Mengetahui permasalahan umum
yang sering timbul pada
manajemen rantai pasokan

Mampu membuat penyesuaian
pada manajemen distribusi dan
pengurangan risiko
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Memahami karakteristik
umum Coronavirus
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Mampu menginventarisasi
sumber daya, sistem yang
dimiliki dan kebutuhan.
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CARA PENYEBARAN
▪ Kontak dengan penderita, melalui droplet / tetesan yang dihasilkan ketika orang yang

terinfeksi batuk atau bersin dapat mendarat di mulut atau hidung orang-orang yang
berada di dekatnya, atau mungkin dihirup ke dalam paru-paru mereka.
▪ Seseorang

yang terinfeksi Coronavirus - bahkan yang tanpa gejala - dapat
mengeluarkan partikel berbentuk aerosol * ketika mereka berbicara atau bernafas,
yang dapat melayang atau melayang di udara hingga tiga jam ** (Tapi bagaimanapun,
kondisi seperti paparan sinar matahari, panas, atau dingin, dapat memengaruhi waktu
bertahan hidup dari virus).

▪ Coronavirus juga dapat menyebar dari kontak dengan permukaan atau benda yang

terinfeksi. Misalnya, seseorang bisa terpapar COVID-19 dengan menyentuh
permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya dan kemudian menyentuh
mulut, hidung, atau mata mereka sendiri.
* Aerosol merupakan sistem suspensi padat atau cair dalam gas. Istilah ini umum untuk menggambarkan awan partikel mikroskopis di udara
** Hasil penelitian ini diterbitkan dalam New England Journal of Medicine pada 17 Maret 2020.

3

DAYA HIDUP CORONAVIRUS PADA PERMUKAAN
* Berdasarkan penelitian *

Tembaga : 4 jam *
Kardus / Karton : 24 jam *
Plastik dan Stainless Steel : + 2 – 3 hari *

Kayu dan Kaca : + 4 hari **
Metal, Plastik dan Keramik : + 5 hari **
Fakta:
▪ Penelitian Lancet menemukan hubungan antara umur Coronavirus dan suhu di sekitarnya. Pada 4°C
(39°F), virus bertahan hingga dua minggu dalam tabung reaksi. Ketika suhunya berubah hingga 37°C
(99°F), umur virus turun menjadi hanya satu hari.
* Penelitian dilakukan dengan melihat daya tahan virus pada suhu 21°C dan kelembaban sekitar 40%
** Penelitian dilakukan dengan melihat daya tahan virus pada suhu 20°C dan kelembaban sekitar 40%
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DAMPAK PADA PROGRAM KEGIATAN KEMANUSIAAN

Adapun kontak dengan material yang kemungkinan terpapar oleh material-material diatas
juga sering ditemui dalam kegiatan-kegiatan:
Assessment / Monitoring Kemungkinan paparan melalui : dokumen, alat tulis, gelas minum
• Paparan di tingkat ini dapat diminimalisir dengan menghindari penggunaan peralatan secara bersama-sama,
melakukan input data dengan menggunakan teknologi yang memungkinkan pengambilan data secara online.
• Bila tidak memungkinkan, mengingat paparan tidak terjadi bila kita tidak menyentuh bibir, hidung dan mata
dengan mata setelah memegang benda, maka dapat dilakukan Tindakan pencegahan umum seperti mencuci
tangan dengan benar sebelum menyentuh wajah, sebelum dan setelah berkegiatan.
• Penggunaan masker mengingat banyak penderita yang tidak menunjukkan gejala juga sebaiknya dilakukan.

Sosialisasi Program

Kemungkinan paparan melalui : pamflet, baliho, papan pengumuman
• Paparan di kegiatan ini dapat diminimalisir dengan tidak langsung membagikan pamflet atau selebaran setelah
diterima dari perusahaan percetakan (detail di slide selanjutnya). Oleh karena itu membutuhkan perencanaan
kegiatan yang tepat, dimana memperhitungkan waktu ‘inap’ barang sebelum disebarluaskan.
• Poin 2 dan 3 diatas juga tetap dilakukan sebagai tindakan pencehagan.

Distribusi

Kemungkinan paparan melalui : material distribusi (jerigen, cangkul, dll)
• Poin 1,2 dan 3 diatas dapat dilaksanakan sebagai tindakan pencegahan.
• Bila disetujui oleh Lembaga ataupun donor, proses tanda terima dapat menggunakan foto penerima manfaat
dengan KTP nya, sebagai ganti tanda tangan, ataupun pembuatan kartu distribusi yang menggunakan deteksi UV
ataupun Barcode atau QR Code, untuk mengurangi kontak dengan orang lain seminimal mungkin.
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TINDAKAN PENCEGAHAN UMUM
Selalu mencuci tangan dengan cara yang benar sebelum dan sesudah melakukan
kegiatan.
Mengurangi pertemuan tatap muka, memanfaatkan teknologi untuk melakukan
pertemuan, misalnya dengan video call, telepon, grup WhatsApp.
Bila kondisi memaksa akan kegiatan yang membutuhkan tatap muka, usahakan
partisipan seminimal mungkin dan jaga jarak aman (1 – 2 meter).

