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ABSTRACT
Background: Cirebon City is an area in West Java with the highest incidence of Covid19 cases, so it is classified as a red zone. The spread of the coronavirus around the
world is increasingly widespread and the World Health Organization (WHO) has
officially declared the SARS-CoV-2 coronavirus outbreak a global pandemic. While the
world is fighting the Covid-19 virus, women still need health services. Midwives as
service providers work in the community, in health facilities, and women's homes in
difficult circumstances. Often they risk their own lives and health. Therefore, it is
important to maintain the safety and welfare of midwives so that essential reproductive
health services are still provided with maximum service quality. The conditions are very
concerning, there are midwives in Cirebon City who have also been confirmed to have
Covid-19. Objective: To increase the knowledge of midwives about the importance of the
use and proper use of Personal Protective Equipment (PPE), and to provide assistance in
the form of PPE according to the needs of midwives to protect midwives in providing
services to women. Method: The activity is carried out in 1 day, for 2 hours, starting with
socializing the importance of using standardized PPE and demonstrating how to use it.
The media used are PowerPoint, video, and pictures. The next activity is the delivery of
PPE assistance intended for midwives as service providers for women. Results: The UPT
Puskesmas Jagasatru is a puskesmas that continues to open services to the community,
especially women, which are carried out by midwives. PPE that is not standardized and
screening that has not been maximized for clients has an impact on midwives, namely,
some midwives are confirmed to be Covid-19. Based on the results of the socialization
and demonstration, knowledge increased from pre-test to post-test. After a
demonstration of the use of PPE is good and correct, the midwife can repeat the
demonstration. The last activity is the delivery of assistance in the form of PPE.
Keywords: Disaster Response, Pandemic, Personal Protective Equipment
ABSTRAK
Latar Belakang: Kota Cirebon merupakan daerah di Jawa Barat dengan angka
kejadian kasus Covid-19 tertinggi, sehingga tergolong zona merah. Penyebaran virus
corona di seluruh dunia semakin meluas dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
telah resmi menyatakan wabah virus corona SARS-CoV-2 sebagai pandemi global.
Sementara dunia melawan virus Covid-19, perempuan tetap membutuhkan layanan
kesehatan. Bidan sebagai pemberi layanan bekerja di masyarakat, di fasilitas
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kesehatan, dan di rumah perempuan dalam keadaan sulit. Seringkali mereka
mempertaruhkan nyawa dan kesehatan mereka sendiri. Oleh karena itu, penting
untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan bidan agar pelayanan kesehatan
reproduksi esensial tetap diberikan dengan kualitas pelayanan yang maksimal.
Kondisi yang lebih memprihatinkan, ada bidan di Kota Cirebon yang juga
terkonfirmasi positif Covid-19. Tujuan: Meningkatkan pengetahuan bidan tentang
pentingnya penggunaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang benar, dan
memberikan bantuan berupa APD sesuai kebutuhan bidan untuk melindungi bidan
dalam memberikan pelayanan kepada perempuan. Metode: Kegiatan dilaksanakan
dalam 1 hari, selama 2 jam, diawali dengan sosialisasi pentingnya penggunaan APD
yang terstandar dan mendemonstrasikan cara penggunaannya. Media yang
