  Jadi 
PPDS lebih bisa membayangkan 
dengan banyak gambar, animasi atau 
apa, supaya bisa membayangkan 
secara riil apa yang dijelaskan oleh 
para dosen,” ujar Ummi. Tetapi 
bukan hanya kepada dosen saja, 
PPDS juga diberi tugas membuat 
video. Misalnya bagaimana mereka 
melakukan pemeriksaan fisik. 
Kemudian dikirimkan ke dosen atau 
pembimbingnya.halo

INTERNIS

“Cuma kekurangannya 
adalah kompetensi 
untuk keterampilan 
psikomotornya 
agak kurang karena 
pasiennya juga kurang. 
Tetapi pasien COVID-19 
memang banyak. 
Jadi kompetensinya 
bergeser.

“

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
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SUKA DUKA PAPDI MUDA 
KETIKA WABAH COVID-19 MELANDA

PPDS Ilmu Penyakit Dalam—yang merupakan anggota 
PAPDI Muda—menuturkan pengalamannya menjalani 
pendidikan dalam situasi pandemi COVID-19. Selalu ada 
hikmah dibalik kesulitan yang mendera.

dr. Faizal Armando Nugroho
PPDS IPD Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga, Surabaya
Pengalaman Berkesan, 
Sekaligus Pahit 

Saya mulai menjalani pendidikan 
spesialis penyakit dalam sejak 
Januari 2017. Selama masa pandemi 
ini kami menjalani sistem rotasi 
cluster dan semua kegiatan ilmiah 
(perkuliahan) lainnya dilakukan 
secara daring. Pembelajaran dan 
diskusi menjadi lebih efisien, bisa 
dilakukan kapan dan di mana 
saja. Teman-teman PPDS juga 
memiliki waktu yang cukup untuk 
memulihkan fisik dan psikis untuk 
menghindari risiko burn out dan 
meminimalisir risiko tertular infeksi. 

Namun di sisi lain, bimbingan 
maupun konsultasi ilmiah sedikit 
lebih terhambat.  Jumlah pasien 
serta variasi kasus, terutama non-
COVID-19, cenderung menurun 
yang pada akhirnya mengurangi 
pengalaman dalam belajar 

menangani kasus-kasus yang 
bervariasi.

Satu hal yang paling berkesan dan 
kebetulan juga paling pahit buat 
saya pribadi, yakni ketika kami PPDS 
maupun konsulen saling bahu-
membahu menangani teman kami, 
Alm. dr. Miftah Fawzy. Segala upaya 
kami lakukan, bergantian menjaga, 
evaluasi per jam, namun Allah lebih 
sayang pada Almarhum.

Harapan kami sebagai anggota 
PAPDI muda (PPDS), selalu dapat 
bimbingan selama menjalani proses 
pendidikan, dan dapat menjalani 
segala sesuatu dengan lebih baik 
lagi, apapun kendala dan problem 
yang akan dihadapi ke depannya. 
Jaya selalu PAPDI!halo

INTERNIS

dr. Andi Ratna Kartika
PPDS IPD Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga, Surabaya
Rasa Takut Sudah Menciut

Selama pandemi ini kuliah dan 
morning report menggunakan 
zoom. Kami jadi lebih mudah turut 
serta dalam berbagai diskusi online. 
Namun kondisi juga membuat kami 
tidak bisa sebebas dulu dalam 
berinteraksi dengan pasien. Jumlah 
pasien yang berkunjung ke rumah 
sakit berkurang sehingga berkurang 
pula sumber untuk mengasah ilmu 
di bagian skill.

Pada awal pandemi kami juga 
kewalahan mencari APD, ada 
rasa takut luar biasa yang 
kadang membuat ragu untuk 
kembali bertugas. Namun seiring 
membaiknya pemahaman tentang 
COVID-19, rasa takut itu sudah 
menciut. Jika ada pasien, entah 
suspect atau probable atau 
confirmed COVID-19, tetap waspada 
tapi gelisah sudah berkurang. 

Saya sendiri penyintas COVID-19, 
menjalani perawatan selama kurang 
lebih 20 hari di RSUD Dr. Soetomo. 
Belajar dari pengalaman, tetap 
lakukan protokol kesehatan meski 
dengan teman sendiri, karena 
temanmu bisa saja tanpa gejala. 
Konsumsi vitamin, upayakan tidur 
yang berkualitas, dan carilah teman 
yang satu visi, misi, satu frekuensi 
candaan atau hobi.

Kepada Prodi dan PAPDI saya 
mengucapkan terima kasih atas 
segala bantuan yang diberikan. 
Berbagai sesi seminar online yang 
dapat diakses secara gratis itu 
sangat membantu untuk kami dalam 
belajar.halo

INTERNIS 
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Dr. Andri Bafhatul Khairi 
PPDS IPD Fakultas Kedokteran 
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Ternyata Memang Sakit 

Selama pandemi kegiatan ilmiah 
seperti morning report, presentasi 
jurnal, sari kepustakaan, laporan 
kematian (COD), proposal dan tesis 
semuanya dilakukan melalui daring. 
Visite besar sementara ditiadakan 
untuk menghindari penularan 
infeksi. Sistem jaga berubah, 
disesuaikan dengan adanya PPDS 
yang harus isolasi. Tugas jaga malam 
juga dilakukan penyesuaian dengan 
adanya IGD dan bangsal khusus 
pasien COVID-19. 

Yang tak terlupakan adalah ketika 
harus menjalani swab pertama kali 
karena ada kontak dengan pasien 
positif. Ada perasaan takut karena 
katanya swab itu sakit. Ternyata 
memang sakit, sampai keluar air 
mata.

Saya berusaha membentengi diri 
dari virus COVID-19 dengan selalu 
mematuhi protokol kesehatan. 
Selama bertugas di rumah sakit 
selalu menggunakan APD lengkap, 
dan menjaga kondisi tubuh dengan 
konsumsi makanan yang sehat, 
suplemen vitamin dan olahraga 
ringan seperti jogging minimal 
setengah jam per hari. 

Alhamdulillah dalam beberapa bulan 
terakhir kebutuhan APD sehari-hari 
tercukupi. Semoga bantuan APD 
akan terus ada selama pandemi ini 
berlangsung. Semoga PAPDI selalu 
memberi manfaat untuk masyarakat 
banyak.halo

INTERNIS

dr. Munawwarah
PPDS IPD Fakultas Kedokteran 
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
Sedih, Harus Diisolasi dari 
Keluarga

Ada beberapa dampak yang 
dirasakan selama pandemi ini. 
Pembelajaran dilakukan melalui 
daring. Visite besar untuk 
sementara ditiadakan. Sistem 
jaga juga disesuaikan bila ada 
PPDS yang harus isolasi. Skor jaga 
jadi berkurang. Tindakan invasif 
diminimalkan terutama untuk kasus 
emergensi. Interaksi antarPPDS dan 
supervisor juga sedikit berkurang.

Hal yang paling membekas bagi saya 
ketika dinyatakan positif COVID-19 
setelah kontak dengan pasien yang 
terkonfirmasi positif. Ada rasa 
khawatir dan sedih karena harus 
diisolasi dari keluarga. Alhamdulillah 
hanya gejala ringan dan bisa 
beraktivitas kembali setelah isolasi 
mandiri selama dua minggu.

Selama di rumah sakit kami 
melaksanakan tugas sesuai protokol 
kesehatan dan memakai APD sesuai 
zona. Tidak lupa menjaga kesehatan 
dengan minum vitamin dan madu, 
memperbanyak konsumsi buah, dan 
olahraga ringan serta berdoa dan 
niatkan semua yang dilakukan untuk 
belajar dan ikhlas karena Allah.halo

INTERNIS

dr. Pitt Akbar
PPDS IPD Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia, Jakarta 
Lindungi Diri untuk 
Melindungi Keluarga 

Dengan adanya perubahan sistem 
pembelajaran jarak jauh atau daring, 
waktu pembelajaran menjadi lebih 
flexible. Namun keterampilan yang 
memerlukan hands on menjadi 
berkurang karena jumlah pasien 
sedikit. 

Dalam merawat pasien COVID-19 
tidak jarang kami menemui pasien 
di ruang isolasi yang mengalami 
stres atau depresi karena tidak bisa 
bertemu dengan keluarga. Hal ini 
dapat mempengaruhi pengobatan 
pasien. 

Untuk mencegah infeksi COVID-19, 
saya berusaha menjalani protokol 
kesehatan dengan disiplin, 
mengonsumsi vitamin dan istirahat 
yang cukup. Hal ini bukan hanya 
untuk melindungi diri sendiri tapi 
juga untuk melindungi keluarga di 
rumah. 

Harapan untuk Prodi dan PAPDI, 
agar dapat memfasilitasi kebutuhan 
peserta didik di lapangan dengan 
kondisi yang sangat dinamis dan 
juga dari sisi pendidikan. Selain itu 
juga memfasilitasi ke pihak terkait 
mengenai hak para peserta didik 
dalam menangani COVID-19.halo

INTERNIS
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dr. Mulfi Azmi
PPDS IPD Fakultas Kedokteran 
Universitas Padjajaran
Residen Dituntut Lebih 
Kreatif

Di tempat kami jumlah pasien 
berkurang, namun jumlah pasien 
suspect dan confirmed COVID-19 
meningkat. Sehingga sistem 
pendidikan yang berjalan saat ini 
disesuaikan, khusus bagian tertentu 
seperti infeksi dan pulmo lebih 
banyak penempatan residennya. Tim 
jaga juga bertambah dengan adanya 
COVID-19. Pembelajaran tetap 
berjalan dan lebih fokus ke sistem 
daring. Visite langsung tetap ada 
untuk beberapa kasus.

Sistem pembelajaran di masa 
pandemi COVID-19 menjadikan 
setiap residen dituntut lebih kreatif 
dalam hal informasi dan teknologi. 
Hanya kendalanya, terkadang sinyal 
internet mengalami gangguan 
sehingga presentasi menjadi 
terganggu. Harapan kami, Prodi 
dan PAPDI tetap komit untuk 
mengadakan seminar-seminar di era 
pandemi ini.halo

INTERNIS

dr. Sedayu 
PPDS IPD Fakultas Kedokteran 
Universitas Padjajaran
Harus Beradaptasi dengan 
Cepat

Ada yang kurang rasanya dengan 
sistem pembelajaran daring ini, kita 
tidak bisa bertatap muka langsung. 
Selain itu juga sering terkendala 
dengan buruknya sinyal internet. 
Tapi tetap ada positifnya, kegiatan 
ilmiah di divisi menjadi lebih sering 
sehingga kontak keilmuan dari 
konsulen lebih masif. Pembelajaran 
maupun seminar ilmiah juga bisa 
diikuti dari mana saja, baik di kosan 
atau tempat tinggal.

Selama ikut melayani pasien 
COVID-19 kami dituntut untuk 
beradaptasi dengan cepat. Harus 
memeriksa pasien dengan APD 
lengkap. Kami merasakan banyak 
bantuan dan dukungan masyarakat 
kepada tenaga kesehatan. Ini 
membuat kami tetap semangat.halo

INTERNIS

dr. Budiman Syaeful Anwar 
PPDS IPD Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia
Menangani Pasien Kondisi 
Berat 

Selama pandemi ini pembelajaran 
menjadi lebih fleksibel. Tidak 
jarang diskusi topik dilakukan 
malam hari karena menyesuaikan 
waktu masing-masing PPDS dan 
konsulen agar dapat hadir semua. 
Sekarang jam kerja PPDS mendapat 
perhatian lebih. Ada pembatasan 
jam kerja yang benar-benar coba 
dilaksanakan. 

Tugas pelayanan PPDS yang 
menggunakan sistem cluster, 
membuat kadang-kadang beban 
kerja jadi lebih berat, terutama bila 
ada teman yang sakit atau terpapar 
COVID-19 dan harus menjalani 
isolasi mandiri. 

Di RSCM kami mendapatkan 
pengalaman menangani pasien-
pasien COVID-19 dalam kondisi 
sudah berat. Beberapa pasien 
mengalami happy hypoxia dan 
umumnya memiliki komorbid lain 
yang memang harus ditatalaksana 
secara komrehensif. 

Kepada Prodi Penyakit Dalam juga 
PAPDI Jaya, saya ucapkan terima 
kasih dan sangat mengapresiasi 
atas bantuan dan perhatiannya 
kepada kami dalam menyediakan 
kelengkapan APD dan juga 
memperhatikan psikologis teman-
teman PPDS.halo

INTERNIS

Sistem pembelajaran 
di masa pandemi 
COVID-19 menjadikan 
setiap residen dituntut 
lebih kreatif  dalam hal 
informasi dan teknologi. 
Hanya kendalanya, 
terkadang sinyal 
internet mengalami 
gangguan sehingga 
presentasi menjadi 
terganggu.