Segera berganti baju setelah pulang kerumah, kemudian cuci baju secara terpisah
dan dengan cara yang benar.
Segera mandi setelah berganti baju, sebelum beristirahat dan bercengkerama
dengan anggota keluarga.
Tidak menyentuh mata, hidung atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu,
tidak menyentuh benda-benda di sekitar bilamana tidak perlu.
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▪ Walaupun tidak seperti bencana alam dimana infrastruktur tidak mengalami kerusakan yang

▪

▪
▪
▪

▪

akan mengganggu sistem pasokan dan distribusi, tetapi pembatasan pergerakan, jam kerja
dan pengurangan tenaga pelaksana jelas mengganggu sistem tersebut.
Terjadi permasalahan ketersediaan barang tidak hanya di level nasional, tetapi juga di level
global, mengakibatkan kelangkaan barang dan harga yang melonjak dan menjadi amat
sangat dinamis.
Terjadi overload pada sektor distribusi (kurir, jasa logistik, dll) yang menjadi bottleneck pada
saat pelaksanaan kegiatan.
Ketidakpahaman akan spesifikasi barang yang dibutuhkan, ditambah lagi pemesanan
dilakukan secara online, menimbulkan terjadinya pemesanan barang yang tidak tepat.
Stigma dan ketidaktahuan akan mekanisme penyebaran virus, mengakibatkan
keengganan tenaga kerja untuk melaksanakan kegiatan, yang berimbas pada tidak
maksimalnya performa dan presisi.
Kesimpangsiuran informasi memaksakan manajemen membuat protokol pencegahan yang
berlebihan dan mengakibatkan kesalahan ataupun penambahan layer pada sistem handling
barang pada saat distribusi yang berakibat terjadi keterlambatan ataupun pengeluaran
anggaran dan sumber daya yang tidak perlu.
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Sumber Daya

Sistem dan Informasi

• Keuangan /cash flow
• SDM
• Bahan / peralatan /
infrastruktur pendukung
• Dukungan dari pihak luar
(pemerintah, LSM, swasta)

• Sistem distribusi yang
ada
• Sistem pembelian.
• Peraturan-peraturan
pendukung
• Informasi tentang
penyebaran wabah
terbaru, kondisi pasar,
baik dalam skala daerah,
nasional maupun global
• Sistem diseminasi
informasi

Kebutuhan
• Analisa kebutuhan (apa,
berapa, kapan, dimana)
• Analisa sistem
• Analisa sumber daya
• Kebutuhan peningkatan
kapasitas SDM

Output yang diharapan : PERENCANAAN KEGIATAN yang efektif dan efisien
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PERENCANAAN
1.

Mengingat tidak ada kerusakan pada infrastruktur (seperti bencana alam), dengan
asumsi telah ada sistem sebelumnya, apalagi adanya kelangkaan barang dan durasi
respon yang tidak dapat diduga, maka yang harus di perkuat dalam distribusi pada
penanganan wabah adalah perencanaan dan pengurangan risiko.
Hasil
inventarisasi
Pemetaan
masalah

Target
yang
diharapkan

Analisa
risiko

PERENCANAAN

Rencana
kegiatan

1

2

3
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SIKLUS UMUM MANAJEMEN RANTAI PASOKAN (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT)

Perencanaan

Pembelian

Produksi

Pengiriman

Review

Distribusi

Pengiriman

Penyimpanan

Proses yang dapat dikontrol, mitigasi dapat berjalan maksimal.
Proses yang sulit dikontrol, mitigasi minimum, selain komitmen dari pihak
penyedia barang / jasa.
Kontrol proses tergantung apakah dikerjakan sendiri atau menggunakan pihak
ketiga seperti kurir atau ekspedisi.
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PENGURANGAN RISIKO
1.

Tindakan pengurangan risiko dalam hal ini adalah risiko paparan, baik kepada staf
maupun penerima manfaat.

2.

Dalam hal ini, mengenali karakteristik penyebaran wabah dan pencegahan adalah yang
terpenting.

3.

Titik-titik yang amat rentan untuk terjadinya paparan:
▪ Proses handling barang (offloading, unloading).
▪ Proses distribusi kepada penerima manfaat.

4.

Untuk itu perlu adanya komunikasi, sosialisasi sistem, pelatihan dan pengawasan yang
berkelanjutan untuk memastikan proses diatas berjalan dengan benar.
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1.