digunakan adalah PowerPoint, video, dan gambar. Kegiatan selanjutnya adalah
penyerahan bantuan APD yang diperuntukan bagi bidan sebagai pemberi pelayanan
bagi perempuan. Hasil: UPT Puskesmas Jagasatru merupakan puskesmas yang terus
membuka pelayanan kepada masyarakat khususnya perempuan yang dilakukan oleh
bidan. APD yang tidak standar dan screening yang belum maksimal pada klien
berdampak pada bidan yaitu beberapa bidan terkonfirmasi Covid-19. Berdasarkan
hasil sosialisasi dan demonstrasi, pengetahuan meningkat dari pre-test ke post-test.
Setelah demonstrasi penggunaan APD yang baik dan benar, bidan dapat mengulang
kembali demonstrasi tersebut. Kegiatan terakhir adalah penyerahan bantuan berupa
APD.
Kata kunci: Tanggap Bencana, Pandemi, Alat Pelindung Diri
I. PENDAHULUAN
Penyakit coronavirus (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV2). Penyakit ini
ditularkan melalui manusia ke manusia dimana sebagian besar orang yang terinfeksi
(COVID-19) akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh
tanpa memerlukan perawatan khusus. Gejala klinis yang muncul berupa flu biasa
sampai yang komplikasi berat (Razi, et all, 2020). World Health Organization (WHO)
sejak 11 Maret 2020 telah menetapkan COVID19 sebagai pandemi global dimana
terdapat lebih dari 118.000 kasus di 114 negara dan 4291 orang telah meninggal
dunia. Indonesia sendiri menetapkan penyakit COVID-19 sebagai bencana nasional
sejak 14 maret 2020. Berdasarkan Pusat Informasi dan Koordinasi Provinsi Jawa
Barat (Pikobar), angka nasional per tanggal 08 Mei 2020 menunjukkan terdapat total
kasus terkonfirmasi positif mencapai 13.112 orang, 2494 orang
diantaranya
dinyatakan sembuh dan 943 kasus kematian. Di Jawa Barat total kasus
terkonfirmasi positif mencapai 1404 orang (9,2% dari kasus nasional) , 184 orang
diantaranya dinyatakan sembuh dan yang meninggal tercatat 92 orang. Walaupun
Kota Cirebon bukan merupakan wilayah dengan angka kejadian tertinggi kasus
Covid-19, namun tetap waspada, karena per tanggal 08 Mei 2020 diperoleh data
bahwa terdapat orang dengan status positif Covid-19 sebanyak 6 orang, 4
diantaranya masih dalam pengawasan, 1 orang sembuh dan 1 orang meninggal
(Laporan Dinas Kesehatan Kota Cirebon, 2020). Kelurahan Pekalipan merupakan
salah satu kelurahan dengan angka penyebaran pasien positif Covid-19 yang tinggi
diantara lima kelurahan yang lainnya yaitu Kesambi, Harjamukti, Kejaksan dan
Lemahwungkuk. Tercatan di Kelurahan Pekalipan wilayah kerja UPT Puskesmas
Jagasatru terdapat tenaga kesehatan (bidan) yang terkonfirmasi positif Covid-19.
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Di saat dunia memerangi virus Covid-19, perempuan tetap membutuhkan
layanan kesehatan. Kelahiran adalah bagian normal dari kehidupan dan tidak
berhenti karena pandemi. Bidan sebagai pemberi layanan utama, bekerja tanpa kenal
lelah di tengah masyarakat, di fasilitas kesehatan, di bangsal rumah sakit dan di
rumah-rumah perempuan dalam keadaan yang sulit. Seringkali mereka
mempertaruhkan nyawa dan kesehatannya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk
menjaga keselamatan dan kesejahteraan bidan agar pelayanan kesehatan reproduksi
esensial tetap diberikan dengan kualitas pelayanan yang semaksimal mungkin.
Sebagai upaya untuk mendukung bidan di masyarakat agar dapat mempertahankan
layanan sambil tetap melindungi diri mereka dan perempuan yang mereka layani
dengan alat pelindung diri (APD) selama pandemi virus Covid19. Tidak cukup dengan
penggunaan APD, namun juga harus dibekali dengan cara penggunaannya yang tepat
(yakni tepat dalam pemilihan jenis APD yang sesuai, cara pemakaian, cara pelepasan