“
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Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM)

Tak pernah terbayangkan 
sebelumnya, pandemi 
COVID-19 mengubah 
seluruh tatanan 
kehidupan, tidak 

terkecuali tatanan pendidikan di 
fakultas kedokteran. Hal yang sangat 
krusial, seperti Ujian Kompetensi 
Dokter Spesialis Penyakit Dalam 
Indonesia (UK-DSPDI) yang 
merupakan penentu kelulusan 
seorang calon internis juga terpaksa 
mengalami perubahan metode.

Ketua Panitia Pusat Ujian 
Kompetensi Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam, Kolegium Ilmu 
Penyakit Dalam, dr. Rudy Hidayat, 
SpPD, K-R, FINASIM, mengutarakan 
awalnya karena pandemi COVID-19 
UK-DSPDI Batch 41 yang sedianya 
dilaksanakan pada tanggal 27-29 
Maret 2020 ditunda pelaksanaannya 
menjadi tanggal 24-26 Juli 2020. 
Pada Bulan Juni, atau sebulan 

sebelum pelaksanaan ujian, disadari 
bahwa situasi dan kondisi yang 
berkembang tidak memungkinkan 
untuk melaksanakan ujian dengan 
metode seperti yang dilaksanakan 
pada batch sebelumnya. 

Dalam UK-DSPI, Kolegium 
Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) 
memberlakukan ujian Objective 
Structured Clinical Examination 
(OSCE) yang dikombinasikan dengan 
ujian tulis. Ujian OSCE merupakan 
ujian lisan dengan standar yang 
tinggi. Para peserta secara bergiliran 
memasuki 15 station. Sebanyak 12 
station di antaranya memberikan 
pertanyaan, dan 3 station lainnya 
disediakan untuk berisitirahat. Di 
setiap station disiapkan pasien 
standar (yakni orang yang berakting 
seperti orang sakit). Peserta 
mendapatkan pertanyaan, kemudian 
diminta melakukan wawancara, 
edukasi, dan pemeriksaan terhadap 

pasien. Termasuk juga melakukan 
intervensi, memasukkan alat ke 
tubuh pasien dengan menggunakan 
objek manekin (boneka). 

Saat pandemi ini ujian OSCE tidak 
bisa dilaksanakan. Panitia harus 
‘memutar otak’ mencari metode 
baru yang dapat diterapkan pada 
Ujian Batch 41, namun tetap 
memberikan hasil yang objektif 
dalam menyaring kelulusan.  
“Di bulan Juni, diputuskan 
lagi bahwa kita tidak mungkin 
melaksanakan ujian dengan 
standar seperti sebelumnya. Lalu 
kita lakukanlah modifikasi. Itu 
dilakukan karena kita tidak ingin 
ada keterlambatan dalam kelulusan 
para calon internis itu. Karena kalau 
kita tunda lagi, mereka tidak bisa 
langsung bekerja sebagai seorang 
internis dan bisa mendapatkan 

MODIFIKASI UK-DSPDI 
DI TENGAH PANDEMI

Pandemi COVID-19 menyebabkan metode Ujian 
Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia 
(UK-DSPDI) terpaksa harus dimodifikasi. Apapun 
bentuknya, dipastikan ujian tersebut dapat secara objektif 
menilai kelayakan kompetensi seorang calon internis. 

dr. Rudy Hidayat, SpPD, K-R, FINASIM
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serkom (sertifikat kompetensi) dari 
kolegium,” ungkap Rudi. 

UJIAN TULIS

Secara garis besar, perubahan 
metode ujian yang dilaksanakan 
pada Batch 41 adalah:

1. Ujian yang dilaksanakan hanya 
berbentuk ujian tulis. Jumlah 
soal yang diberikan berkurang 
sebanyak 50 persen. Pada 
batch sebelumnya peserta 
mendapatkan 200 soal, kini 
menjadi 100 soal. 

2. Secara teknis, pelaksanaan 
ujian tidak dikumpulkan di 
satu tempat, tetapi diadakan 
di masing-masing center 
pendidikan. Panitia pusat 
memantau secara online. Untuk 
itu, panitia pusat menyiapkan 
software yang bisa memantau 
kegiatan ujian dapat berjalan 
secara objektif.

“Sotfware ini sebenarnya software 
biasa yang kita modifikasi sehingga 
bisa dikerjakan secara online dan 
real time, kemudian dikombinasi 
dengan zoom. Jadi zoom-nya untuk 
memantau, di mana di masing-
masing tempat (center) itu ada 5 
kamera.  Kita semua mengawasi 
pelaksanaan ujiannya dari Jakarta. 
Pengerjaan ujian tulisnya sendiri 
menggunakan aplikasi yang sudah 
kita punya. Aplikasinya kita desain 
sendiri, bukan aplikasi umum. 
Dengan tool tertentu kita bisa 
tracking apa yang dikerjakan peserta 
itu di masing-masing komputer. Jadi 
komputernya tidak boleh membuka 
file lain selain file ujian,” terang Rudi. 

Menurut Rudi, ujian yang 
dilaksanakan pada Batch 41 ini 
memang bukan hal yang ideal, tetapi 
inilah yang dapat dilakukan dalam 
kondisi yang tidak biasa. Karena 
protokol kesehatan mengharuskan 
semua pihak untuk meminimalisir 
kumpulan atau kerumunan 

orang.  Aturan ini diterapkan 
pada pelaksanaan ujian. Ruangan 
tempat ujian dilaksanakan harus 
berukuran, kalau bisa terbuka, 
tidak menggunakan AC. “Protokol 
kesehatan benar-benar diperhatian, 
temasuk ketika mereka akan masuk 
tidak boleh ada gejala. Dan bila perlu 
dilakukan swab, sehingga semuanya 
aman ketika melaksanakan ujian 
itu,” tutur Rudi. 

Dengan hanya memberlakukan 
ujian tulis ditambah dengan jumlah 
soal yang dikurangi, terkesan UK-
DSPDI Batch 41 ini lebih sederhana. 
Mengenai pendapat ini, Rudi 
menjelaskan bahwa walau tuntutan 
soal dikurangi tetapi desain soal 
yang diberikan tetap bisa mewakili 
gambaran kompetensi seorang 
internis. Sederhana yang tidak 
mudah ini tergambarkan dengan 
tingkat kelulusan Batch 41 yang 
mencapai 82 persen. 

“Artinya, dengan kita modifikasi—
yang kesannya lebih ringan—tidak 
otomatis pesertanya menjadi 
lulus semua. Tetapi ada juga yang 
tidak lulus. Saringannya tetap 
ada. Mekanisme yang digunakan 
untuk menentukan nilai ujian dan 
batas lulusnya tetap sesuai standar. 
Yang pasti, yang bisa kita lakukan, 
tetap kita lakukan seoptimal 
mungkin,” tegas Rudi.  

BATCH 42

Berikutnya, KIPD sudah 
mencanangkan pelaksanaan 
UK-DSPDI Batch 42 pada tanggal 
23-25 Oktober 2020. Metode dan 
jumlah soalnya tidak berubah, sama 
dengan yang diterapkan pada Batch 
41. Kalaupun ada yang diperbaiki, 
mungkin hanya beberapa aspek saja. 

Untuk ke depannya, bila pandemi 
COVID-19 terus berlanjut, tidak 
tertutup kemungkinan dilakukan 
kembali modifikasi pelaksanaan 
UK-DSPDI. Tetapi yang jelas, 
pertimbangan yang digunakan 

adalah semua harus feasible. “Kita 
tidak mau membuat ujian yang 
tidak mampu kita laksanakan. Kalau 
ujian itu menjadi sangat subjektif, 
untuk apa ujian itu kita laksanakan. 
Hanya menghabiskan sumber daya 
saja. Mending sedikit tapi tetap bisa 
menilai secara objektif kompetensi 
seorang calon internis, dari pada 
banyak ujiannya, banyak prosesnya, 
tetapi tidak objektif. Itu saja yang 
jadi bahan pertimbangan,” pungkas 
Rudi. halo

INTERNIS

UK-DSPDI Bacth 41 di Fakultas Kedokteran 
Universitas Diponegoro 

UK-DSPDI Bacth 41 di Fakultas 
Kedokteran Universitas Indonesia 

UK-DSPDI Bacth 41 di Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia 

UK-DSPDI Bacth 41 di Fakultas Kedokteran 
Universitas Udayana 
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Provinsi Aceh termasuk 
daerah yang rawan 
bencana. Gempa sering 
terjadi, sebagaimana 
Indonesia secara umum 

merupakan area yang sangat rawan 
bencana. Gempa sering terjadi di 
wilayah paling barat di Indonesia ini. 
Puncaknya, ketika tsunami  datang 
melanda pada Desember 2004. 
Sebagian besar daerah di Aceh luluh 
lantak. Ribuan orang meninggal 
dunia. Trauma berkepanjangan 
terus mengendap dalam pikiran 
masyarakat Bumi Serambi Mekkah 
terebut. 

Namun akibat bencana maha 
dahsyat tersebut, Fakultas 
Kedokteran Universitas Syiah Kuala 
(UNSYIAH), khususnya Program 
Studi Pendidikan Dokter Spesialis-1 

Ilmu Penyakit Dalam (IPD) seperti 
menemukan momentumnya. Tahun 
2002, ketika Prodi IPD Unsyiah 
dibuka, tujuan utamanya memberi 
pelayanan kesehatan yang lebih 
baik, terutama di bidang Penyakit 
Dalam, kepada masyarakat Aceh 
yang  kondisi sosialnya tidak stabil. 
Saat itu Aceh ditetapkan sebagai 
Daerah Operasi Militer (DOM) yang 
menyebabkan sulitnya akses fasilitas 
kesehatan.

Setelah bencana tsunami 2004, 
semakin dibutuhkan tenaga 
kesehatan kesehatan, khususnya 
yang mempunyai kompetensi Ilmu 
Penyakit Dalam. Dengan segala 
keterbatasan, Prodi IPD terus 
dibangun. “Keterbatasan dalam 
berbagai hal. SDM saat itu masih 
kurang. Di sini kan ada pelayanan 

dan ada pendidikan. Ada yang 
mendidik S1 juga. Itu membagi 
waktunya sangat  tidak mudah. 
Apalagi pada awal-awal jumlah 
staf kadang hanya satu,” ujar Ketua 
Program Studi IPD Unsyiah dr. 
Abdullah, SpPD, K-GH, FINASIM.  

Di masa-masa awal, Unsyiah belum 
bisa melaksanakan 100 persen 
kegiatan Pendidikan. Saat itu pada 
dua semester pertama, PPDS 
menjalani pendidikan di FK Unsyiah, 
dan selanjutnya menyelesaikan 
pendidikan di FK Universitas 
Sumatera Utara (USU) Medan. 
Baru sejak tahun 2011 Prodi Ilmu 
Penyakit Dalam FK Unsyiah ini bisa 
menjalankan kegiatan Pendidikan 
mandiri seutuhnya. 

“Di awal-awal, diantara periode 
2012-2016 penerimaan PPDS 

Program Studi Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala 

MENCETAK INTERNIS 
YANG TANGGAP BENCANA

Berada di wilayah yang rawan gempa dan tsunami, Prodi IPD Syiah Kuala 
menjadikan keahlian kegawatdarutan dan bencana sebagai salah satu 
kompentensi unggulan yang dimiliki para lulusannya. 
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(Peserta Pendidikan Dokter Spesialis) 
kita  prioritaskan untuk putra daerah 
khususnya kiriman pemda. Seperti 
dari Kepulauan Simeulue, Singkil 
dan yang daerah yang jauh-jauh. 
Alhamdulillah dalam lima tahun 
kuotanya sudah terpenuhi. Sejak 
2017 sudah ada PPDS yang dari 
luar, bahkan sekarang ada yang dari 
Maluku, NTT. Tetapi lebih banyak 
dari provinsi tetangga,” terang 
Abdullah.

IPD Unsyiah pun terus melakukan 
berbagai perbaikan untuk mencapai 
visi-misi yang sudah dicanangkan 
yakni: Menjadi Program Studi 
Pendidikan Dokter Spesialis-1 Ilmu 
Penyakit Dalam yang inovatif dan 
berdaya saing di tingkat nasional 
dalam bidang pendidikan, penelitian, 
dan pelayanan pada tahun 2025. 
Sementara salah satu misinya adalah 
menyelenggarakan Pendidikan 
Dokter Spesialis-1 Ilmu Penyakit 
Dalam dengan keahlian dan 
kemampuan akademik yang 
berkualitas dan profesional melalui 
penerapan ilmu pengetahuan dan 
teknologi kedokteran terkini di 
bidang ilmu penyakit dalam.

