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LANDASAN HUKUM
q UU no. 4/1984 tentang WABAH PENYAKIT MENULAR

q UU no.6/2018 tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN

q PMK No 27/2017 tentang PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 
INFEKSI DI FASYANKES

q SE NO.P-003/DJIII/H.k.007/04/2020 perubahan atas SE Dirjen Bimas
Islam tentang pelaksanaan protokol penanganan COVID 19 pada area 
publik di lingkungan DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN 
MASYARAKAT ISLAM 

q SE Dirjen P2P no. 483 tahun 2020 tentang revisi-4 PENCEGAHAN DAN  

PENGENDALIAN INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE ( COVID-19) 



PRINSIP PENANGANAN JENAZAH PASIEN 
PDP/KONFIRMASI COVID 19

a. Persiapkan petugas yang menangani jenazah pasien yang
terinfeksi dengan COVID-19

b. Petugas yang mempersiapkan jenazah harus menerapkan PPI
(kewaspadaan standar)-à kebersihan tangan sebelum dan
sesudah bersentuhan dengan jenazah, dan kebersihan lingkungan.

c. Pastikan petugas yang berinteraksi dengan jenazah menggunakan
APD sesuai risiko, yaitu menggunakan gaun, sarung tangan dan
masker bedah, bila ada kecurigaan akan terciprat dari cairan
tubuh, dapat memakai apron.



JENAZAH SUSPEK
COVID-19

q 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

q Jenazah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dari dalam rumah
sakit sebelum keluar hasil swab

q 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

q 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.



SAAT MENERIMA JENAZAH DARI RUANGAN DENGAN
PASIEN KONFIRMASI COVID -19:

MenghindarI manipulasi yang tidak perlu pada tubuh jenazah

Menggunakan APD sesuai risiko

Kebersihan tangan sebelum dan sesudah kontak dengan jenazah

Dekontaminasi lingkungan termasuk seluruh permukaan benda dan alat
dengan desinfektan

Kewaspadaan terhadap transmisi airborne harus dilakukan terhadap
prosedur yang menimbulkan aerosol

Menyiapkan kantong jenazah yang tahan bocor

Tidak melakukan pembalseman



PENANGANAN JENAZAH DI RUANG PERAWATAN
(sebelum ditransfer) 

a. Saat mempersiapkan jenazah untuk pemindahan/transportasi terlebih dahulu lepas semua
peralatan medis, termasuk kateter urine, IVFD dan alat medis lainnya.

b. Petugas memastikan cairan yang keluar dari jenazah tertampung dan tidak mengalami
kebocoran dengan menutup lubang hidung dan mulut menggunakan kapas

c. Sebelum dibawa ke kamar jenazah, à lakukan swab nasopharing oleh petugas yang
ditunjuk apabila diperlukan

d. Jenazah dibungkus dengan kain dan tidak perlu dimasukkan dalam kantong jenazah. 
Apabila dikhawatirkan terjadi rembesan cairan tubuh, sebaiknya menggunakan kantong
jenazah yang kedap air. 

e. Setelah jenazah dibungkus dalam kantong jenazah, desinfeksi terhadap permukaan
kantong jenazah

f. Petugas kamar jenazah mengambil jenazah yang ada di ruang rawat



PROTOKOL DI KAMAR JENAZAH

§ Jenazah dipulasaran di kamar jenazah.

§ Tindakan pemandian jenazah hanya dilakukan setelah
tindakan desinfeksi.

§ Petugas pemandi jenazah menggunakan APD standar.

§ Petugas pemandi jenazah dibatasi hanya sebanyak dua orang. 
Keluarga yang hendak membantu memandikan jenazah
hendaknya juga dibatasi serta menggunakan APD 
sebagaimana petugas pemandi jenazah. 

§ Jenazah dimandikan sesuai dengan agama dan kepercayaan
yang dianutnya.



PROTOKOL OTOPSI BILA DIPERLUKAN
• Otopsi jenazah dengan suspek atau konfirmasi COVID-19 harus dilakukan di ruang isolasi

infeksi airborne yaitu dengan tekanan negatif di sekitar areanya, dan mempunyai pertukaran
udara (ACH) minimal 12x/jam

• Pengambilan spesimen berupa nasopharingeal swab pada pasien yang telah meninggal dengan
curiga atau konfirmasi COVID-19 tetap memerlukan penggunaan APD yang sesuai dengan
risiko penularan, minimum APD yang digunakan adalah:

– Sarung tangan nitrile non steril. Bila ada kemungkinan mempunyai risiko mengenai luka,tertusuk
dapat menambahkan sarung tangan tebal diatas sarung tangan tersebut, Gaun, Apron,Respirator (N95 
atau > tinggi), Pelindung mata (googles) atau pelindung wajah (face shield) , Pelindung kepala, Sepatu 
pelindung atau boots

• Diperlukan kehati-hatian dalam pelepasan APD untuk mencegah kontaminasi ke diri sendiri.  
APD yang sudah digunakan bila disposibel dibuang dikantong infeksius, sedangkan APD yang 
reuse harus dibersihkan dulu dengan sabun sebelum dimasukan dalam wadah limbah. 

