
 

KEGIATAN DESINFEKSI LINGKUNGAN 

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID 19 KOTA TEGAL 

 

Sejak Covid-19 pertama kali dilaporkan oleh WHO di Wuhan China pada akhir Desember 2019, saat ini 

telah menyebar ke lebih dari 180 negara termasuk Indonesia. Upaya pencegahan dan penanggulangan 

COVID 19 juga dilakukan di berbagai daerah. Kota Tegal, sejak adanya kasus positif Covid-19 yang 

pertama kalinya dikonfirmasi pada bulan Maret 2020 juga berupaya mempersempit penyebaran virus 

Covid-19 yang ditransmisikan antar manusia melalui droplet, dengan melakukan desinfeksi lingkungan. 

Virus sangat berbeda dengan bakteri dalam hal ukuran yaitu 40-160 nm, memiliki struktur berupa 

tonjolan glikoprotein dan membrane protein berbentuk amplop yang memiliki kemiripan struktur 

dengan virus SARS-CoV hingga 75-90%. Struktur gen pada Covid-19 juga mirip dengan SARS-CoV 

(>80%). Covid-19 akan inaktif jika terkena sinar ultraviolet dan suhu tinggi serta disinfektan yang 

bersifat lipofil (larut lemak) yaitu : eter, etanol, klorin, asam peroksi asetat dan kloroform.  

Salah satu cara memutus rantai penularan Covid-19 adalah dengan menjaga kebersihan dan 

membunuh virus Covid-19 sebelum ia menginfeksi manusia. Berbagai cara diantaranya adalah 

menggunakan antiseptik untuk membasuh tangan dan bagian tubuh, dan disinfektan yang 

disemprotkan atau diusapkan pada berbagai benda mati yang mungkin terpapar virus. Disinfektan 

adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme (misalnya 

pada bakteri, virus dan jamur kecuali spora bakteri) pada permukaan benda mati, seperti furniture, 

ruangan, lantai, daun pintu, saklar listrik dan lain sebagainya. Penggunaan disinfektan dengan 

teknik spray atau fogging  digunakan untuk mengendalikan jumlah antimikroba dan virus di ruangan 

yang berisiko tinggi.  

Pada awalnya kegiatan desinfeksi lingkungan dilakukan secara terpusat dengan melibatkan elemen 

instansi, organisasi dan masyaraka. Pada perkembangan selanjutnya kegiatan penyemprotan 

desinfektan secara rutin dilaksanakan dengan menyesuaikan kebijakan PPKM Mikro dan JOGO TONGGO 

yaitu dilakukan pada lokasi-lokasi khusus yang telah terdeteksi kasus positif dengan melibatkan 

masyarakat dan tiga pilar (TNI/POLRI/Pemerintah). 
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