Kini, tepatnya sejak tahun 2017 
IPD Unsyiah sudah memperoleh 
akreditasi A dari  LAM-PTKes. 
Artinya lembaga ini telah memenuhi 
kriteria mutu yang sudah ditetapkan 
pemerintah atau standar nasional 
pendidikan sebagai standar minimal 
kualitas (minimum standards of 
quality). Atau dengan kata lain IPD 
Unsyiah secara kualitas sudah sejajar 
dengan IPD-IPD dari Universitas 
terkemuka lain yang ada di 
Indonesia.  

Indikatornya jelas. Saat ini Prodi 
IPD Unsyiah mempunyai 30 orang 
staf dosen dengan jumlah Spesialis 
konsultan sebanyak 13 orang. 
Spesialis konsultan ini sudah 
meliputi 8 divisi dari 11 divisi yang 
ada di lingkup penyakit dalam. 
Spesialis konsultan yang ada belum 
ada yakni Divisi  Geriatri, Alergi 
Immunologi, dan Pulmonologi. 
Namun kekurangan ini akan segera 
terisi, karena saat ini suda ada 
staf Prodi IP Unsyiah yang sedang 
menjalani pendidikan Sp2 untuk 

bidang geriatri dan pulmonologi 
di Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia. Selain itu Program 
Studi ini juga sudah mempunyai 
5 orang tenaga pengajar dengan 
gelar Doktor  dan 2 orang sedang 
menjalani pendidikan Doktor. 

Prodi IPD Syiah Kuala ini memiliki 
sarana dan prasarana yang lengkap. 
Terdapat pula tiga sarana prasarana 
unggulan, yaitu laboratorium 
kateterisasi jantung yang terintegrasi 
dengan OKA Hybrid. Ada juga ruang 
tindakan thyroid yang merupakan 
center pertama di Indonesia, serta 
ruang continuous ambulatory 
peritoneal dialysis (CAPD) yang 
menjadi unggulan ke 3 nasional. 

“Nah di sini, selain kompetensi 

utama, PPDS juga terpapar dengan 
tindakan keterampilan medis Sp-2 
seperti tindakan tiroid, CAPD dan 
transplantasi ginjal yang saat ini 
sudah dilakukan 2 kali di RS. Dr. 
Zainoel Abidin,” tambah Abdullah. 

Tentu saja PPDS IPD Unsyiah 
tidak hanya dibekali dengan 
kemampuan akademik, tetapi 
juga diberikan pembinaan soft 
skill yang terintegrasi dengan 
akademik. Misalnya dengan kegiatan 
ekstrakurikuler berupa tim sepak 
bola, tim tarian adat Aceh, skill 
komunikasi, keagamaan dan lain 
sebagainya.

DISASTER MANAGEMENT

Ada yang menarik, selain dibekali 
dengan kompetensi Ilmu Penyakit 
Dalam seperti pada Prodi IPD 
universitas lainnya, para PPDS 
yang belajar di Unsyiah ini akan 
dibekali juga dengan  kompetensi 
mengenai kegawatdaruratan dan 
bencana (disaster). Ini merupakan 
konten lokal yang berkaitan 
dengan kondisi Aceh yang rawan 
dengan bencana alam.  Di sini PPDS 
dibekali pengetahuan tentang  
penanggulangan bencana secara 
menyeluruh. Bukan hanya tahap 
emergency saja, tetapi juga dari 
masalah pencegahan, mitigasi, 
kesiapsiagaan, respon cepat pada 
emergency hingga rekonstruksi dan 
rehabilitasi pasca bencana.  Inilah 
yang di Fakultas Kedokteran Unsyiah 
secara umum disebut sebagai blok 
Disaster Management.

“Memang kita tidak membuat modul 
khusus mengenai kebencanaan 
ini di prodi kita. Tetapi dipastikan 
pembahasan mengenai hal ini selalu 
diselipkan pada semua Divisi Ilmu 
Penyakit Dalam yang ada,” tambah 
Abdullah.

Menurut Abdulah, pembelajaraan 
mengenai kebencanaan ini 
merupakan salah satu dari 
pegejawantahan visi menjadikan 
Program Studi Pendidikan Dokter 
Spesialis-1 IPD yang inovatif. Yang 
tidak hanya belajar dari model 
pendidikan yang sudah ada tetapi 
juga mengembangkan fenomena 
yang ada di sekitarnya. Salah 

dr. Abdullah, SpPD, K-GH, 
FINASIM.

“Memang kita tidak 
membuat modul 
khusus mengenai 
kebencanaan 
ini di prodi kita. 
Tetapi dipastikan 
pembahasan 
mengenai hal ini selalu 
diselipkan pada semua 
Divisi Ilmu Penyakit 
Dalam yang ada.

“
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satunya adalah dengan kemampuan 
menghargai nilai-nilai unggul di 
masyarakat.

Harapannya para internis 
ini nantinya, selain dengan 
kompetensinya di bidang penyakit 
dalam, juga mampu  berperan 
dalam setiap fase dalam siklus 
penanggulangan bencana, 
sama seperti bagian masyarakat 
siaga bencana lainnya.  Mampu 
berkerja sama dengan baik dengan 
masyarakat dalam menanggulangi 
berbagai jenis bencana baik bencana 
alam maupun wabah penyakit dan 
konflik di masyarakat.  

PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI

Bencana pandemi COVID-19 yang 
berlangsung sejak awal tahun 2020 
ini telah memorakporandakan 
tatanan dalam pada segala bidang 
kehidupan. Termasuk dalam dunia 
pendidikan.  Di Provinsi Aceh sendiri 
ada sebanyak 5.546 kasus positif, 
3585 kasus sembuh dan yang 
meninggal sebanyak 206 orang (data 
covid19.go.id per tanggal 10/10). 
Program Studi Pendidikan Dokter 
Spesialis-1 IPD Unsyiah, sebagai 
lembaga yang langsung terkait 

dengan pandemi inipun terpaksa 
harus mengubah metode pendidikan 
dan pembelajaran bagi para PPDS-
nya.

“Kegiatan yang memungkinkan 
dilakukan secara nontatap muka, 
semuanya dilakukan dengan 
daring. Kecuali untuk kegiatan 
yang harus ketemu dengan pasien, 
itupun dilakukan dengan dengan 
protokol kesehatan yang ketat,” kata 
Abdullah. 

Kegiatan ilmiah, tambah Abdullah, 
seperti laporan jaga pagi (morning 
report), presentasi jurnal, sari 
kepustakaan, laporan kematian 
(COD), proposal dan yang awalnya 

dilakukan secara tatap muka diubah 
pelaksanaannya melalui daring.

Visite besar yang biasanya dilakukan 
satu minggu sekali di ruangan 
bangsal rawat inap, sementara 
waktu ditiadakan untuk menghindari 
keterpaparan dan penularan infeksi. 
Untuk jaga malam juga dilakukan 
penyesuaian dengan adanya IGD dan 
bangsal khusus pasien COVID-19. 

Semua berharap pandemi COVID-19 
ini segera berakhir, sehingga 
sehingga proses pendidikan dan 
pembelajaran di lembaga pendidikan 
kembali normal seperti biasanya.halo
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Prodi IPD Syiah Kuala foto bersama tahun 2017 (sebelum pandemi COVID-19), 
dalam rangka syukuran meraih akreditas A periode 2017-2022.
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Ikatan Keseminatan 
Kardioserebrovaskular Indonesia 
(IKKI) menggelar Turnamen 
CONAN (eCg tOurNAmeNt) 
untuk pertama kali. CONAN 

merupakan turnamen yang berbasis 
pengetahuan dan keterampilan 
tentang elektrokardiogram (EKG) 
yang diperuntukkan bagi mahasiswa 
kedokteran Indonesia. Kegiatan ini 
diadakan secara daring, berlangsung 
selama satu bulan dengan melewati 
beberapa babak kualifikasi. Babak 
final digelar tanggal 24 Oktober 
2020, bersamaan dengan acara 
pembukaan “Brain and Heart Virtual 
Meeting 2000”.

Penyelenggaraan Turnamen CONAN 
berawal dari ide yang dicetuskan 
oleh dua orang pengurus IKKI, yaitu 
dr. Lusiani, SpPD, K-KV, FINASIM 
dan dr. Simon Salim, SpPD, KKV, 
FACP, FICA, AIFO, M.Kes tentang, 
bagaimana menghadirkan workshop 
EKG yang menyenangkan. 

“Waktu itu akan ada worksop EKG, 
tetapi sudah bosan dengan model 
yang sudah biasa, yang itu-itu saja. 
Maka dari diskusi kami berdua 
(Lusiani dan Simon Salim) itu 
tercetuslah bagaimana membuat 
workshop EKG yang menyenangkan. 
Kemudian terpikirlah untuk 
menggunakan tools permainan 
yang tidak hanya berupa edukasi 
bagaimana membaca EKG tetapi 
juga ada sisi kompetisi dan fun-nya. 
Dari beberapa macam permainan 
akhirnya kita pilih Game Three in A 
Row,” tutur Lusiani yang sekaligus 
menjadi moderator ajang Turnamen 
CONAN.

Turnamen ini mengadaptasi 
permainan Game Three in a 
Row dengan menggunakan peta 
permainan 5X5 (25 kotak). Setiap 

kotak berisi soal yang berkaitan 
dengan sejarah EKG, kriteria 
sadapan dan tebak EKG, dengan 
bobot nilai berbeda-beda antara 50-
200 poin.  Peserta diminta memilih 
kotak-kotak yang tersedia dan 
menjawab soal pilihan ganda yang 
tersembunyi dibalik kotak tersebut. 
Bila jawabannya benar, peserta 
mendapatkan nilai. Bila jawabannya 
salah, soal akan ditutup kembali dan 
dapat dipilih oleh peserta lain. 

Dalam permainan ini, setiap peserta 
menjawab soal dengan benar, dr. 
Simon Salim, SpPD, KKV, FACP, FICA, 
AIFO, M.Kes—sebagai narasumber—
akan langsung memberikan 
penjelasan mengapa jawabannya 
begini atau begitu. Disini terjadi 
proses edukasi mengenai EKG. 

Turnamen ini dimenangkan oleh tim 
yang jawabannya dapat membentuk 
garis lurus paling cepat, baik berupa 
garis horizontal, vertikal, maupun 
diagonal. Bila ada tim dengan 
nilai yang sama, pemenangnya 
ditentukan berdasarkan siapa 
yang mengumpulkan nilai tertinggi 
pertama kali. Karenanya, selain 

TURNAMEN CONAN

Mengasah Kecakapan Para Dokter Muda 

Tentang EKG

dr. Yudistira Panji Santosa, SpPD, K-KV, 
FINASIM

dr. Lusiani, SpPD, K-KV, FINASIM
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harus cakap dalam pengetahuan tentang EKG, peserta 
turnamen juga harus pandai berstrategi. 

Turnamen CONAN yang pertama ini diikuti oleh 12 
tim, yakni dari: Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh, 
Universitas Sumatera Utara (USU)  Medan, Universitas 
Sriwijaya (Unsri) Palembang, Universitas Andalas 
(Unand) Padang, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, 
Unika Atmajaya (Jakarta), Ukrida (Jakarta), UIN Syarif 
HIdayatullah (Jakarta), Universitas Padjadjaran (Unpad)  
Bandung, Universitas Maranatha (Bandung), Universitas 
Diponegoro (Undip) Semarang dan Universitas Gajah 
Mada (UGM) Jogjakarta. Para peserta (anggota tim) 
adalah mahasiswa yang ditunjuk oleh universitas dan 
dipersiapan khusus oleh mentor masing-masing.  

Setelah melalui beberapa tahap seleksi, empat tim 
berhasil lolos ke babak final. Ajang final digelar 
bersamaan dengan momen pembukaan acara Brain and 
Heart Virtual Meeting 2000 pada tanggal 24 Oktober 
2020. Turnamen ini akhirnya dimenangkan oleh Tim 
USU Medan sebagai juara pertama. Pemenang ke-2, 
3 dan 4 berturut-turut diraih oleh tim dari Universitas 
Maranatha, UGM dan UI. 