dan cara pembuangan atau pencucian APD) (Dirjen Yankes, 2020).
Tenaga kesehatan perlu diingatkan bahwa penggunaan APD hanya merupakan
salah satu aspek dari langkah – langkah pencegahan dan pengendalian infeksi. Dalam
merawat pasien COVID-19, tenaga kesehatan sangat rentan tertular maka APD yang
digunakan adalah APD standar. Berdasarkan hal tersebut, Program Studi Kebidanan
Cirebon bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Cirebon berkomitmen untuk: 1)
Melindungi penyedia layanan kesehatan ibu; 2) Memberikan asuhan persalinan yang
aman dan efektif untuk ibu dan bayinya; serta 3) Memelihara dan melindungi sistem
kesehatan ibu, melalui suatu kegiatan Pengabdian Masyarakat (Pengmas) dengan
tema “Tanggap Bencana Selamatkan Bidan Di Era Pandemi Covid-19 Di Wilayah
Puskesmas Jagasatru Kota Cirebon Tahun 2020”. Pengabmas ini bertujuan untuk
melindungi penyedia layanan kesehatan ibu, khususnya bidan dalam memberikan
asuhan yang aman dan efektif sehingga sistem kesehatan ibu akan terpelihara dan
terlindungi.
II. METODE
Metode pada kegiatan ini dengan tatap muka yang dilaksanakan pada tanggal
31 Oktober 2020, dengan memberikan pendidikan kesehatan yang didalamnya
terdapat ceramah, tanya jawab/ diskusi dan edukasi terkait pentingnya penggunaan
Alat Pelindung Diri (APD) serta cara pemakaiannya. Ceramah yang dilakukan untuk
mengukur pengetahuan bidan di UPT Puskesmas Jagasatru Kota Cirebon sebanyak
11 orang dalam pemahamannya tentang pentingnya penggunaan APD. Pengetahuan
diukur melalui pre test serta post tes sebelum dan setelah ceramah, dilanjutkan
dengan demonstrasi penggunaan APD dan penyerahan bantuan APD berupa Coverall
Hazmat, Gown, Face Shield, head cup, dan Sepatu boot. Pemakaian APD ini
merupakan upaya untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga
kesehatan khususnya bidan dari resiko penularan penyakit selama berinteraksi
dengan pasien.
Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi perilaku seseorang untuk
berperilaku baik juga, karena proses tahu pada seseorang dapat dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal. Sedangkan proses tahu pada seseorang ada beberapa
tahapan seperti kesadaran, tertarik, menimbang, mencoba kemudian beradaptasi
(Notoatmodjo, 2012). Menurut Afandi (2021), menunjukkan bahwa pengetahuan
tenaga kesehatan yang baik dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri
sebanyak 91 responden (71.7 %), dan pengetahuan tenaga kesehatan yang sedang
dengan perilaku penggunaan alat pelindung diri sebanyak 17 responden (13.4 %).
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Namun dalam pengabmas ini, dibatasi hanya sampai mengetahui pengetahuan bidan
tentang pentingnya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) serta cara pemakaiannya.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabmas dilaksanakan dalam 1 hari yaitu tanggal 31 Oktober 2020
yang dihadiri oleh 11 bidan. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang di hadiri oleh
Bidan Koordinator sebagai yang mewakili Kepala Puskesmas UPT Puskesmas
Jagasatru, yang selanjutnya dilakukan pre test tentang Alat Pelindung Diri (APD).
Setelah dilakukan pre test selanjutnya dilaksanakan edukasi terkait APD termasuk
demontrasi cara penggunaanya dan diakhiri dengan posttest.
Berdasarkan kuesioner pretest dan post tes yang dibagikan tentang manfaat
penggunaan APD dan cara penggunaanya, diperoleh hasil sebagai berikut :
Tabel 1. Distribusi Pengetahuan Manfaat APD dan Cara Penggunaannya
di UPT Puskesmas Jagasatru Kota Cirebon Tahun 2020
Pengetahuan
Baik
Cukup
Jumlah

