
RUMUSAN KESIMPULAN WEBINAR KOLABORASI SESI XIX 

Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai  berikut: 

1. Potensi penularan virus SAR-CoV-2 dari jenazah terkonfirmasi dan diduga Covid-19 masih 
ada dan dapat terjadi melalui kontak langsung dan menyentuh permukaan yang 
terkontaminasi. Oleh karenanya protokol kesehatan dan penatalaksanaan pada saat 
pemulasaran jenazah menjadi sangat penting untuk diperhatikan. 

2. Risiko terbesar berada pada petugas yang melakukan penatalaksanaan jenazah pasien 
Covid-19. Untuk itu dalam penatalaksanaan jenazah pasien Covid-19, terdapat beberapa 
hal yang harus diperhatikan khususnya oleh petugas yang bertanggungjawab. Hal-hal 
tersebut antara lain: 1) petugas harus memiliki penilaian klinis yang cermat untuk 
menangani berdasarkan data yang ada; 2) petugas harus menghindari kemungkinan 
kontak langsung tanpa APD; 3) petugas harus menghindari kemungkinan untuk 
terbentuknya aerosol pada saat menangani; 4) kewaspadaan juga berlaku pula untuk 
semua orang yang menyelenggarakan pemulasaran jenazah terkonfirmasi/curiga Covid-
19; 5) selenggarakan jenazah dengan menghormati jenazah dengan menghormati kultur, 
sensitifitas, dan kepercayaan; 6) terapkan protokol kesehatan (pembatasan akses 
keluarga, cuci tangan dan disinfeksi orang, dan pergunakan APD); 7) terapkan 
pembatasan sosial; 8) terapkan pembatasan fisik; dan 9) memperlakukan jenazah sebagai 
covid-19 jika tidak ada konfirmasi. 

3. Terdapat beberapa kriteria jenazah dianggap suspek covid-19, antara lain: 1) Jenazah dari 
dalam rumah sakit dengan diagnosis Infeksi  saluran Pernafasan Atas, Infeksi Saluran 
Pernafasan Bawah, pneumonia, ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) dengan atau 
tanpa keterangan kontak dengan penderita COVID-19 yang mengalami perburukan 
kondisi dengan cepat; 2) Jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dari dalam rumah sakit 
sebelum keluar hasil swab; 3) Jenazah dari luar rumah sakit, dengan riwayat Orang Dalam 
Pemantauan (ODP) atau PDP. Hal ini termasuk pasien DOA (Death on Arrival) rujukan dari 
rumah sakit lain; dan 4) Pasien yang telah ditetapkan sebagai  ODP / PDP tetapi tidak 
menjalani perawatan di rumah sakit, apabila meninggal di luar fasyankes, harus dibawa 
ke rumah sakit rujukan  terdekat untuk mendapatkan pengelolaan pemulasaran jenazah 
sesuai dengan protokol yang berlaku. 

4. Salah satu yang seringkali menimbulkan polemik di masyarakat adalah proses aat 
pemakaman. Dalam hal pemakaman, terdapat beberapa prosedur yang harus 
diperhatikan dan disosialisasikan ke publik, antara lain: 1) pemakaman jenazah harus 
dilakukan segera mungkin (4 Jam) dengan melibatkan pihak RS dan dinas pertamanan; 2) 
penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum; 3) Penguburan beberapa jenazah 
dalam satu liang kubur dibolehkan pada kondisi darurat; 4) Pemakaman dapat dihadiri 
oleh keluarga dekat dengan jumlah tidak lebih dari 10 orang dan tetap memperhatikan 
physical distancing, maupun kewaspadaan standar; 5) Setiap individu pelayat / keluarga 
yang menunjukkan gejala COVID-19 tidak boleh hadir; dan 6)  Pelayat dengan usia> 60 



tahun atau dengan immunosupresi  tidak dianjurkan ke pemakaman. Pemahaman publik 
atas prosedur pemakaman diatas menjadi sangat penting untuk diedukasi/sosialisasi 
sehingga dapat mengurangi risiko penularan dari jenazah. 

5. Edukasi dan sosialisasi kepada publik menjadi urgen untuk terus digalakkan mengingat 
banyaknya permasalahan penanganan jenazah Covid-19 di lapangan yang terkait erat 
dengan pemahaman masyarakat. Salah satu contoh kasus yang banyak terjadi dan 
menjadi pemberitaan luas adalah penolakan pemakaman jenazah covid-19 di 
pemakaman umum dan pengambilan paksa jenazah pasien suspek covid-19 oleh warga. 
kedua contoh tersebut berkembang karena munculnya stigma di masyarakat seperti: 1) 
keluarga korban mengganggap jenazah covid di RS tidak proses secara benar oleh 
petugas, sehingga banyak yg meminta secara paksa; 2) lamanya menunggu kepastian 
hasil test positif atau negatifnya dari jenazah; 3) Di beberapa komunitas juga tercipta 
stigma terhadap korban meninggal akibat COVID-19 harus dihindari dan dipisahkan 
dengan pemakaman yang lain; 4) Masyarakat juga ada meyakini bahwa protokol 
penanganan COVID-19 berlebihan dan tidak sesuai syariat agama; dan 5) Masyarakat 
menganggap RS mendapat keuntungan/ uang jika semua jenasah dianggap pasien Covid-
19. 

6. Saat ini Pemerintah telah menyiapkan protokol pengurusan jenazah Covid-19 baik secara 
Islam, Hindu, Budha, hingga Katolik. Protokol ini disiapkan dengan melibatkan organisasi 
keagamaan masing-masing. Protokol dimaksud menjadi panduan dasar bagi para 
pemangku kepentingan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi. 

7. Jenazah covid-19 harus diproses sesuai dengan protokol kesehatan guna mencegah 
penularan covid-19 serta guna menjamin keselamatan dan kesehatan setiap orang di 
dekat jenazah. Untuk memastikan masyarakat dapat memahami pentingnya protokol 
kesehatan dalam proses penanganan jenazah covid-19, diperlukan komunikasi risiko yang 
baik dengan melibatkan para tokoh agama.  

8. Pengurusan administrasi pemakaman dilakukan mengikuti tata cara pemakaman yang 
diatur oleh Pemda. Oleh karenanya  para pemangku kepentingan di daerah juga harus 
memastikan keterbukaan informasi seperti dalam hal dokumentasi pengurusan jenazah 
sehingga masyarakat tidak berasumsi  dan menimbulkan polemik. 

Terima kasih. 

 

 