Rencananya tahun depan IKKI akan kembali mengadakan 
Turnamen CONAN, dengan jangkauan peserta yang lebih 
luas. “Jadi pesertanya bisa dokter umum dan spesialis. 
EKG dipilih karena merupakan kompetensi pemeriksaan 
dasar yang harus dimiliki oleh semua dokter. Papan 
permainannya akan berbeda dan akan kami sesuaikan 
dengan tingkat kesulitannya,” tutur Lusiani.

BRAIN AND HEART VIRTUAL MEETING 2020

Kehadiran final Turnamen CONAN menambah semarak 
kegiatan Brain and Heart Virtual Meeting 2020, yang 
merupakan program tahunan IKKI. Ketua Panitia 
Pelaksana Brain and Heart Virtual Meeting 2020, dr. 
Yudistira Panji Santosa, SpPD-KKV, FINASIM mengatakan 
pengetahuan dan kompetensi mengenai EKG sangat 
penting dimiliki oleh semua dokter karena saat ini angka 
kematian dan angka kesakitan penyakit kardiovaskuler, 
termasuk angka kesakitan jantung, masih tinggi. 

“EKG adalah alat diagnostik untuk penyakit jantung 
yang murah dan terdapat dimana-mana. EKG dapat 
mendeteksi penyakit jantung secara dini dan untuk 
orang banyak. Semua dokter pada saat ini dapat legalitas 
untuk membaca EKG.  Oleh karena itu kemampuan 
tentang EKG kita perdalam,” ujar Yudistira.  

Brain and Heart Virtual Meeting 2020 merupakan 
kegiatan simposium dan workshop yang diselenggarakan 
IKKI guna membahas berbagai topik berkaitan dengan 
penyakit kardioserebrovaskular, dan beberapa penyakit 
yang berkaitan dengan COVID-19. Awalnya, acara 
ini akan diadakan di Jakarta. Tetapi karena pandemi 
COVID-19, panitia mengubah format acara menjadi 
event virtual. Brain and Heart Virtual Meeting 2020 

dibuka tanggal 24 Oktober 2020, dilaksanakan secara 
berseri hingga 12 Desember 2020.

Menurut Yudistira, ajang ini juga menjadi media untuk 
membagikan pengalaman panjang klinis para ahli di 
bidangnya masing-masing. Panitia menyediakan seri 
panel bersama ahli untuk mendiskusikan isu dan topik 
yang ditemukan pada bidang spesialis yang bisa juga 
diaplikasikan dalam lingkungan praktik umum. Selain itu 
disediakan juga platform yang memungkinkan peserta 
bertanya secara langsung kepada panelis selama virtual 
meeting berlangsung. halo
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Juara 1 - Universitas Sumatera Utara

Juara 2 - Universitas Maranatha

Juara 3- Universitas Gajah Mada
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Tanggal 20 Agustus 
diperingati sebagai Hari 
Pengendalian Nyamuk 
(HPN) sedunia. Sebuah 
hari yang mengingatkan 

segenap masyarakat dunia, 
terutama yang tinggal di daerah 
tropis, untuk selalu waspada dan 
secara terus-menerus melakukan 
upaya pemberantasan nyamuk agar 
terhindari dari penyakit-penyakit 
menular yang disebabkan oleh 
vektor nyamuk, seperti malaria, 
DBD, filarisis, chikungunya, dan 
Japanese Encephalitis.

Untuk tahun 2020 ini, karena 
kondisi pandemi, pelaksanaan 
puncak peringatan HPN di Indonesia 
bergeser pada tanggal 22 September 
2020 di Kota Makassar, dengan tema 
‘’Pengendalian Vektor sebagai Upaya 
Utama dalam Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Tular Vektor 
dalam Tatanan Baru New Normal’’. 

Satu hal yang menarik, pada 
peringatan HPN tahun 2020 ini 
pemerintah mencanangkan program 
Kantor Bebas Nyamuk (KBN). Dirjen 
Pencegahan dan Pengendalian 
Penyakit Kemenkes RI dr. Achmad 
Yurianto, mengatakan KBN menjadi 
cikal bakal untuk menciptakan 

kondisi perkantoran yang 
merupakan “rumah kedua” bagi para 
pekerja agar bebas dari nyamuk dan 
bebas pula dari penularan penyakit.

‘’Kita tahu bahwa banyak penyakit 
yang ditularkan melalui nyamuk, 
kemudian kantor ini relatif menjadi 
rumah kedua kita. Oleh karenanya 
kita harus menghilangkan faktor-
faktor penularan penyakit akibat 
nyamuk yang dapat menularkan 
penyakit dikantor,’’ terang Yuri saat 
memberikan sambutan.

Yuri menjelaskan, KBN bertujan 
untuk mengubah mindset 
dengan menciptakan budaya 
lingkungan kerja yang peduli 
untuk mengendalikan nyamuk. 
Jika tujuan ini tercapai, maka 
nantinya para pekerja juga akan 
mengimplementasikan kebiasaan ini 
di rumah masing-masing. ‘’Ini yang 
paling penting karena bagaimanapun 
juga perilaku kita yang menyebabkan 
nyamuk itu banyak atau tidak,’’ ujar 
Yuri.

Peringatan Hari Pengendalian 
Nyamuk sendiri sudah berlangsung 
sangat lama, dimulai sejak tahun 
1897. Berawal dari ditemukannya 
plasmodium pada nyamuk 

Mengubah Sudut Pandang dengan 

“Kantor Bebas Nyamuk” 

Anopheles penyebab penyakit 
malaria oleh Dr. Ronald Ross 
dari Liverpool School of Tropical 
Medicine. Ketika bertugas di 
Secunderabad, India, Ross 
menangani banyak pasien malaria. 
Ia melakukan penelitian mencari 
tahu penyebab penyakit ini. Ia 
menemukan ookista plasmodium 
falciparum pada bagian dinding 
lambung nyamuk Anopheles dan 
mendeklarasikan bahwa hanya 
nyamuk genus Anopheles yang 
menularkan parasit malaria. Hari 
Ross mendeklarasikan penemuannya 
itu kemudian ditetapkan sebagai 
Hari Pengendalian Nyamuk sedunia.
halo
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Badan Khusus Emergency in 
Internal Medicine (EIMED) 
PAPDI melaksanakan 
kegiatan Training of Tutors 
Emergency in Internal 

Medicine (TOT EIMED) PAPDI pada 
tanggal 13-15 Maret 2020. Kegiatan 
yang bertempat di Hotel Novotel 
Cikini Jakarta Pusat ini terselenggara 
sebelum Daerah Khusus Ibu Kota 
Jakarta memberlakukan kebijakan 
Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) sehubungan dengan 

merebaknya pandemi COVID-19 di 
Indonesia.

TOT EIMED merupakan program 
pelatihan kegawatdaruratan 
penyakit dalam yang khusus 
diadakan untuk para internis yang 
akan memperkuat jajaran instruktur 
dalam memberikan pelatihan-
pelatihan EIMED di daerah-daerah. 
Secara garis besar, pelatihan yang 
diselenggarakan EIMED PAPDI 
terbagi dalam dua kelompok, 
yang dibedakan berdasarkan 
materi dan pesertanya. Pertama, 

pelatihan EIMED untuk kalangan 
dokter umum, ditujukan memberi 
perbekalan atau memperkuat 
pengetahuan dan kemampuan 
dalam menangani kasus-kasus 
kegawatdarutaan bidang penyakit 
dalam saat bertugas di lapangan. 
Kedua, pelatihan yang dikhususkan 
untuk mencetak para trainer atau 
instruktur yang akan mengajarkan 
tata kelola atau penanganan 
kegawatdaruratan penyakit 
dalam kepada internis ataupun 
dokter umum di daerahnya 
masing. Kelompok kedua inilah 

PAPDI SIAPKAN 
PELATIHAN EIMED
ONLINE
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yang dinamakan TOT. PAPDI telah 
beberapa kali mengadakan TOT 
EIMED, dan sekarang sudah memiliki 
kekuatan lebih dari 40 orang 
instruktur yang tersebar di berbagai 
daerah. 

Peserta TOT yang diselenggarakan 
pada Maret 2020 merupakan 
internis yang berasal dari berbagai 
PAPDI Cabang di Indonesia. Kegiatan 
training dibuka oleh Ketua Umum 
Perhimpunan Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Indonesia (PB 
PAPDI), Dr. dr. Sally Aman Nasution, 
SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, dan 
dipandu oleh empat intsruktur, 
yaitu: 

•	 dr. Muhadi, SpPD, K-KV, 
FINASIM, M.Epid

•	 dr. Arif Mansjoer, SpPD, 
K-KV, FINASIM, KIC, M.Epid

•	 dr. Herikurniawan, SpPD
•	 dr. Hadiki Habib, SpPD

Setelah berlangsung tiga hari, 
training ditutup oleh Sekretaris 
Jenderal PB PAPDI, Dr. dr. Eka 
Ginanjar, SpPD, K-KV, FINASIM, FACP, 
FICA, MARS.

DITUNDA

Sejatinya, untuk tahun 2020 ini 
Badan Khusus EIMED PAPDI telah 
merancang agenda pelatihan yang 
diadakan secara bergiliran di kota-
kota besar Indonesia, sehingga dapat 
menjangkau peserta di berbagai 
daerah. Namun karena pandemi 
COVID-19, jadwal pelatihan terpaksa 
ditunda sementara waktu.

Hingga sekarang belum diketahui 
kapan pandemi COVID-19 akan 
berakhir. Kondisi yang serba 
tidak pasti mendorong Badan 
Khusus EIMED PAPDI melakukan 
improvisasi. Ketua Badan Khusus 
EIMED PAPDI, dr. Muhadi, SpPD, 
K-KV, FINASIM, M.Epid mengatakan 
PAPDI  merencanakan mengadakan 
pelatihan dengan metode online 
dan mengombinasikannya dengan 
metode offline, dengan materi yang 
lebih lengkap. 

“Terkait pandemi, kami berencana 
mulai kembali mengadakan kegiatan 
(EIMED) dengan metode online atau 

mixed offline untuk tes skill. Materi 
tidak berubah, bahkan rencana 
ditambahkan tentang COVID,” tutur 
Muhadi. 

Menurut Muhadi, untuk 
pengembangannya nanti, 
sebelum pelatihan dilaksanakan 
Badan Khusus EIMED PAPDI 
akan mengadakan semacam TOT 
mengenai metode pengajarannya 
untuk para instruktur. Sekarang 
ini Badan Khusus EIMED PAPDI 
sedang merencanakan materi 
apa saja tentang COVID-19 yang 
memungkinkan untuk diberikan. 

Misal, terkait dengan penggunaan 
APD, tatalaksana umum COVID-19, 
dan lain-lain.  Kabar baiknya, 
rencananya pelatihan online ini 
akan dimulai awal tahun depan. 
“Kemungkinan, Januari 2021,” tutur 
Muhadi menambahkan. 

Bagi sejawat internis yang berminat 
mengikuti pelatihan EIMED, dapat 
memperoleh informasinya melalui 
website resmi PAPDI, yakni papdi.
or.id. halo
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Pelatihan EIMED di Bandar Lampung.

Kegiatan Training of Tutors EIMED di Jakarta.
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Menjelang memasuki bulan suci 
Ramadhan, Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam Indonesia 
(PAPDI) menyelenggarakan kegiatan 
PAPDI Forum Webinar untuk Awam 

dengan tema “Puasa dan Ibadah Ramadhan selama 
Pandemi COVID-19”. Kegiatan ini dilaksanakan pada 
Kamis, 23 April 2020 pada pukul 13.00-14.00 WIB 
secara live dari Rumah PAPDI di bilangan Salemba, 
Jakarta Pusat.

Webinar ini menghadirkan dua narasumber, yaitu 
Prof. Dr. dr. Iris Rengganis, SpPD, K-AI, FINASIM 
(membawakan topik Imunitas dan Puasa Ramadhan 
di masa Pandemi COVID-19), dan dr. Ceva Wicaksono 
Pitoyo, SpPD, K-P, FINASIM, KIC (membawakan topik 
Puasa Ramadhan pada Pasien dengan Penyakit Kronis 
di masa Pandemi COVID-19), serta dipimpin oleh 
moderator dr. Nadia Ayu Mulansari, SpPD, K-HOM, 
FINASIM.

Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PB PAPDI), 
Dr. dr. Sally Aman Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, 
FACP, dalam sambutannya menyampaikan tahun ini 
masyarakat melaksanakan Puasa Ramadhan dalam 
suasana yang berbeda.  Yang penting dilakukan 
adalah bagaimana menyiapkan diri agar dapat 
menjalankan puasa Ramadhan baik dalam situasi 
pandemi. 

