
 
 
 
 
 
 
 

 
PERNYATAAN BERSAMA 

ORGANISASI PROFESI PENDUKUNG UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF  
UNTUK MENEKAN LAJU PENULARAN VIRUS CORONA 

 

Kami gabungan organisasi profesi pendukung upaya promotif dan preventif, yang terdiri dari IAKMI, HAKLI, 
PAEI, PPPKMI, PAKKI, dan IAGIKMI memperhatikan bahwa upaya-upaya pencegahan dan penanganan 
COVID-19 yang dilakukan selama ini, termasuk kebijakan tetap tinggal di rumah (stay at home) dan jaga 
jarak (physical distancing) belum dipatuhi oleh masyarakat dengan baik, maka dapat diperkirakan 
pertambahan kasus penularan COVID-19 masih akan berjalan secara eksponensial dan akan menyebar ke 
seluruh Indonesia. Mengacu pada pemodelan yang dibuat oleh tim FKMUI, dengan intervensi yang 
dilakukan saat ini, diperkirakan orang yang terinfeksi virus Corona jumlahnya akan sangat besar pada bulan 
Mei 2020. Dengan jumlah tersebut dapat diperkirakan tenaga dan fasilitas kesehatan akan kewalahan. Hal 
ini semakin menegaskan bahwa upaya promotif dan  preventif harus lebih dikedepankan untuk menekan 
laju penularan virus Corona. 

Menyikapi situasi di atas, kami sampaikan beberapa pemikiran dan rekomendasi dari perspektif kesehatan 
masyarakat sebagai berikut: 

1. PERKUAT UPAYA PROMOTIF DAN PENCEGAHAN COVID-19 
Upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 harus dilakukan secara komprehensif dengan 
melibatkan semua unsur profesi dan civil society dari pusat sampai daerah serta memperkuat upaya 
promotif (promosi kesehatan) dan pencegahan penyakit COVID-19 di masyarakat, baik dari sisi 
kebijakan, program, maupun anggaran. Perjuangan tenaga medis dan paramedis melayani orang sakit 
di layanan kesehatan harus didukung penuh oleh tenaga kesehatan masyarakat dengan aktif 
melakukan upaya promosi kesehatan dan pencegahan COVID-19.  

2. PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS RT/RW/DESA SIAGA COVID-19 
Menyerukan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melibatkan semua unsur masyarakat secara 
aktif dalam segala upaya memerangi COVID-19 (community based approach), termasuk mendorong 
pembentukan Gugus Tugas RT/RW/Desa Siaga COVID-19 di seluruh tanah air dalam membantu 
penyuluhan (KIE), penemuan kasus (identifikasi dan pendataan warga dengan gejala), mendukung 
upaya isolasi mandiri bagi pasien dan keluarganya, mencegah terjadinya kerumunan warga, hingga 
upaya pemulihan fungsi sosial ekonomi masyarakat, termasuk pendataan keluarga yang rawan gizi. 

3. PERKUAT STAY AT HOME DAN PHYSICAL DISTANCING DAN UBAH PESAN KESEHATAN   
Kebijakan tetap tinggal di rumah (stay at home) dan jaga jarak (physical distancing) perlu diteruskan 
dan diperkuat. Mengingat jumlah dan jenis tes deteksi COVID-19 yang terbatas, maka pesan kesehatan 
harus diubah menjadi : semua penduduk dianggap telah terpapar COVID-19 sehingga physical 
distancing dilakukan bukan agar tidak terpapar namun untuk tidak memaparkan pada orang lain. 
Disarankan agar masyarakat dapat saling melindungi diri dengan selalu menggunakan masker jika 
terpaksa harus keluar rumah. Karena kelangkaan masker medis, masyarakat dapat menggunakan 



 
 
 
 
 
 
 

masker kain yang dipastikan selalu dicuci bersih. Meski demikian, pesan utama cuci tangan pakai sabun 
dengan air mengalir harus tetap digencarkan.  

