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SURVEILANS KOMUNITAS  COVID-19

• (KEWASPADAAN DINI) 
yaitu pengamatan 
terhadap kasus-kasus 
ILI

• SETELAH KONFIRMASI 
yaitu Penyelidikan 
Epidemiologi di lokasi 
kasus



DEKLARASI 
2019-Ncov

masuk PHEIC
30-1-2020 4-2-2020



PASIEN DALAM PENGAWASAN
1. Seseorang yang mengalami:

a. Demam (≥380C) atau ada riwayat demam,
b. Batuk/ Pilek/ Nyeri tenggorokan,
c. Pneumonia ringan hingga berat berdasarkan gejala klinis dan/atau 

gambaran radiologis
Perlu waspada pada pasien dengan gangguan sistem kekebalan tubuh 
(immunocompromised) karena gejala dan tanda menjadi tidak jelas.

DAN 
Memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit* pada 14 hari terakhir 
sebelum timbul gejala;



2. Seseorang dengan demam (≥380C) atau ada riwayat demam ATAU ISPA ringan 
sampai berat pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki salah satu 
dari paparan berikut:
a. Riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19; ATAU
b. Bekerja atau mengunjungi fasilitas kesehatan yang berhubungan dengan 

pasien konfirmasi Covid-19; ATAU
c. Memiliki riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei (termasuk Kota Wuhan), 

China; ATAU
d. Kontak dengan orang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari 

terakhir ke Provinsi Hubei (termasuk Kota Wuhan)

*negara terjangkit: negara yang melaporkan transmisi Covid-2019 lokal oleh WHO 
(update dapat dilihat melalui situs http://infeksiemerging.kemkes.go.id).



ORANG DALAM PEMANTAUAN

Seseorang yang mengalami gejala demam (≥380C) atau ada riwayat 

demam ATAU ISPA ringan sampai berat tanpa pneumonia yang 

memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit* pada 14 hari 

terakhir sebelum timbul gejala. 

*negara terjangkit: negara yang melaporkan transmisi 2019-nCoV lokal oleh WHO 
(update dapat dilihat melalui situs http://infeksiemerging.kemkes.go.id).



KASUS PROBABEL
Pasien dalam pengawasan yang diperiksa untuk Covid-19 tetapi 
inkonklusif (tidak dapat disimpulkan) atau seseorang dengan dengan 
hasil konfirmasi positif pan-coronavirus atau beta coronavirus.

KASUS KONFIRMASI
Seseorang yang terinfeksi Covid-19 dengan hasil pemeriksaan 
laboratorium positif.

Orang yang memiliki riwayat perjalanan ke Provinsi Hubei (termasuk Kota 

Wuhan), China pada 14 hari terakhir tanpa gejala adalah orang dalam 

karantina.



https://www.toonpool.com/cartoons/Swine%20Flu%20Virus_44790

KEWASPADAAN DINI

• PUSKESMAS
• DINKES KAB-KOTA
• DINKES PROVINSI



PUSKESMAS :
• Surveilans aktif Influenza Like Illness (ILI) 

dan pneumonia
• Pemantauan terhadap pelaku perjalanan 

dari wilayah/negara terjangkit
• Mengidentifikasi kontak erat
• Pemantauan kontak
• Pencatatan & pelaporan
 

DINKES PROVINSI
• Surveilans kasus ILI dan pneumonia melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) 
• Pemantauan berita atau rumor dan melakukan verifikasi terhadap berita tersebut 
• Meneruskan notifikasi dari KKP, RS atau masyarakat ke Dinkes Kab-Kota
• Melakukan penilaian risiko (koordinasi dengan LS / Dinas Terkait)
• Membuat Surat Kewaspadaan  yang ditujukan bagi Kab/Kota 