Prof. Dr. dr. Iris Rengganis, SpPD, K-AI, FINASIM 
menjelaskan, bahwa di masa pandemi COVID-19 
semua orang dituntut untuk menjaga kesehatan 
dan memperkuat daya tahan tubuh. Puasa memiliki 
efek yang baik bagi kesehatan tubuh. Sel-sel tubuh 
mendapat kesempatan untuk berisitirahat dan 
beregenerasi, sehingga memperkuat daya tahan 
tubuh. “Dengan berpuasa, sistem imun dengan 
sendirinya akan meningkat,” kata Iris.

Untuk orang-orang yang memiliki penyakit kronis, 
puasa Ramadhan juga dapat menjadi sarana 
untuk menjaga kesehatan. Tetapi kondisi masing-
masing orang berbeda. Pada kesempatan ini dr. 
Ceva Wicaksono Pitoyo, SpPD, K-P, FINASIM, KIC 
mengingatkan agar setiap orang memperhatikan 
kondisi tubuh masing-masing. “Bagi yang punya 
masalah dengan ginjal, perhatikan kenaikan berat 
badan. Apakah berat badan naik karena makan atau 
karena air,” kata Ceva. 

Orang-orang yang menderita penyakit kronis, harus 
rutin minum obat. Karenanya sebelum menjalankan 
ibadah puasa penting untuk berkonsultasi dengan 
dokter, terutama untuk pengaturan perubahan 
jadwal obat-obat yang akan diminum.halo
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PAPDI FORUM

MENYIAPKAN DIRI PUASA RAMADHAN

Di Masa Pandemi
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Meski berjauhan, namun seakan 
tidak berjarak. Semua dekat 
dalam pandangan mata.  Beginilah 
suasana halalbihalal yang diadakan 
Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam 

Indonesia (PAPDI) secara virtual pada hari Jumat, 12 
Juni 2020. 

Halalbihalal berpusat di Rumah PAPDI, bilangan 
Salemba Jakarta. Dari Rumah PAPDI inilah Pengurus 
Besar (PB) PAPDI dan Kolegium Ilmu Penyakit Dalam 
(KIPD) bersilaturahmi, menyapa langsung, dan 
berbincang-bincang dengan pengurus PAPDI Cabang 
di seluruh Indonesia. Hadir di Rumah PAPDI Ketua 
Umum PB PAPDI, Dr. dr. Sally Aman Nasution, SpPD, 
K-KV, FINASIM, FACP; Ketua Umum Kolegium Ilmu 
Penyakit Dalam (KIPD), Dr. dr. Irsan Hasan, SpPD, 
K-GEH, FINASIM; Dewan Pertimbangan PB PAPDI, 
Prof. Dr. dr. Aru Wisaksono Sudoyo, SpPD, K-HOM, 
FINASIM, FACP; serta beberapa pengurus PB PAPDI 
dan KIPD yang lain.

Kegiatan halalbihalal virtual ini diisi pula dengan 
siraman rohani oleh Ustadz Agung Wasposo, SE, MP, 
yang membawakan tema Cara Islam Menghadapi 
Wabah dan Hikmahnya dalam Meningkatkan 
Ketakwaan.

Acara ditutup dengan doa dan dilanjutkan dengan 
foto bersama seluruh peserta yang tampil melalui 
layar kaca.halo

INTERNIS  

Halalbihalal Virtual 
  PAPDI 2020
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Sejak awal tahun 2020 PB 
PAPDI rutin setiap minggu 
mengadakan kegiatan PAPDI 
Webinar untuk berbagi 
ilmu dan pengalaman di 

bidang Penyakit Dalam dengan 
sejawat internis dan kalangan dokter 
Indonesia di manapun berada. 
Banyak manfaat yang didapatkan 
dari webinar ini.  Saat pandemi 
COVID-19 melanda Indonesia 
webinar menjadi sumber informasi 
kesehatan yang valid. 

Berikut beberapa kegiatan yang 
telah dilaksanakan:

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Diabetes Melitus dan Gangguan 
Psikosomatik pada COVID-19 
tanggal 30 April 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Protein Quality Consumption 
and Lean Body Mass During 
Ramadan Fasting tanggal 12 
Mei 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Coagulopathy and Thrombosis 
in COVID-19 tanggal  15 Mei 
2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Hypertension and the Corona 
Pandemic tanggal 11 Juni 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Comprehensive Management of 
Hypertension: Focused on RAA 
System tanggal 7 Juli 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Recent Update on Rheumatic 
Disease tanggal 16 Juli 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Clinical Management of Venous 
Diseases in Improving Patient’s 
Quality of Life tanggal 7 Agustus 
2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Hypertension Management 

Update tanggal 11 Agustus 
2020

- PAPDI WEBINAR dengan 
tema Best Approach for Pain 
Treatment Decision tanggal 13 
Agustus 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Prioritizing and Managing 
Diabetic Patients with CVD Risk 
Factors tanggal 25 Agustus 
2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Recent Update on Rheumatic 
Disease tanggal 27 Agustus 
2020

- PAPDI WEBINAR dengan 
tema Facing the Challenge of 
Treating Bacterial Pneumonia 
During and After Pandemic 
tanggal 5 September 2020

- PAPDI WEBINAR dengan 
tema Latest Evidence on 
Sulfonylureas: What’s New? 
tanggal 11 September 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Current Management of 
Cardiovascular Patient tanggal 
19 September 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Clinical Management of Venous 
Diseases in Improving Patient’s 
Quality of Life tanggal 24 
September 2020 

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
COVID-19 Extended: What Have 
We Learnt? tanggal 1 Oktober 
2020

- PAPDI WEBINAR dengan 
tema Diabetes Management 
in New Normal: Structured 
Self-Monitoring Blood Glucose 
(SMBG) tanggal 7 Oktober 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Management of Hyperglycemia 
with Intensifying Insulin 
Therapy: What Options are 

Available? tanggal 14 Oktober 
2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Cardiometabolic Benefits of 
GLP-1RA Liraglutide for Patients 
with T2DM and High CVD Risk 
tanggal 20 Oktober 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema A 
Breakthrough Improvement on 
Cardiometabolic Management 
tanggal 22 Oktober 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Vaccine: COVID-19 End Game? 
tanggal 23 Oktober 2020

- PAPDI WEBINAR dengan 
tema Update Management of 
Comorbid in COVID-19 Patients 
tanggal 26 Oktober 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Current Update of Dyslipidemia 
tanggal 14 November 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Initiation & Intensification 
Insulin: Tips and Trick for 
Clinical Practice tanggal 18 
November 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Managing Angina and Ischemic 
Disease: Is there Room for 
Improvement? tanggal 24 
November 2020

- PAPDI WEBINAR dengan tema 
Management Hypertension in 
Patients with Diabetes, tanggal 
26 November 2020

- PAPDI WEBINAR Advance 
RAAS Series dengan tema 
Comprehensive Management 
of Hypertension: ACEi vs ARBs 
pada tanggal 1 Desember 2020.
halo
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BERBAGI ILMU DAN PENGALAMAN
MELALUI PAPDI WEBINAR
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Perhimpunan Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam Indonesia 
(PAPDI) aktif mendukung 
program-program kesehatan 
nasional, terutama dalam 

menghadapi pandemi COVID-19. 
Pada berbagai kesempatan PB 
PAPDI mengirimkan pakar-pakar 
Ilmu Penyakit Dalam untuk duduk 
bersama dengan Kementerian 
Kesehatan, Ikatan Doker Indonesia 
(IDI) maupun pihak-pihak lain 
untuk merumuskan kebijakan 
dan rekomendasi, serta menjadi 
narasumber pada kegiatan-
kegiatan edukasi kesehatan yang 
diperuntukkan bagi kalangan medis 
maupun masyarakat awam.

Pada tanggal 8 Mei 2020, tiga 
orang Tim Ad Hoc PAPDI dalam 
Penanganan COVID-19 (dr. Ceva 
Wicaksono Pitoyo, SpPD, K-P, 
FINASIM, KIC; dr. Adityo Susilo, 
SpPD, K-PTI, FINASIM; dan dr. 
Sudirman Katu, SpPD, K-PTI) 
bergabung dalam Tim Pakar Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19 Nasional untuk menjadi 
narasumber dalam kegiatan 

Pembekalan Dokter internship 
Angkatan II Mei 2020, khususnya 
membawakan materi tentang 
Pedoman Penanganan Medis 
COVID-19. Kegiatan pembekalan ini 
berlangsung dari tanggal 11-20 Mei 
2020, dilaksanakan secara serentak 
di berbagai wilayah Indonesia, dari 
Sumatera hingga Papua. 

Anggota PAPDI terpilih memperkuat 
Tim Peneliti Uji Klinis Pemberian 
Plasma Konvalesen sebagai Terapi 
Tambahan COVID-19.  Keikutsertaan 
sebagai tim peneliti dikukuhkan 
dengan Keputusan Menkes Nomor 
HK.01.07/MENKES/346/2020 
tanggal 4 Juni 2020.  Terapi plasma 
konvalesen ini sempat mengalami 
kontroversi. Uji klinis ini dilakukan 
untuk mengevaluasi keamanan 
dan efek plasma konvalesen ketika 
diberikan pada penderita COVID-19. 

Pada tanggal 8 Juni 2020, PB 
PAPDI melayangkan Usulan 
Rekomendasi PAPDI kepada Direktur 
Pelayanan Kesehatan Rujukan, 
Kementerian Kesehatan RI mengenai 
pertimbangan dalam menetapkan 

KONTRIBUSI PAPDI 
DALAM PROGRAM KESEHATAN NASIONAL

persyaratan kesehatan bagi petugas 
Pilkada tahun 2020. Rekomendasi 
persyaratan tersebut antara lain: 
berusia < 55 tahun; diprioritaskan 
tidak memiliki penyakit penyerta 
(penyakit jantung koroner, gagal 
jantung, hipertensi, DM, TB, 
gangguan ginjal, riwayat strok, 
keganasan, dan PPOK); bila memiliki 
penyakit penyerta maka penyakitnya 
harus terkendali dengan baik dan 
dinilai oleh dokter yang kompeten; 
lama waktu bertugas maksimal 10 
jam sehari.

PAPDI turut serta mendukung 
upaya percepatan penurunan 
Angka Kematian Ibu (AKI) dan 
Angka Kematian Bayi (AKB) di 
lingkup nasional. Pada tanggal 
10 September 2020, PB PAPDI 
mengirimkan perwakilan untuk 
menjadi narasumber dalam 
program peningkatan kapasitas 
Dokter Umum di 120 kabupaten/
kota terkait dengan pelayanan ibu 
dan bayi. Program ini dilaksanakan 
secara blended learning (metode 
pembelajaran campuran antara 
mandiri online dan on the job 
training). Pembelajaran dilakukan 
secara online. Untuk kegiatan on the 
job training dilaksanakan di Rumah 
Sakit Umum Daerah di wilayah 
masing-masing. 

PB PAPDI pada tanggal 16 
September 2020 mengirimkan 
perwakilan untuk bergabung dengan 
Tim Inti Mortality Audit DKI Jakarta, 
yang bergerak dibawah koordinasi 
Satuan Tugas Penanganan COVID-19. 
Tim ini bertugas menyelidiki 
penyebab tingginya angka kematian 
pada kasus COVID-19. Audit 
kematian di wilayah DKI Jakarta 
menjadi percontohan, untuk 
kemudian diimplementasikan ke 
seluruh wilayah Indonesia. halo
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PAPDI memberikan rekomendasi kepada Kemenkes tentang persyaratan kesehatan 
bagi petugas Pilkada 2020.
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Suasana pandemi COVID-19 
membuat Keluarga Besar 
PAPDI pada tahun ini tidak 
bisa berkumpul bersama-
sama merayakan hari ulang 

tahun organisasi profesi tercinta, 
sebagaimana yang rutin diadakan 
setiap tahun.  Sebagai gantinya, 
pada tanggal 16 November 2020 lalu 
digelar acara perayaan HUT PAPDI ke 
63 secara virtual via aplikasi zoom, 
yang dikemas sederhana. Kegiatan 
ini dapat diikuti oleh semua anggota 
PAPDI, di manapun berada.