• Lakukan kebersihan tangan



PEMBERSIHAN DAN PENGENDALIAN
LINGKUNGAN

• Virus coronaà dapat bertahan di permukaan
sampai 9 jam

• Kamar mayat harus bersih dan mempunyai
ventilasi yang baikà lakukan desinfeksi
diantara otopsi

• Instrumen yang telah digunakanà segera di 
desinfeksi

• Lingkungan tempat penyiapan jenazah
dibersihkan dengan sabun dan airà
desinfektan dengan klorin 0.1.% atau alcohol 
70%,diamkan selama 1 menit

• Gunakan APD

Sumber: Medscape, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32035997



DI KAMAR JENAZAH
§ Petugas kamar jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga

mengenai tatalaksana pada jenazah yang meninggal dengan penyakit
menular, terutama akibat penyakit virus corona menular untuk itu harus
dilakukan desinfeksi lingkungan dan kantong jenazah terlebih dahulu. 

§ Dilakukan desinfeksi pada kantong jenazah dan lingkungan sekitarnya
menggunakan formaldehide atau klorin dengan pengenceran 1:9 atau 1: 10



§ Bahan desinfeksi jenazah dengan penyakit menular menggunakan larutan
formaldehyde 10% atau lebih dengan paparan minimal 30 menit dengan
teknik intraarterial (bila memungkinkan), intrakavitas dan permukaan saluran
pernapasan. Setelah dilakukan tindakan desinfeksi, dipastikan tidak ada cairan
yang menetes atau keluar dari lubang-lubang tubuh.

§ Semua lubang hidung dan mulut ditutup/disumpal dengan kapas hingga
dipastikan tidak ada cairan yang keluar.

§ Pada jenazah yang masuk dalam kriteria mati tidak wajar, maka desinfeksi
jenazah dilakukan setelah prosedur forensik selesai dilaksanakan

§ Dilakukan desinfeksi pada kantong jenazah dan lingkungan sekitarnya
menggunakan formaldehide atau klorin dengan pengenceran 1:9 atau 1: 10



q Setelah jenazah dimandikan dan dikafankan/diberi pakaian, jenazah dapat
dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau dibungkus dengan plastik dan
diikat rapat. Kantong jenazah tidak diperlukan sepanjang dapat diyakini
bahwa tidak ada kebocoran. 

q Keluarga tidak dianjurkan untuk memegang, mencium atau memeluk
jenazah

q Sholat jenazah bagi yang muslim dapat dilakukan walaupun dilakukan oleh
1 orang

q Pada jenazah non muslim, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah dan
ditutup rapat. Tidak diperlukan pembungkusan peti jenazah dengan plastik



C. JENAZAH DARI RUMAH SAKIT KE PEMAKAMAN
a. Transportasi jenazah dari rumah sakit ke tempat pemakaman dapat

melalui darat menggunakan mobil jenazah atau melalui udara.

b. Jenazah yang akan ditransportasikan dengan jalur darat harus
menggunakan mobil jenazah.

c. Persyaratan transportasi menggunakan jalur udara mengikuti peraturan
kargo udara yang telah ditetapkan

d. Jenazah yang akan ditransportasikan sudah menjalani prosedur
desinfeksi dan telah dimasukkan ke dalam kantong jenazah atau
dibungkus dengan plastik yang diikat rapat, serta ditutup semua lubang-
lubang tubuh.



PEMAKAMAN

a. Pemakaman jenazah dilakukan segera mungkin (4 Jam) dengan
melibatkan pihak RS dan dinas pertamanan.

b. Penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum
c. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan pada

kondisi darurat.
d. Pemakaman dapat dihadiri oleh keluarga dekat dengan jumlah tidak

lebih dari 10 orang dan tetap memperhatikan physical distancing,
maupun kewaspadaan standar.

e. Setiap individu pelayat / keluarga yang menunjukkan gejala COVID-19
tidak boleh hadir

f. Pelayat dengan usia> 60 tahun atau dengan immunosupresi tidak
dianjurkan ke pemakaman



PEMAKAMAN

• Jenazah yang menggunakan peti, harus dipastikan peti tersebut telah ditutup dengan erat. 

• penguburan jenazah dengan cara memasukkan jenazah bersama peti kedalam liang kubur tanpa
harus membuka peti, plastik dan kain kafan

• Petugas pemakaman harus menggunakan APD standar terdiri dari masker bedah dan sarung
tangan tebal



PEMAK AIAN APD SESUAI AKTIVITAS
Prosedur HH Sarung

tangan
Masker 
bedah

Respi
rator
/N.95

Gown
tangan
Panjang

kedap air

Face 
shield

Penanganan 
jenazah diruang 
isolasi

V V V V V

Memindahkan 
jenazah dari ruang 
rawat/ruang isolasi

V V V V V

Pemulasaran 
/perawatan 
jenazah

V V V V V

Otopsi jenazah V V V V V
Petugas 
pemakaman

V V

Tabel.1 APD yang digunakan dalam proses pemulasaran jenazah
Sumber: (PAHO, WHO, Dead body management in the context of the novel coronavirus (COVID-19),2020)



TERIMA KASIH