Proses Handling
a. Secara umum, teknis handling barang / kargo berjalan dengan alur logistik yang
umum.
b. Mengenai keengganan petugas saat menangani kargo dari luar negeri, terutama kargo
berasal dari wilayah episentrum wabah seperti Cina, Amerika atau Italia:
▪ Harap mengacu pada daya tahan Coronavirus saat berada di permukaan
benda.
▪

▪

▪

Secara umum, kecuali kargo pemerintah yang memperoleh clearence khusus
dengan penerbangan langsung, rata-rata durasi perjalanan adalah sekitar 5-7
hari, belum termasuk clearance di Bea Cukai (lebih kurang 1-2 hari, paling
cepat). Untuk kargo dengan menggunakan kapal laut, waktu tempuh akan semakin
lama.
Selain pengiriman obat-obatan dan makanan dengan kontainer khusus, suhu
didalam kontainer dapat mencapai 50°C (dengan asumsi suhu luar adalah
25°C), dimana bila mengacu pada hasil penelitian, akan mengurangi usia hidup
dari Coronavirus.
Sejauh ini, baik nasional maupun dari negara lain, belum ada laporan resmi
adanya paparan dari proses handling kargo yang berasal dari wilayah
episentrum.
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c. Untuk pengiriman dalam negeri, bila ada keraguan, cara terbaik adalah menyimpan

barang di gudang selama beberapa hari sebelum melakukan distribusi kepada
penerima manfaat. Oleh karena itu proses perencanaan menjadi sangat krusial untuk
menghindari terjadinya keterlambatan distribusi.
d. Penggunaan APD, yang benar adalah sudah merupakan standar dari proses handling

(APD standar untuk handling: helm, rompi fluorescent, masker *, sarung tangan dan
safety shoes).
e. Penggunaan sarung tangan sebagai bagian dari APD untuk menghindari

kecelakaan kerja, tidak merupakan pengganti dari proses cuci tangan /
penggunaan hand sanitizer! Selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah
berkegiatan, sarung tangan non-latex harus segera dicuci setelah digunakan.
f. Untuk sarung tangan berbahan latex, buang di tempat sampah khusus yang

telah di beri kantong plastik. Setelah kantong plastik terisi setengah, tutup rapat dan
segera bungkus kembali dengan kantong plastik lain, kemudian bawa ketempat
pembakaran atau di lokasi penanaman di Tempat Pembuangan Sampah Akhir.

* Mengingat keterbatasan masker medis, untuk handling dapat menggunakan masker industrial ataupun masker kain. Utamakan masker
medis untuk para tenaga medis dan pendukung rumah sakit yang memiliki kemungkinan paparan tinggi.
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Tata Cara Pembersihan APD

Sarung Tangan Non - Latex
•
•
•
•

Rendam dalam air dan sabun selama 30 menit.
Kucek dan cuci dengan benar
Bilas dua kali dengan air bersih.
Keringkan di bawah terik matahari.

Helm
• Bersihkan dari kotoran
• Semprot dengan hypochlorite solution 0.5% *
• Jemur di bawah terik matahari

Sepatu

• Bersihkan dari kotoran
• Semprot dengan hypochlorite solution 0.5% *
• Jemur di bawah terik matahari

* Bilamana cairan Hypochlorite solution 0.5% tidak tersedia, dapat menggunakan campuran antara cairan pemutih seperti Bayclin dengan air (95ml
Bayclin untuk 905ml air bersih)
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2.

Proses Distribusi Kepada Penerima Manfaat
▪ Merencanakan

sistem distribusi dengan tepat, beserta waktu dan tempat

pelaksanaan.
▪ Selalu membawa tanda pengenal lembaga atau organisasi.
▪ Hindari menggunakan perlengkapan atau APD yang berlebihan, yang akan

menimbulkan kesenjangan dan ketidaknyamanan dari penerima manfaat.
▪ Selalu mengaplikasikan physical distancing atau menjaga jarak aman dengan orang lain.
▪ Bila tidak memungkinkan dilakukan distribusi dari rumah ke rumah (secara terpisah)

dan ada konsentrasi massa, berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk membantu
mengamankan lokasi dan mencegah penumpukan yang berlebihan.
▪ Bila distribusi berada di lokasi yang jauh dan terpencil, selalu persiapkan makanan dan

minuman serta peralatan pendukung lainnya (raincoat, senter, dll) untuk pribadi
maupun tim.
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▪ World Health Organization:

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1
▪ Harvard Health Publishing, Harvard Medical School:

https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/covid-19-basics
▪ The Lancet Journal:

https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext
▪ The New England Journal of Medicines:

https://www.nejm.org/coronavirus
▪ Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19:

https://www.covid19.go.id/daftar-protokol/
▪ Transport Information Service, GDV:

https://www.tis-gdv.de/tis_e/containe/klima/klima-htm/
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“Mempunyai ketetapan, tidak tergoyahkan, berisi dengan berilmu
pengetahuan, hingga yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa apa
yang dilakukannya adalah benar dan baik.”
- Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) -
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