Acara perayaan HUT PAPDI ke 63 
ini diselenggarakan oleh PAPDI 

Cabang Bekasi.  Sekretaris Jenderal 
Pengurus Besar Perhimpunan Dokter 
Spesialis Penyakit Dalam Indonesia 
(PB PAPDI), Dr. dr. Eka Ginanjar, 
SpPD, KKV, FINASIM, FACP, FICA, 
MARS, yang juga menjadi MC pada 
acara ini menerangkan bahwa sejak 
tahun lalu, perayaan HUT PAPDI 
dilaksanakan secara bergilir di PAPDI 
Cabang. “PAPDI milik kita semua. 
Ulang tahun PAPDI akan kita gilir 
ke cabang-cabang. Tahun lalu di 
Padang. Karena pandemi, tahun ini 
kita pilih cabang yang bisa dijangkau 
tanpa menggunakan pesawat. Kita 
merayakan HUT PAPDI ke 63 di 
Bekasi. Insya Allah tradisi ini akan 

kita lanjutkan,” tutur Eka.

Protokol kesehatan tidak 
membolehkan adanya kerumuman 
orang, sehingga peserta yang hadir 
di lokasi acara dibatasi sekitar 30 
orang. Namun yang mengikuti secara 
online via zoom mencapai ratusan 
orang, di antara perwakilan 39 PAPDI 
Cabang ikut menyemarakkan acara 
dengan mengirimkan video singkat 
ucapan selamat.

Acara dimulai dengan pembukaan 
oleh MC, diikuti dengan penayangan 
video kiprah PAPDI tahun 2020 di 
era pandemi COVID-19. Setelah itu 
dilanjutkan dengan pemotongan 

PERAYAAN 63 TAHUN PAPDI 

TETAP AMANAH DAN 
BANYAK BERSYUKUR

Sederhana namun penuh makna. Perayaan HUT PAPDI ke 63 Tahun 
ini diliputi rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang menyatu erat. 
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tumpeng ulang tahun sebagai 
tanda syukur atas pencapaian 
PAPDI selama ini, yang dilakukan 
secara bersama oleh Ketua Umum 
PB PAPDI, Dr. dr. Sally Aman 
Nasution, SpPD, K-KV, FINASIM, 
FACP dan Ketua Umum Kolegium 
Ilmu Penyakit Dalam (KIPD), Dr. dr. 
Irsan Hasan, SpPD, K-GEH, FINASIM.  
Potongan tumpeng ini diserahkan 
kepada Ketua PAPDI Cabang Bekasi, 
dr. Herman Kusbiantoro, SpPD, 
FINASIM yang menjadi tuan rumah.

Sally Aman Nasution, dalam 
sambutannya menyampaikan 
bahwa pandemi menyebabkan 
banyak kegiatan organisasi yang 
tertunda. Namun ada hikmah yang 
dapat dipetik dari peristiwa ini. 
“Kita harus bersabar dulu. Pandemi 
mengajarkan kita mendapatkan 
hal-hal baru dan banyak bersyukur, 
bagaimana berkolaborasi bekerja 
sama menghasilkan hal-hal besar 
yang bermanfaat bagi masyarakat 
Indonesia,” kata Sally. 

Sally juga menekankan agar semua 
anggota PAPDI tetap bersemangat 
dan amanah dalam menjalankan 
pengabdian untuk bangsa dan 
negara. “Pandemi belum selesai. 
Tetaplah menjalankan amanah 
sesuai Tata Nilai PAPDI. Untuk 
adik-adik PPDS, walau pendidikan 
banyak beradaptasi (karena situasi 
pandemi), insya Allah kalian 
akan jadi penerus kami dan akan 
menjadi internis yang diunggulkan. 
Semoga dengan acara ini kita bisa 
saling menguatkan, bersama-sama 
dalam menghadapi pandemi ini,” 
imbuhnya.

Pada kesempatan ini, Irsan Hasan 
mengingatkan agar semua anggota 
PAPDI menjaga kesehatannya. 
“Pandemi ini memang berat dan 
membuat banyak perubahan pada 
kita. Sekarang di tempat praktik 
banyak pasien yang mendokan 
dokternya agar selalu sehat,” ujar 
Irsan. 

Pandemi COVID-19 juga 
memunculkan banyak masalah, 
sehingga organisasi menghadapi 
tantangan-tantangan yang cukup 
berat. Tetapi dibalik semua itu 
banyak hal positif yang didapatkan. 

Salah satunya, kata Irsan, terlihat 
kebersamaan Keluarga Besar PAPDI 
semakin kuat. “Hari ini perayaan 
yang sederhana, tapi syukurnya 
ini dapat dirasakan oleh semua 
Cabang PAPDI. Kita lihat ratusan 
orang ikut, hal yang tidak terpikirkan 
pada tahun-tahun sebelumnya. Kita 
melihat tayangan 39 video (ucapan 
selamat dari PAPDI Cabang). Saya 
terharu, karena pastinya menyiapkan 
vodeo tersebut tidak cukup 2-3 
menit. Usaha membuat video itu 
menunjukkan betapa teman-teman 
semua dan anggota PAPDI Cabang 
semuanya sungguh sangat mencintai 
PAPDI. Ini yang harus kita syukuri,” 
urai Irsan.

Di penghujung acara, dua senior 
PAPDI yang sama-sama pernah 
menjabat sebagai Ketua Umum 
PB PAPDI, yakni Prof. dr. Wiguno 
Prodjosudjadi, PhD, SpPD, K-GH dan 
Prof. Dr. dr. Idrus Alwi, SpPD, K-KV, 
FINASIM, FACC, FESC, FAPSIC, FACP 
menyampaikan ucapan selamat 
dan dorongan semangat kepada 
pengurus PAPDI agar dapat melalui 
tantangan yang ada.

“Usia organisasi 63 tahun 
merupakan usia dalam 
pertumbuhan. Kami mendoakan 
agar PAPDI tetap jaya. Kita harus 
yakin, semua masalah akan dapat 
teratasi,” kata Wiguno.

“Saya mengucapkan selamat HUT 
PAPDI ke 63. Semoga PAPDI dapat 
terus berkarya untuk bangsa dan 
negara. Tantangan global akan 
datang dari eksternal, masuknya 
dokter asing ke Indonesia. Dengan 

Ketua Umum PB PAPDI dan Ketua Umum Kolegium 
Ilmu Penyakit Dalam (KIPD)

kolabroasi yang baik, tantangan 
ini akan bisa kita hadapi bersama 
dengan baik. Semoga PAPDI semakin 
jaya,” Idrus Alwi menambahkan. 

Sebelum acara ditutup dengan 
pembacaan doa oleh dr. Sofian 
Kurnia Marsa Widjaya, SpPD, seluruh 
peserta diajak mengheningkan 
cipta untuk mengenang 10 orang 
sejawat internis yang wafat dalam 
menjalankan tugas menangani 
COVID-19. Mereka adalah para 
pahlawan kemanusiaan yang 
pengorbannya sangat bermakna bagi 
negara dan bangsa Indonesia.halo
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Dari kiri ke kanan: Ketua Umum KIPD, Ketua Umum 
PB PAPDI, Ketua PAPDI Cabang Bekasi, dan Sekjen 
PB PAPDI

Pengurus PB PAPDI foto bersama dengan Pengurus PAPDI Cabang Bekasi
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PAPDI Cabang Yogyakarta

PAPDI Cabang Semarang PAPDI Cabang Sumsel PAPDI Cabang Makassar

PAPDI Cabang Sumbar

PAPDI Cabang Kupang

PAPDI Cabang JambiPAPDI Cabang Gorontalo

PAPDI Cabang Bogor PAPDI Cabang Banten

PAPDI Cabang Purwokerto

PAPDI Cabang Sulawesi Tengah

PAPDI Cabang Papua Barat

PAPDI Cabang Bangka Belitung

PAPDI Cabang Maluku PAPDI Cabang Lampung

PAPDI Cabang Kalsel

PAPDI Cabang Depok

PAPDI Cabang Riau

PAPDI Cabang Sulawesi Utara

PAPDI Cabang SumutPAPDI Cabang Malang

PAPDI Cabang Kepri

PAPDI Cabang KalbarPAPDI Cabang Aceh

PAPDI Cabang NTB

PAPDI Cabang Bengkulu

PAPDI Cabang Bekasi

PAPDI Cabang Kalteng

PAPDI Cabang Jabar

PAPDI Cabang Cirebon
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PAPDI Cabang Bali pada 
tanggal 25 Agustus 2020 lalu 
menyerahkan bantuan alat 
pelindung diri (APD) untuk 
para Peserta Pendidikan 

Dokter Spesialis (PPDS) Program 
Studi Ilmu Penyakit Dalam (Prodi 
IPD) Fakultas Kedokteran Universitas 
Udayana – RSUP Sanglah Denpasar.   
Penyerahan ini merupakan 
bagian dari rangkaian distribusi 
bantuan APD dari Pengurus Besar 
Perhimpunan Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam (PB PAPDI) dan 
Kolegium Ilmu Penyakit Dalam 
(KIPD) untuk para peserta PPDS 
Penyakit Dalam di seluruh Indonesia. 
PPDS Penyakit Dalam FK Universitas 
Udayana menyambut baik dan 
berterima kasih atas apresiasi dan 
donasi yang diberikan oleh PB PAPDI 
dan KIPD ini. 

Ketersediaan APD memang menjadi 
persoalan dalam penanganan 
COVID-19. Masih ada rumah 
sakit yang kekurangan APD, 
sementara kebutuhannya semakin 

hari terus meningkat karena 
pasien-pasien baru bermunculan. 
Untuk membantu memenuhi 
kebutuhan APD ini PAPDI Cabang 
Bali menghimbau masyarakat 
baik perseorangan maupun 
organisasi untuk bersama-sama 
bahu membahu  mengupayakan 
ketersediaan APD untuk tenaga 
kesehatan di Bali. Himbauan ini 
mendapat respon yang positif.  
Dukungan donasi mengalir. Salah 
satunya, pada tanggal 3 Juli 2020, 
PAPDI Cabang Bali menerima 
bantuan sebanyak 62 APD hazmat 
yang sesuai standar medis dari 
Yayasan Cahaya Cinta Kasih. Bantuan 
tersebut disebarkan ke rumah sakit-
rumah sakit di seluruh wilayah Bali. 

Menghadapi pandemi COVID-19 
PAPDI Cabang Bali aktif melakukan 
sosialisasi ke pada masyarakat untuk 
bersama-sama memutus rantai 
pencegahan virus. PAPDI Cabang 
Bali menggelar webinar untuk 
kalangan awam. Materi webinar 
yang diberikan antara lain bertajuk 

“Cara Mudah Lawan COVID-19” yang 
diselenggarakan tanggal 7 Mei 2020 
dan “Lansia di Era COVID-19 dan 
Pasca COVID-19” diselenggarakan 
tanggal 9 Juni 2020.

Melalui webinar Cara Mudah 
Lawan COVID-19 ini masyarakat 
diajak untuk lebih mengenal Virus 
Corona penyebab COVID-19, dan 
mau mempraktikkan langkah-
langkah untuk membentengi diri 
dari paparan COVID-19, seperti 
menerapkan pola hidup sehat 
dan bersih, menjaga jarak, dan 
selalu memakai masker saat keluar 
rumah.  PAPDI Cabang Bali juga 
menghadirkan webinar dengan topik 
seputar kesehatan lansia, sebab 
lansia termasuk kelompok yang 
berisiko tinggi terkena COVID-19. 
Karenanya, masyarakat khususnya 
yang memiliki anggota keluarga 
lansia perlu tahu bagaimana 
kesehatan para lansia di saat dan 
sesudah pandemi COVID-19 ini. halo
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PAPDI Cabang Bali

BAHU MEMBAHU 
DENGAN MASYARAKAT 
HADAPI COVID-19
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Aturan protokol kesehatan 
membatasi masyarakat 
berkumpul atau 
membuat kerumunan. 
Namun hal ini tidak 

menghalangi PAPDI Cabang Malang 
mengadakan acara halalbilhalal 
untuk memperkuat silaturahmi 
dan ikatan persaudaraan di 
kalangan anggota. Berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya, kondisi 
pandemi COVID-19 membuat acara 
halalbihalal kali ini diselenggarakan 
secara daring (online). Anggota 
dan para pengurus PAPDI Cabang 
Malang bertatap muka dan saling 
melambaikan tangan melalui layar 
smartphone ataupun komputer. 

Kegiatan halalbihalal dilaksanakan 
tanggal 13 Juni 2020, bersamaannya 
dengan penyelenggaraan kegiatan 
webinar bertajuk “Journey of Lupus 
Nephritis Management: from 
Past into Nowadays”. Webinar ini 
menghadirkan tiga narasumber, 
yakni dr. Bagus Putu Putra Suryana, 
SpPD, K-R, FINASIM membawakan 
topik Lupus, One of Autoimune 
Disease That Cause Global Health 

PAPDI Cabang Malang

WEBINAR LUPUS NEPHRITIS

Issue; Dr. dr. Atma Gunawan SpPD, 
K-GH, FINASIM membawakan 
topik Lupus Nephritis: Journey of 
Diagnosis and Treatment from 
Past into NowadaysI; dan Apt. Reta 
Anggraeni Widya, M.Farm.Klin 
dengan topik How We Can Maximize 
Treatment Access in BPJS, serta 
dipandu dr. Bogi Pratomo W., SpPD, 
K-GEH, FINASIM sebagai moderator.  