4. OPTIMALKAN PERAN PUSKESMAS DALAM MENANGANI COVID-19 
Menyerukan kepada pemerintah agar mengoptimalkan peran tenaga kesehatan masyarakat di 
Puskesmas dalam penyelidikan epidemiologi dan penemuan kasus COVID-19 untuk memutus mata 
rantai penularan, deteksi keluarga beresiko, upaya pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat, dan 
mendukung upaya isolasi mandiri ODP dan PDP.  

5. PERHATIKAN FAKTOR RISIKO KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA DAN LINGKUNGAN 
Menyerukan pemerintah untuk selalu melakukan mitigasi risiko dan manajemen risiko dari dampak 
penularan COVID-19 pada area fasilitas layanan kesehatan, formal maupun informal khususnya 
tenaga kesehatan dan pemberian gizi pekerja serta menjamin ketersediaan APD yang sesuai standar, 
termasuk  meningkatkan pengawasan pada kegiatan desinfeksi dan penggunaan desinfektan COVID-
19 ( baik penyemprotan lingkungan / desinfectan chamber ) agar lebih sesuai standar yang telah 
direkomendasi WHO dengan memperhatikan faktor risiko keselamatan, kesehatan manusia dan 
lingkungan. 

6. PEMENUHAN KECUKUPAN GIZI MASYARAKAT DAN KETAHANAN PANGAN 
Penerapan social distancing akan berdampak pada penghasilan masyarakat dengan upah harian dan 
akan mempengaruhi ketahanan pangan. Diharapkan baik masyarakat maupun pemerintah setempat 
memperhatikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses melalui penyediaan logistik 
yang cukup, alur distribusi yang efisien, pengendalian harga untuk mencegah terjadinya gejolak di 
masyarakat.  

7. PERBANYAK BERITA DAN EDUKASI YANG MEMBUAT MASYARAKAT TENANG 
Mengajak seluruh mass media, organisasi profesi, akademisi untuk memperbanyak materi 
pemberitaan dan edukasi seputar virus Corona dengan isi dan gaya bahasa yang membangkitkan 
semangat, optimisme dan ketenangan masyarakat agar masyarakat tetap waspada dengan virus 
Corona namun tidak panik dan stress yang dapat memperlemah daya tahan tubuh.  

8. ANGGOTA PROFESI DAN MAHASISWA KESMAS AGAR BERGERAK AKTIF 
Menyerukan kepada seluruh anggota dan pengurus organisasi profesi serta mahasiswa bidang 
kesehatan masyarakat Indonesia untuk bergerak aktif dalam hal: 

 Meredam stigma yang beredar di masyarakat. Pendekatan kesehatan masyarakat untuk 
mendorong ODP untuk tetap dapat mengisolasi diri di rumah agar beban Rumah Sakit berkurang, 
namun jika terjadi stigma di masyarakat yang berakhir pada pengusiran atau hal-hal lainnya, maka 
akan menambah beban psikologis ODP.  

 Memberikan informasi yang benar tentang jalan menularan COVID-19, sehingga tidak terjadi reaksi 
berlebihan di masyarakat.  

 Menghimbau masyarakat untuk waspada tidak saling menularkan, namun tidak panik dalam 
menghadapi pandemi COVID-19. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 Membantu mengawasi ODP dan PDP dengan prosedur yang benar, serta melakukan contact tracing 
di instansi/wilayah masing-masing untuk membendung laju penularan dan peningkatan kasus 
COVID-19.  

 Menjalin kemitraan dengan gugus tugas di provinsi, kabupaten hingga RT/RW untuk memperkuat 
upaya promotif dan preventif COVID-19. 

Demikian pernyataan sikap ini dibuat oleh gabungan Organisasi Profesi Pendukung Upaya Promotif dan 
Preventif sebagai ikhtiar untuk menghadapi Pandemi COVID-19. Salam Sehat, Sehat Indonesia ! 
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