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ODP 
80

38 SELESAI PEMANTAUAN

42 DALAM PEMANTAUAN

PDP

17
HASIL LAB NEGATIV = 5

MENUNGGU HASIL LAB = 12

MENINGGAL = 1

POSITIVE COVID-19

0

ODP (ORANG DALAM PEMANTAUAN) : orang dengan gejala demam (>38°C) atau ada riwayat demam / ISPA Tanpa

Pneumonia dan memiliki riwayat perjalanan ke negara / daerah terjangkit

PDP (PASIEN DALAM PENGAWASAN) : orang yang mengalami gejala demam (>38°C) atau riwayat demam ISPA dan

Pneumonia ringan hingga berat serta memiliki riwayat perjalanan ke negara atau daerah terjangkit atau kontak

dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir

Call center COVID-19

Telp. (0282) 5390488

HP/WA : 082116666119

PSC  119 Kab Cilacap

DINAS KESEHATAN KABUPATEN CILACAP

Data komulatif SUMBER : DKK CILACAP per 23 maret 2020



Meninggal

Menunggu 

hasil lab





KRONOLOGIS KEMATIAN PDP 

• S (19 tahun) merupakan mahasiswi Jakarta, pulang ke Cilacap pada hari Jumat tanggal 13 
Maret 2020, pasien tersebut sudah mengeluh sakit dan sempat mendapat perawatan
sebelumnya dengan diagnosa awal yaitu ISPA dengan dyspnoea. 

• Hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pasien datang ke IGD RSUD Majenang dengan keluhan
batuk dan sesak nafas. Pasien diskrining untuk deteksi COVID-19. Saat itu, status pasien
adalah orang dalam pemantauan (ODP). 

• Selanjutnya pasien dirawat di ruang isolasi. Hasil rontgen toraks menunjukkan ada kesan
sugestif pneumonia bilateral dan COR dalam batas normal. Keadaan umum membaik, namun
pasien mengalami disorientasi dan gelisah. Pasien masuk krteria PDP

• Sabtu, 21 Maret 2020 pada pukul 22.00 WIB terdapat advice rujuk ke RSUD Cilacap untuk

penanganan lebih lanjut oleh spesialis paru-paru.

• Pasien bersama keluarga dan petugas RSUD Majenang sampai pukul 03.00 WIB hari Minggu

tanggal 22 Maret 2020. Pada pukul 03.50 WIB pasien dipindahkan ke ruang isolasi

• Pada pukul 03.50 WIB pasien dipindahkan ke ruang isolasi.Kondisi pasien memburuk, KU 

lemah-menurun. Pada pukul 16.20 WIB pasien dinyatakan meninggal.



KENDALA PENANGANAN COVID 19 DI CILACAP

1

• adanya mobilitas penduduk dari daerah terjangkit (Pekerja Mudik Ke 
Cilacap)

• social distancing yg belum optimal (Pengajian, Hajatan, Cafe, Warung Kopi, 
Wisata, Super Market dan Tempat Nongkrong)

• minimnya rumah sakit rujukan dan SDM kesehatan yang siap layani kasus 

2

• minimnya alat deteksi dini ( bahan lab VTM )

• minimnya alat pelindung diri (APD) untuk petugas kesehatan

• akan berisiko pada kasus yg hiden dan paparan pd petugas serta transmisi 
di masyarakat 



Penetapan Rumah Sakit Lini 3 Tahap I dengan SK

Bupati

-RSUD Majenang

-RSI Fatimah

-RS Pertamina Cilacap

-RS Aghisna Sidareja

-RS Santa Maria

Melakukan Deteksi Dini, Penyelidikan

Epidemiologi, dan pemantauan ODP dan PDP

serta melakukan rujukan pasien sesuai protap dan

Contact Tracing

Pemenuhan APD minimal ( masker bedah )

untuk RS dan Puskesmas

UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN (1)



Rekruitmen tenaga medis untuk membantu

RS rujukan

Mengaktifkan  Tim Satuan Tugas Pencegahan 

dan Pengendalian Covid-19 dengan Call Center

PSC 119 082-116-666-119 untuk melayani semua 

laporan masyarakat

Bekerjasama dengan TNI Polri untuk upaya 

pencegahan dan tindak lanjut di lapangan ( 

contact racing dll )

UPAYA YANG SUDAH DILAKUKAN (2)



1. Memerintahkan kepada seluruh Gugus Tugas untuk melaksanakan tugasnya secara maksimal

dan adakan koordinasi dengan jajaran terkait serta melaporkan secara berkala kepada Ketua

Gugus Tugas setiap kejadian menonjol

2. Memerintahkan kepada Camat dan jajaran Forkopimcam untuk :

a. Mempedomani Maklumat Kapolri No. 2/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan

pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Covid-19 yang melarang berbagai kegiatan

yang menjadikan berkumpulnya massa.

b. Memantau masyarakat yang datang dari daerah terjangkit ke wilayah Kabupaten Cilacap dan

mewajibkan yang bersangkutan untuk melaporkan diri ke Ketua RT setempat dan apabila

terdapat gejala/keluhan sakit (panas, batuk, pilek, sesak nafas) untuk segera melapor ke

puskesmas terdekat.



3. Memerintahkan kepada institusi perguruan tinggi, perbankan dan perusahaan swasta untuk

menyesuaikan dengan Surat Edaran Bupati terkait sistem kerja karyawan

4. Meminta kepada Toga/Tomas untuk:

a. Tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa dan menghimbau masyarakat

untuk tidak beraktifitas di luar rumah

b. Aktifitas peribadatan agar dilaksanakan di rumah masing-masing termasuk sholat jum’at,

misa, kebaktian, persembahyangan, dll



5. Satpol PP bersama POLRI dan TNI untuk melakukan patroli dan penertiban terhadap masyarakat 

yang berkumpul di tempat umum (warung makan, cafe, tempat hiburan/wisata dan sejenisnya)

6. Semua Media (Surat Kabar, Radio, Televisi dan sejenisnya) supaya aktif memberikan informasi 

terkait bahaya penularan Covid-19

7. Informasi terkait Covid-19 agar dilakukan satu pintu melalui Diskominfo Kabupaten Cilacap. 

(Ka Dinas Kominfo Drs. M. Wijaya, M.M/ 081391438514, Kabid Kominfo Sukaryanto / 081393082110