Menurut Bagus Putu Putra Suryana, 
penyakit lupus atau dalam dunia 
kedokteran disebut Systemic Lupus 
Erythematosus (SLE) telah menjadi 
masalah kesehatan yang mendunia. 
The Lupus Foundation of America 
memperkirakan sekitar 1,5 juta 
kasus lupus telah terjadi di Amerika, 
dan setidaknya di lingkup global atau 
dunia, kasus lupus telah mencapai 5 
juta orang. Setiap tahun ditemukan 
lebih dari 100 kasus baru, di mana 
sebagian besar dari penyandang 
lupus tersebut adalah perempuan 
usia produktif.  Dan setiap tahun 
ditemukan lebih dari 100 ribu 
penderita baru. Di Indonesia sendiri, 
penelitian mengenai lupus telah 
banyak dilakukan, tetapi sayang 

data-data yang dihasilkan belum 
ter-record dalam update data 
internasional. 

Yang menarik, Bagus Putu 
Putra Suryana mengungkapkan 
pengamatannya selama pandemi, 
bahwa COVID-19 memiliki 
manifestasi klinis yang mirip 
dengan lupus. Antara lain, race 
wajah yang hampir serupa. “Kalau 
ada pasien baru wajahnya mirip 
SLE, siapa tahu itu bukan SLE 
tetapi COVID-19. Pasien yang saya 
tangani (manifestasi klinisnya) 
mirip lupus, ternyata COVID-19. 
Bisa saja (manifestasinya) memang 
mirip, tetapi mekanisme terjadinya 
berbeda,” tuturnya. 

Lupus sendiri merupakan penyakit 
autoimun yang bisa mengenai 
siapa saja. Manifestasi klinis yang 
ditimbulkannya sangat luas karena 
SLE mengaktifkan sel imun yang 
banyak dan terjadi terus menerus 
berkelanjutan. Perjalanan klinis SLE 
ini sangat bervariasi, antara satu 
pasien dengan pasien lain tidak 
sama. halo
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Pada tanggal 5 September 
2020 lalu PAPDI Cabang 
Kalimantan Selatan 
mengadakan pertemuan 
internal melalui webinar. 

Kegiatan virtual ini terbagi dalam 
dua sesi, yakni sesi organisasi dan 
sesi ilmiah.  

Ketua PAPDI Cabang Kalimantan 
Selatan, dr. Abimanyu, SpPD K-GEH 
FINASIM dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa ada dua 
hal yang utama yang didapatkan 
dari pertemuan Webinar PAPDI 
Kalimantan Selatan ini. Pertama 
menjadi ajang silaturahmi 
antaranggota yang sempat 
terkendala oleh situasi pandemi 
COVID-19. Biasanya PAPDI 
Cabang Kalimantan Selatan rutin 
mengadakan pertemuan tatap 
muka setiap bulan. Kini pertemuan 
diadakan secara daring. 

Kedua, kegiatan ini juga menjadi 
forum untuk melakukan transfer 
knowledge dari dan untuk anggota. 
Bahwa banyak di antara internis di 
Kalimantan Selatan yang memiliki 
keahlian di bidang yang lebih 
spesifik, seperti pakar di bidang 
hukum, atau di bidang penanganan 

COVID-19. Melalui forum ini, para 
pakar ini dapat berbagi informasi 
dan pengalaman untuk memperkaya 
wawasan dan pengetahuan sejawat 
internis lain. 

Khusus dalam penanganan 
COVID-19, Abimanyu mengingatkan 
agar anggota PAPDI meningkatkan 
kehati-hatian dan kewaspadaan, 
karena banyak tenaga kesehatan 
khususnya Dokter Spesialis Penyakit 
Dalam yang terpapar COVID-19 saat 
bertugas. “Kita harus lebih waspada. 
Perhatikan kelengkapan APD (alat 
pelindung diri) dan kondisi fisik,” 
ujar Abimanyu.  

Himbauan ini juga dilatarbelakangi 
oleh kondisi kasus COVID-19 di 
Kalimantan Selatan yang terbilang 
tinggi, masuk dalam 10 besar kasus 
di Indonesia. Hingga awal September 
kasus konfirmasi positif di daerah 
ini mencapai 8.257 orang dengan 
tingkat kesembuhan mencapai 67 
persen. “Tinggi kasus di hulu itu 
disebabkan oleh upaya preventif 
yang belum benar,” imbuh Abimanyu 
pula.  

Meski sekarang ini dalam situasi 
pandemi dimana mobilitas orang 

dibatasi, Abimanyu mengingatkan 
agar anggota PAPDI Kalimantan 
Selatan tetap memperhatikan hal-
hal pokok yang melekat pada sosok 
internis dan sebagai anggota PAPDI. 
“Pastikan semua sudah memiliki KTA 
(Kartu Tanda Anggota), mengurus 
STR KT (Surat Tanda Regsitrasi 
Kompentesi Tambahan), SIP (Surat 
Izin Praktik), dan selalu menghadiri 
pertemuan-pertemuan organisasi 
seperti saat ini,” urainya.

Pada kesempatan ini Abimanyu 
mendorong para anggota PAPDI 
untuk selalu berusaha meningkatkan 
kompetensi diri. Situasi pandemi 
jangan menjadi halangan untuk 
maju. Peningkatan kompetensi 
dapat dilakukan dengan melanjutkan 
pendidikan ke jenjang subspesialis 
atau mengikuti fellowship-fellowsip 
yang tersedia. 

“Walau ada COVID-19, kompetensi 
tetap harus ditingkatkan. Kami 
akan memberikan rekomendasi 
untuk mengikuti pendidikan Sp2 
bagi semua teman-teman di 
Kalimantan Selatan, atau bagi yang 
mau mengikuti fellowship,” tandas 
Abimanyu memberi semangat.halo

INTERNIS

PAPDI Cabang Kalimantan Selatan

PANDEMI BUKAN HALANGAN 
MENINGKATKAN KOMPETENSI
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PAPDI Cabang Riau memiliki 
agenda rutin mengadakan 
Riau Internal Medicine 
Meeting (RIMM) setiap 
tahun.  Kegiatan yang diisi 

dengan simposiun dan workshop 
ini menjadi wadah bagi para tenaga 
kesehatan, khususnya Dokter 
Spesialias Penyakit Dalam, di wilayah 
Riau untuk meningkatkan wawasan 
keilmuwan dan keterampilan di 
bidang kesehatan yang digeluti.  

Pandemi COVID-19 menyebabkan 
RIMM pada tahun 2020 ini terpaksa 
ditiadakan. PAPDI Cabang Riau tidak 
berdiam diri, dalam situasi yang 
serba terbatas ini mencari alternatif 
yang dapat dilakukan  sehingga 
kegiatan-kegiatan yang menunjang 
peningkatan profesionalitas para 
Dokter Spesialis Penyakit Dalam 
tetap dapat dilaksanakan. Sebagai 
pengganti medicine meeting, PAPDI 
Cabang Riau mengadakan kegiatan 
webinar secara berseri. 

Seri pertama Webinar Series PAPDI 
Cabang Riau dilaksanakan pada 
tanggal 18 Juli 2020. Seremoni 
pembukaannya dihadiri secara 
virtual oleh perwakilan dari Dinas 

Kesehatan Provinsi Riau dan Ketua 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 
Wilayah Riau.  Ketua PAPDI Cabang 
Riau, dr. Juwanto Wakimin, SpPD, 
K-KV, FINASIM, dalam sambutannya 
mengatakan melalui forum 
webinar series para peserta dapat 
menambah ilmu dan wawasan yang 
sangat bermanfaat untuk dipraktikan 
di lapangan.  Intinya adalah sharing. 
Para pakar Ilmu Penyakit Dalam 
dapat bertukar pengalaman. 
Webinar ini menyediakan sesi 
khusus yang membahas berbagai 
hal terkait COVID-19, di samping 
membahas topik-topik penyakit 
lain di lingkup bidang Ilmu Penyakit 
Dalam. 

“Biasanya kita mengadakan medical 
meeting tiap tahun, tapi kini kondisi 
tidak memungkinkan. Jadi kita 
mengadakan webinar series. Kita 
berikan pengalaman atau ilmu yang 
bisa dimanfaatkan oleh teman-
teman di ujung tombak (penanganan 
COVID-19) terhadap pasien-pasien 
komorbid,” ujar Juwanto. 

Seri pertama dari Webinar Series 
PAPDI Cabang Riau ini mengangkat 
tema Multi Aspect of COVID-19 

in Internal Medicine Perspective, 
dengan menghadirkan empat 
narasumber. Pertama, dr. Marlina 
Tasril, SpPD, K-HOM, FINASIM 
membahas topik VTE Prophylaxix 
in COVID-19 Patiens. Kedua, dr. 
Raveinal, SpPD, KAI, FINASIM 
membahas topik Herd Immunity, 
Vaksin Dewasa, dan Vaksin 
COVID-19. Ketiga, dr. Helmi Purba, 
SpPD mengangkat Case Report 
Aspek Klinis dan Tatalaksana Pasien 
Dewasa COVID-19. Keempat, 
Gianni Yosephine, S.Si membahas 
tentang Heading to New Normal 
and Autoimun Disease. Webinar 
ini dipimpin moderator dr. Irma 
Wahyuni, SpPD. 
 
Webinar seri kedua dilaksanakan 
tanggal 25 Juli 2010 dan berlanjut 
pada seri ketiga tanggal 8 Agustus 
2020. Keduanya masih membahas 
mengenai multiaspek seputar 
COVID-19. Webinar berlanjut pada 
seri keempat, yang diselenggarakan 
tanggal 23 Agustus 2020 dengan 
tema Uric Acid as Important Signal 
in Gout and Its Comorbidities. halo

INTERNIS

PAPDI CABANG RIAU

MULTI ASPECT OF COVID-19 IN 
INTERNAL MEDICINE PERSPECTIVE
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Kamis malam, tanggal 11 Juni 2020, dua 
wilayah di Provinsi Gorontalo di landa banjir 
bandang. Peristiwa ini berawal dari hujan 
deras yang mengguyur wilayah hulu Sungai 
Bone selama kurang lebih 14 jam. Air sungai 

meluap dengan deras, menghanyutkan barang-
barang juga hewan ternak. Jembatan Molintogupo—
yang menjadi penghubung Kecamatan Sunwawa 
Tengah dan Suwawa Selatan di Kabupaten Bone 
Bolango—ambruk terseret arus sungai. 

Desa-desa di sekitar Sungai Bone di Kabupaten 
Bone Bolango dan sebagian wilayah Kota Gorontalo 
terendam air sampai ketinggian 1,5 meter. Malam 
itu, dalam keadaan gelap gulita ribuan warga, dari 
anak-anak hingga lansia, terpaksa mengungsi ke 
tempat yang lebih tinggi. Kondisi masyarakat di 
posko-posko pengungsian serba terbatas. Tidak 
sedikit yang menyelamatkan diri dari lokasi banjir 
dengan mengenakan baju yang melekat di badan, 
tanpa membawa bekal dan baju pengganti. Mereka 
membutuhkan bantuan berupa makanan dan 
pakaian.  

PAPDI Cabang Gorontalo bergerak, menggalang 
bantuan “peduli banjir Gorontalo”.  Bantuan yang 
terhimpun dialokasikan untuk pengadaan bantuan 
makanan siap saji untuk dibagikan di posko-posko 
pengungsi. Sebagian di antaranya juga diberikan 
untuk membantu rekan sejawat internis yang juga 
terkena dampak banjir. 

Peristiwa banjir cukup sering terjadi di Gorontalo dan 
menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. 
Besar harapan warga Gorontalo, pemda setempat 
menghadirkan solusi untuk penanggulangan banjir ini 
agar musibah tidak terus berulang.  Terlebih di masa 
pendemi COVID-19 sekarang ini, masyarakat diliputi 
kekhawatiran yang berkali lipat. Ada rasa was-was, 
bertumpuknya warga di posko pengungsi akan dapat 
meningkatkan risiko terjadinya penularan COVID-19 
di antara para pengungsi.halo

INTERNIS   

PAPDI CABANG GORONTALO

PEDULI BANJIR BANDANG 
GORONTALO
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Jeda
Setiap orang perlu melakukan jeda dalam hidupnya. 
Beralih sejenak dari rutinitas, untuk me-refresh diri.

