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Mengapa Jenazah COVID-19 Harus di Proses 
Sesuai dengan Protokol Kesehatan

• Mencegah Penularan Covid-19 (droplet atau cairan yang keluar dari hidung dan mulut, dan rembesan
dari luang tubuh lainnya)

• Keselamatan dan kesehatan setiap orang di dekat jenasah adalah prioritas.

• Martabat, budaya dan agama jenasah dan keluarganya harus tetap dihormati dan dilindungi. 

• Jenasah tidak direkomendasikan untuk diawetkan oleh WHO, maka pemakaman sebaiknya dilakukan
dalam 4 jam pertama. 

Catatan: Kematian pasien Covid-19 dapat terjadi di RS atau Luar RS, petugas agar dapat mengelola situasi
dengan baik (menjaga keseimbangan : hak keluarga, kebutuhan penyelidikan, penyebab kematian, dan 
risiko penularan).



Stigma di Masyarakat 
terkait Jenazah COVID-19

• Keluarga korban menggangap jenazah covid di RS 
tidak proses secara benar oleh petugas, sehingga
banyak yg meminta secara paksa

• Lamanya menunggu kepastian hasil test positif atau 
negatifnya dari jenazah

• Di beberapa komunitas juga tercipta stigma 
terhadap korban meninggal akibat COVID-19 harus
di hindari dan dipisahkan dengan pemakaman yang 
lain

• Masyarakat juga ada meyakini bahwa protokol
penanganan COVID-19 berlebihan dan tidak sesuai
syariat agama

• Masyarakat menganggap RS mendapat keuntungan/ 
uang jika semua jenasah dianggap pasien Covid-19



STIGMA 
PENOLAKAN
• Kekhawatiran jenazah menjadi sumber

penularan

• Kekhawatiran proses pemakaman memicu
proses penularan (dari yang menghadiri/ 
melaksanakan pemakaman)

"Jadi sikap penolakan terhadap jenazah covid ini, 
Masyarakat kita ini terlalu banyak mendapatkan
informasi itu hanya dari medsos, tetangga dan 
bukan sumber resmi yang memiliki otoritas"

Sosiolog dari Universitas Nasional (Unas), 2 April 2020

• Minimnya pemahaman/edukasi
• Masyarakat lebih mempercayai informasi

dari media sosial/sumber tidak resmi

Sumber: (ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA)

”Stigma terjadi akibat mispersepsi tentang penyakit
dan hal-hal yang diasosiasikan dengan penyakit
tersebut"

Pakar Kesehatan UNPAD, 8 April 2020



Kendala di Lapangan

• Penolakan warga di lokasi tempat pemakaman
karena takut tertular

• Penjemputan paksa jenazah korban COVID-19 
di beberapa daerah di Indonesia 

• Kerumuman warga saat proses pemakaman

• Lahan pemakaman terbatas

• Proses pemakaman kurang cepat karena
terbatasnya petugas



PROSES PENERIMAAN 
BERITA BURUK



Kesimpulan

• Perlu komunikasi risiko yang baik terkait kegiatan penanganan Jenazah COVID-19 
harus di proses sesuai protokol kesehatan untuk mengurangi risiko penularan.
• Libatkan tokoh agama (Ustadz, Kyai, Pendeta, Pastor, dsb) melalui mimbar dan media tentang

dasar kedaruratan penanganan jenazah, yaitu kaidah “tidak membahayakan diri dan orang 
lain”

• Keselamatan dan kesehatan orang di dekat jenazah adalah prioritas utama sehingga
pemakaman harus dilakukan oleh petugas yang ahli

• Keterbukaan informasi (dokumentasi proses pengurusan jenazah, dsb)

• Pengurusan administrasi pemakaman dilakukan mengikuti tata cara pemakaman
yang diatur oleh Pemda. 

• Pemda membantu menetapkan lokasi tempat Pemakaman bagi jenazah pasien
yang meninggal akibat COVID-19
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