DINKES KAB-KOTA :
• Surveilans kasus ILI dan pneumonia melalui 

Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) 
• Pemantauan berita atau rumor dan melakukan 

verifikasi terhadap berita tersebut 
• Memonitor pelaksanaan surveilans Covid-19 oleh 

puskesmas 
• Surveilans Aktif RS
• Penilaian Risiko
• Kerjasama dengan KKP, Disnaker, Imigrasi, 

Disparbud dan Muspika untuk sosialisasi dan 
skrining orang dengan pemantauan/pengawasan 
Covid-19 dengan riwayat perjalanan atau kontak



SURVEILANS Covid-2019 
DI KOMUNITAS

Lacak 
kontak

Monitor selama 
14 hari sejak 
terpapar

Tanpa 
gejala

bergejala

Ulangi siklus pelacakan kontak 
sampai tidak ada yang baru kasus

Monitoring bisa 
dihentikan

merujuk

Notifikasi (KKP,RS, Masyarakat)

Konfirmasi



PELACAKAN KONTAK

Identifikasi kontak kasus, dokumentasikan 

• Nama, kontak, alamat
• Tanggal pemaparan pertama 

dan terakhir atau tanggal kontak 
dengan kasus konfirm atau 
probable

• Tanggal munculnya gejala 



SETELAH KASUS TERKONFIRMASI

Pencarian kasus tambahan melalui :

 Menemukan kasus secara aktif
 Investigasi seluruh kasus 
 Meningkatkan surveilans 



PENEMUAN KASUS AKTIF

FOKUS
- Pasien dan pengunjung fasyankes yang merawat kasus konfirm

- Tenaga kesehatan yang merawat kasus, termasuk petugas kebersihan 
ruangan tempat kasus

- Kontak sosial : keluarga, teman kerja dll 



PEMBENTUKAN 
TIM INVESTIGASI



PERSIAPAN, TIM HARUS:

• mengumpulkan informasi latar belakang 
kejadian

• Persiapan  bahan dan persediaan yang 
diperlukan (mis. peralatan pelindung pribadi, 
alat dan bahan serta alat angkut spesimen) 
dan

• Menginformasikan kepada otoritas setempat



Identifikasi kasus lain dan 
Deteksi cepat transmisi 
manusia ke manusia. 

Cegah munculnya kasus tambahan 
melalui identifikasi faktor risiko 
penularan serta implemntasi 
pencegahan dan pengendalian 

Mengurangi transmisi penularan, meningkatnya morbiditas, 
dan mortalitas melalui identifikasi cepat kasus, isolasi, 
perawatan dan tatalaksana kasus dan tindak lanjut terhadap 
kontak kasus

TUJUAN INVESTIGASI



Menentukan ukuran luas wilayah 
geografis transmisi penularan yang 
tengah berlangsung

Menentukan karakteristik kunci epidemiologi, 
klinis dan virologi dari kasus yaitu :

• gejala klinis yang muncul,

• Perjalanan/riwayat penyakit

• mode transmisi dan diagnosis penyakit,

• masa inkubasi, periode transmisi dan

• best practices for treatment.

Menentukan efisiensi penularan virus dari manusia-ke-manusia telah 
berubah atau meningkat.

MANFAAT



PENCATATAN DAN PELAPORAN



EOC

PHEOC:

Telp. 0877-7759-1097

Whatsapp 0878-0678-3906

Email: poskoklb@yahoo.com 

 
Setiap penemuan kasus baik di pintu masuk negara maupun wilayah harus melakukan pencatatan sesuai 

dengan formulir (terlampir) dan menyampaikan laporan. Selain formulir untuk kasus, formulir pemantauan 

kontak erat juga harus dilengkapi. Laporan hasil orang dalam pemantauan, pemantauan kontak erat, 

dan pemantauan orang dalam karantina dilaporkan setiap hari oleh petugas surveilans Dinkes 

setempat secara berjenjang hingga sampai kepada Dirjen P2P cq. PHEOC.







TERIMA KASIH