Jeda yang paling simple adalah melakukan hobi. 
Bila tersedia waktu yang cukup panjang, 
jalan-jalan dan berlibur boleh dilakoni.
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Belakangan ini bersepeda atau kerap 
disebut gowes menjadi olahraga 
yang ngetren di masyarakat. Dengan 
bersepeda, orang bisa berolahraga 
sambil jalan-jalan dan berkeliling. 

Ini dapat mendatangkan kebugaran sekaligus 
menghilangkan stres. Di saat pandemi ini 
gowes dapat dilakukan, dengan catatan tetap 
memperhatian protokol kesehatan 3 M, yaitu: 
memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci 
tangan. 

Sebelum melakoni olahraga ini, ada beberapa hal 
yang perlu diperhatikan. Terutama terkait dengan 
jenis sepeda yang digunakan. Perhatikan jenis, 
ukuran, fitur dan komponennya. Jenis sepeda 
perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Ada pula 
beberapa jenis sepeda dikategorikan berdasarkan 
karakteristik medan yang akan dilaluinya. 

Berikut jenis-jenis sepeda yang dapat pilih sesuai 
dengan kebutuhan: 

City Bike

Kemacetan yang luar biasa di kota-kota besar 
seperti Jakarta menjadikan warganya memilih 
sepeda sebagai sarana olahraga bahkan sarana 

Gowes, Yuk!
 Olahraga Sambil Berkeliling

transportasi. Lihat saja, sekarang ini banyak orang 
berangkat kerja menggunakan sepeda. Pilihan ini 
selain dapat mengurangi polusi udara, anti-macet, 
membuat badan jadi lebih sehat dan bugar. 

Salah satu ciri city bike ini adalah terdapat 
keranjang di depannya.  Selain itu biasanya 
juga terdapat jok tambahan di belakang untuk 
pembonceng.  Jangan mengira ini sepeda untuk 
perempuan ya, karena ternyata banyak juga 
kaumn lelaki yang menggunakannya. Selain di 
Indonesia, sepeda ini juga bisa ditemukan di 
kota-kota di Eropa. Di Jepang juga banyak yang 
menggunakan jenis sepeda ini. 

Sepeda kota atau city bike ini biasanya memiliki 
rangka yang terbuat dari pipa ukuran kecil dan 
dibuat agak melengkung ke bawah agar wanita 
dapat dengan mudah menggunakannya. Tidak 
dilengkapi dengan shockbreaker atau suspensi 
depan maupun belakang. Remnya standar 
menggunakan tali rem dan karet yang dapat 
menempel pada velg.

Sepeda Lipat

Sepeda jenis ini menjadi salah satu favorit banyak 
orang. Ciri utamanya, sepeda ini mempunyai 
roda yang kecil dan bisa dilipat sehingga sangat 

Pilih sepeda sesuai kebutuhan, dan 
pastikan protokol kesehatan tetap 
dijalankan.

Touring Bike

BMX
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balap ini memiliki kualitas yang tinggi. Hampir seluruh 
spare part-nya menggunakan kombinasi serat karbon 
dan aluminium. Sehingga tidak heran kalau sepeda 
balap memiliki harga yang lebih tinggi.

Ciri-ciri dari sepeda balap yang mudah diketahui 
adalah bentuk stangnya yang melengkung. Tujuannya 
agar pengendara dapat merendahkan posisi badannya 
dan mendapat aerodinamis yang baik saat dalam 
kondisi kencang.

Fixie Bike

Sepeda fixie juga sempat menjamur sejak beberapa 
tahun yang lalu. Sepeda unik ini mencuri perhatian 
dengan desainnya yang ramping. Sepeda biasa akan 
tetap melaju kencang jika pedal sepeda dibiarkan 
diam. Lain dengan fixie, pedal akan tetap berputar 
mengikuti putaran ban sepeda. Sepeda ini juga tidak 
memiliki rem.

Tetapi tidak perlu khawatir, bila ingin memperlambat 
laju sepeda cukup tahan putaran pedalnya. Maka 
sepeda akan melambat dan berhenti. Sepeda fixie 
juga banyak dipilih karena dari segi harga tidak terlalu 
mahal dibandingkan dengan jenis lain.

Touring Bike 

Sesuai dengan namanya, touring bike biasanya 
dimanfaatkan untuk berkendara jarak jauh. Touring 
bike didesain dengan rangka yang kuat sehingga 
mampu menahan beban yang berat. Selain itu juga 
terdapat lampu agar memudahkan pengguna ketika 
bepergian pada malam hari.

Sepeda turing ini dimodifikasi sedikit dari jenis road 
bike sehingga cocok untuk perjalanan jauh. Dirancang 
dengan rangka yang kokoh untuk membawa beban 
di depan dan belakang, dan memiliki kait untuk 
memasang rak, fender, pompa, botol minum, lampu 
dan lainnya. Memiliki wheelbase yang lebih panjang 
(jarak antara hub dua roda) membuat titik berat 
(center of gravity) yang lebih rendah, sehingga lebih 
mudah untuk dikendalikan. Banyak sepeda touring 
juga memiliki rem cakram untuk meningkatkan daya 
henti saat mengangkut beban berat pada permukaan 
yang tidak diaspal.

Biasanya, para pembeli touring bike mendapat 
pelindung rantai yang sudah terpasang pada sepeda. 
Jadi akan lebih praktis dan aman ketika membawanya. 

Hybrid Bike

Hybrid bike adalah persilangan antara sepeda gunung 
dengan sepeda road. Sepeda hybrid biasanya memiliki 
ban lebih tebal daripada sepeda balap, dan geometri 
frame yang membuat orang tidak terlalu menunduk 
saat mengendarainya. 

praktis untuk dibawa kemana saja. Cocok untuk area 
penyimpanan yang sempit dan terbatas di rumah atau 
pun kantor. Bobotnya ringan, sehingga enak dibawa 
untuk bepergian. Bisa ditenteng naik TransJakarta, KRL 
atau dimasukkan ke dalam mobil.

Bagi yang senang travelling, bisa membawa sepeda ini 
sebagai teman perjalanan. Sehingga meskipun di luar 
kota tetap bisa menikmati keindahan alam dengan 
bersantai menggunakan sepeda.

Sepeda Gunung atau Mountain Bike (MTB).

Umumnya sepeda ini memiliki ban lebih besar dan 
lebar serta dilengkapi shockbreaker. Bentuk frame-nya 
pun disesuaikan agar pengendaranya bisa bermanuver 
dengan mudah. MTB juga cukup banyak peminatnya 
di Indonesia.  Sepeda ini cukup tangguh untuk diajak 
menyusuri berbagai lokasi. Mulai dari jalan berlubang 
sampai jalanan yang berlumpur bisa dilaluinya  

Salah satu ciri yang menonjol dari MTB adalah ukuran 
dari tapak ban yang cukup besar dan dilengkapi 
dengan ulir ban yang bergerigi, seperti ban pada 
motor trail. Bukan tanpa sebab, hal itu berfungsi 
untuk menyeimbangkan sepeda saat berada di jalanan 
yang butuh daya cengkeram yang lebih kuat, seperti 
jalan licin berlumpur.  Sepeda jenis ini pertama kali 
dipakai pada tahun 1970 di Amerika atau tepatnya di 
arena perbukitan San Fransisco.

Karena sudah dilengkapi dengan shockbreaker 
atau suspensi yang empuk maka jangan khawatir, 
mengendarainya tetap terasa nyaman  sekalipun 
medan yang dilalui cukup berat. 

Sepeda Balap (Road Bike)

Sepeda Balap adalah sepeda dengan desain khusus 
untuk kecepatan tinggi. Sepeda ini hanya dapat 
digunakan di jalan dengan kondisi rata dan mulus. Atlit 
balap sepeda menggunakan sepeda jenis ini untuk 
balapan di stadiun khusus untuk balap sepeda dengan 
kecepatan hingga 60 km/jam di jalan datar.

Sepeda balap juga salah satu yang populer digunakan 
masyarakat Indonesia. Meskipun ringan, tapi sepeda 

City Bike
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Sepeda ini dirancang agar kuat membawa beban 
berat, nyaman dikendarai dalam waktu lama, dan 
memungkinkan pengendaranya berganti posisi, misalnya 
antara sedikit membungkuk atau tegak. 

Sepeda ini mempunyai ban seperti sepeda balap 
(tipis), dengan kemantapan perputaran/membelok 
seperti sepeda gunung, kadang ditambah sadel dan 
kenyamanan untuk sepeda turing. Sepeda hybrid ini 
menggunakan flat handlebars dan posisi bersepeda 
tegak untuk kenyamanan dan visibiliti yang lebih bagus

Sepeda Tandem

Sepeda yang satu ini menarik banget. Karena dalam 
satu rangka sepeda terdapat dua pasang pedal dan dua 
kursi utama. Bahkan beberapa sepeda tandem memiliki 
hingga tiga kursi dan tiga pasang pedal.

Sepeda tandem cocok diunakan untuk menikmati waktu 
bersama keluarga. Dengan sepeda ini seseorang dapat 
membagi energi dengan partner-nya, sehingga tidak 
terasa berat ketika dikendarai. Jadi bisa sehat dan happy 
bersama deh!

BMX.

Sepeda BMX, kerap digunakan orang yang hobi olahraga 
ekstrem. Sepeda ini memang dirancang sebagai sarana 
untuk menunjukkan kemampuan atraksi pada rintangan 
ekstrim dan bermanuver dengan cantik. Penggemar 

sepeda ini biasanya remaja yang masih gandrung untuk 
berkegiatan yang menantang. 

Sepeda BMX memiliki roda yang relatif kecil (biasanya 
20 inchi), frame dan fork yang kaku, single cassette gear 
(satu gigi saja), handle bar yang tinggi, dan tidak banyak 
fitur-fitur mekanik. Ini membuatnya sederhana dan 
gampang dirawat. Peruntukkannya bisa untuk racing, 
freestyle, atau jump. Sepeda ini sangat popular dan 
memiliki banyak sekali komunitas.

Kid’s Bike (Sepeda Anak)

Sepeda berukuran dari sangat kecil sampai kecil. Ukuran 
rodanya beragam mulai dari 12, 16, 20, sampai 24 inchi. 
Tidak dianjurkan membeli sepeda yang terlalu besar 
bagi anak dengan alasan anak akan semakin besar. 
Hal ini akan mempengaruhi cara anak bersepeda, rasa 
percaya diri, dan keselamatan anak. Ukuran sepeda yang 
pas adalah ukuran yang anak merasa nyaman dan bisa 
berdiri di sepedanya dengan kaki di tanah.

Push bike atau yang biasa disebut juga balance bike, juga 
bisa menjadi pilihan untuk sepeda dasar bagi anak. Ini 
jenis sepeda tanpa pedal untuk melatih keseimbangan 
anak sebelum bersepeda normal.halo
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Sepeda Gunung atau Mountain Bike (MTB)

Tips Bersepeda Saat 
Pandemi

1. Pastikan kondisi tubuh sehat sebelum bersepeda. 
Jika ada gejala demam, batuk, pilek, nyeri 
tenggorokan, dan atau sesak nafas tetaplah  
tinggal di rumah. 

2. Masker harus selalu dipakai selama melakukan 
kegiatan bersepeda di luar rumah. 

3. Tetap jaga kebersihan tangan dengan mencucinya 
menggunakan sabun dan air mengalir, atau 
menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah 
bersepeda.

4. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, 
hidung atau mulut.

5. Pastikan selalu Jaga jarak ± 20 meter dengan 
pesepeda di depannya.

6. Setelah bersepeda dan tiba di rumah, segera cuci 
tangan, mandi, dan berganti pakaian.

7. Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, 
handphone, kacamata, tas, helm dan barang 
lainnya dengan cairan disinfektan.

Sumber:
Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/
MENKES/382/2020  tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di 
Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pengendalian COVID-19.
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AGENDA PAPDI 2021

PERTEMUAN ILMIAH NASIONAL 
(PIN) PAPDI XVIII 
PADANG, 8 - 10 Oktober 2021

KONFERENSI KERJA 
(KONKER) PAPDI XV 

LAMPUNG, 15 - 18 Juli 2021

RAPAT KERJA NASIONAL
PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS 
PENYAKIT DALAM INDONESIA
(RAKERNAS PAPDI  -  VIRTUAL)

19 - 21 Februari 2021



Best Wishes for Health and Happiness 
Throughout The Coming Year