Pre Test
N
6
5
11

Post Test
%
55
45
100

N
11
11

%
100
100

Berdasarkan table 1 tergambar bahwa mayoritas bidan di UPT Puskesmas
Jagasatru memiliki pengetahuan baik 6 orang (55 %) dan meningkat menjadi
pengetahuan baik sebanyak 11 orang (100%) setelah post test.
Tabel 2 Daftar Bantuan Alat Pelindung Diri dalam Kegiatan Pengabmas
Di UPT Puskesmas Jagasatru Kota Cirebon Tahun 2020
No

Nama Barang

Jumlah

1.
2.
3.
4.
5.

Coverall Hazmat
15 Buah
Apron Waterproof
10 Buah
Head Cup Bordir
10 Buah
Face Shield
25 Buah
Sepatu Boot Petrova
2 Buah
Table 2 menggambarkan nama-nama APD yang kami serahkan ke lokasi
pengabdian masyarakat. APD Apron Waterproof dan Head Cup dapat digunakan
ulang, begitu juga dengan face shield dan APD sepatu boot. Sedangkan untuk APD
Coverall Hazmut sifatnya disposable (sekali pakai. Jumlah APD yang diserahkan
disesuaikan dengan jumlah bidan pelaksana yang ada di UPT Puskesmas Jagasatru
yaitu sebanyak 5 bidan (1 bidan 2 APD Apron Waterproof dan Head Cup), sedangkan
APD Coverall Hazmat dapat digunakan bagi bidan yang menolong atau merujuk
pasien dengan terkonvirmasi Covid-19.
Berdasarkan hasil pengmas yang dilakukan, merujuk pada tabel 1 yang
menunjukkan bahwa pengetahuan bidan saat pre test tentang pentingnya APD dan
cara penggunaanya yang tergolong pada kategori baik sebanyak 6 orang (55%), dan
kemudian dilakukan edukasi terkait dengan hal yang sama dan di post tes terdapat
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peningkatan pengetahuan menjadi 11 orang yang ada dalam kategori baik (100%).
Pada dasarnya semua tenaga kesehatan dalam masa pandemik ini telah banyak
diberikan edukasi tentang penggunaan APD, bahkan Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada Tahun 2020 telah
menerbitkan Buku Petunjuk Teknik Alat Pelindung Diri (APD) Dalam Menghadapi
Wabah Covid-19. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk menekan keterpaparan
tenaga kesehatan oleh virus Covid-19, meskipun banyak faktor lain yang dapat
mempengaruhinya, diantaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang
menunjang dan harus terstandar, salah satunya adalah ketersediaan APD-nya.
Walaupun dalam kegiatan pengabmas ini tidak sampai mengukur perilaku,
namun menurut Fajrah (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hasil
analisis univariat responden berpengetahuan baik tentang penggunaan Alat
Pelindung Diri (APD) 90%, pengetahuan cukup 10%. Hal ini sesuai dengan teori
Notoatmodjo (2014) yang menyatakan bahwa domain pengetahuan berawal dari tahu
hingga domain aplikasi, dari hasil pengetahuan tersebut tenaga kesehatan khususnya
bidan akan memahami prinsip-prinsip APD. Afandi (2021), menunjukkan bahwa
pengetahuan tenaga kesehatan yang baik sebanyak 91 responden (71.7 %) juga
memiliki perilaku yang baik dalam penggunaan APD.sehingga bisa menerapkan
dalam perilaku penggunaan APD. Pengetahuan yang baik akan mempengaruhi
perilaku seseorang untuk berperilaku baik juga, karena proses tahu pada seseorang
dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Sedangkan proses tahu pada
seseorang ada beberapa tahapan seperti kesadaran, tertarik, menimbang, mencoba
kemudian beradaptasi.
Terkait dengan pemanfaatan APD, evaluasi penggunaan APD selama
memberikan pelayanan khususnya dalam lingkup pelayanan kesehatan terhadap ibu
dan anak di UPT Puskesmas Jagasatru Kota Cirebon, kami berkoordinasi dengan
bidan koordinator selaku penanggungjawab pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Selain itu juga, bidan koordinator ikut serta mengevaluasi pemahaman bidan-bidan
dalam menggunakan APD dengan melihat bagaimana bidan menggunakan APD
secara baik dan benar sesuai dengan prosedur pemakaian APD. Sampai dengan awal
Bulan Desember 2020 terlaporkan semua APD sudah dimanfaatkan oleh bidan dan
hal ini sangat membantu. Dengan semakin meningkatnya kasus yang terkonfirmasi
Covid-19 di Kota Cirebon dan banyak diantaranya tenaga kesehatan yang juga
terpapar dari pasien yang terkonfirmasi Covid-19 dan kontak langsung dengan tenaga
kesehatan terkait, sehingga banyak UPT Puskesmas yang terpaksa harus lockdown
demi kesehatan bersama.
IV.
SIMPULAN
Terdapat peningkatan pengetahuan tentang manfaat penggunaan APD dan cara
penggunaanya dan bidan mampu mempraktekkan cara penggunaan APD dengan
baik dan benar. Dengan adanya pemberian APD, setidaknya menjadi stimulasi bagi
bidan untuk dapat memberikan pelayanan khususnya dalam lingkup kesehatan ibu
dan anak dengan tetap menjaga keselamatan dan kesehatan dirinya. sehingga
walaupun dalam masa pandemik Covid-19 namun capaian program semua tercapai
dengan baik sesuai target sasaran. Dengan adanya kegiatan ini, untuk tetap
mencegah terjadinya tenaga kesehatan atau penerima pelayanan (pasien) terpapar
Covid-19 di lingkungan puskesmas, maka tidak cukup tenaga kesehatan yang
mendapat edukasi namun puskesmas dapat mengedukasi pasien yang datang ke
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puskesmas dengan berbagai media diantaranya banner / running text tentang gejala
atau cara penularan Covid-19, atau edukasi secara langsung pada pasien saat di
ruang tunggu / selama menunggu pelayanan
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