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Sampai dengan 23 Juni, Pemerintah Indonesia mengumumkan 47.896 kasus terkonfirmasi COVID-19 di seluruh provinsi 

dengan 2.535 kematian. Pemerintah juga menyampaikan bahwa 19.241 orang telah pulih dari penyakit, dan lebih dari 

666.000 spesimen telah diperiksa dengan metode Real Time Polymerase Chain Reaction Assay (RT-PCR) dan 

Molecular Rapid Test for Tuberculosis 

Update ini memberikan gambaran tentang progress National Clusters dalam tiga bulan: 

Kesehatan 

Indonesia adalah salah satu dari 30 Negara Anggota yang mendukung COVID-19 Technology Access Pool (C-TAP), 

sebuah inisiatif yang diluncurkan pada 29 Mei bagi komunitas global untuk secara sukarela mengumpulkan pengetahuan, 

kekayaan intelektual, dan data untuk menanggapi COVID-19, dan memastikan vaksin, tes, perawatan dan teknologi 

kesehatan lainnya untuk melawan COVID-19 dapat diakses oleh semua. 

Pada Mei 2020, WHO mendukung pemerintah dengan pengadaan dan distribusi barang-barang medis dengan perkiraan 

biaya US$1,4 juta. Di Bulan Juni dan Juli, rantai dingin dan pasokan medis akan tersedia bagi 22 rumah sakit. UNDP, 

WHO, and IOM menyediakan 33 ventilator dengan perkiraan biaya US$ 762.460 yang diberikan melalui Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana. 

Advokasi keberlanjutan layanan esensial kesehatan reproduksi dilakukan oleh para mitra, termasuk tentang ketersediaan 

darah aman, layanan Ibu hamil beresiko tinggi dan melahirkan, ketersediaan alat kontrasepsi, dan ketersediaan 

pengobatan antiretroviral. 

Modifikasi dan distribusi kit individual untuk wanita hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir dilakukan oleh UNFPA dan 

didistribusikan melalui 100 bidan klinik swasta. 

Mengenai gizi, mitra Klaster Nasional Kesehatan mendukung pengembangan dan penyebaran bahan-bahan KIE 

(Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada publik dan target khusus seperti remaja, wanita hamil, ibu menyusui, bayi 

dan balita ke semua provinsi, pendistribusani pangan ramah gizi, pemeriksaan distribusi susu formula, dan mengeluarkan 

pernyataan bersama tentang dukungan Pemberian Makanan Bayi dan Anak dalam seribu hari pertama kehidupan dan 

pembuatan panduan konseling secara daring. 

Logistik 

Mengkoordinasikan penyediaan layanan customs clearance di titik-titik masuk Internasional dan Layanan logistik 

diseluruh Indonesia melalui cabang-cabang ALFI (sesuai Kebutuhan; angkutan, penyimpanan, handling, distribusi), oleh 

mitra2 logistics termasuk Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, PT Pos dan PMI. Dokumen Klaster Nasional 

Logistik dalam respons pandemi COVID-19 dapat diakses melalui 

https://wfp.sharepoint.com/sites/KlasterNasionalLogistik.  

Pengungsian dan Perlindungan 

Layanan percakapan melalui aplikasi WhatsApp secara otomatis (SHIRIN) telah didibuat dan dikelola untuk memudahkan 

akses informasi terkait COVID-19. 

Hunian 

Dua panduan tentang Penyediaan Hunian Berbasis Masyarakat untuk sarana Karantina dan Isolasi terkait COVID-19 

dan  Pekerja dan Relawan Kemanusiaan dalam konteks pandemik Covid-19 telah dibuat dan disebarluaskan. 
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Air, Sanitasi dan Higiene 

Panduan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) untuk berbagai situasi telah dibuat bersama Kementerian Kesehatan, 

sementara Panduan Opsi Sarana CTPS di Sekolah telah dibuat dengan bekerja sama dengan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian 

Pedoman Sementara untuk Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Operasi Respons Wabah COVID-19 dalam Situasi 

Kemanusiaan telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dan diseminasikan oleh IOM, yang juga mengadakan  

lokalatih pelokalan koordinasi dan manajemen tempat pengungsian 

Perlindungan Anak 

Tiga protokol lintas sektor untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus (tata laksana berbagi data; 

pengasuhan sementara bagi anak/keluarga; asimilasi, reintegrasi serta penangguhan penahanan) diluncurkan oleh 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Bulan Mei 2020.  

UNICEF, UNHCR, IOM bekerja sama mendukung Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak untuk menyusun Protokol  inter-sektor pengungsi lintas batas dan anak-anak terpisah dari orang 

tuanya. 

Perlindungan Lansia, Orang dengan Disabilitas dan Kelompok Rentan lainnya 

Sub-klaster ini mengembangkan 'Paket Pelatihan Inklusif' yang tersedia untuk kelompok masyarakat sipil, serta 

Tagana dan Peksos yang dikelola Kementerian Sosial. Kegiatan mitra yang terus meningkatkan paket bantuan, 

akses mudah, aksesibilitas, peningkatan kapasitas, materi KIE, dan advokasi kebutuhan layanan yang inklusif di 

daerah. 

Perlindungan dan Penanganan terhadap Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Dukungan terhadap layanan pendampingan korban kekerasan berbasis gender terus dilakukan dengan 

menggunakan protokol layanan selama pandemi COVID19 di Jakarta. Protokol dan panduan yang telah dibuat 

adalah: 

1. Penerimaan pengaduan layanan hotline 

2. Penerimaan pengaduan melalui email 

3. Layanan pertemuan tatap muka 

4. Layanan penjangkauan 

5. Layanan antar jemput klien 

6. Pendampingan dalam proses hukum (kepolisian, kejaksaan, maupun persidangan) 

7. Layanan pendampingan korban 

8. Rujukan rumah aman dan layanan kesehatan 

Bantuan Non Tunai 

Kelompok kerja (Pokja) ini mempunyai fokus pada peningkatan kapasitas lembaga/organisasi kemanusiaan dalam 

implementasi Bantuan Non tunai melalui sesi berbagi pengetahuan  

Pelibatan Masyarakat 

Pokja ini telah membuat Panduan Pelibatan Masyarakat, mengembangkan mekanisme umpan balik yang dapat 

diakses oleh masyarakat, dan melakukan penjangkauan melalui berbagai organisasi atau forum di Sulawesi Tengah, 

Nusa Tenggara Timur, Yogyakarta dan Bali. Lokalatih untuk mengembangkan strategi komunikasi dan penjangkauan 

untuk perubahan perilaku dilakukan pada 17 Juni. Praktek Baik Orang Membantu Orang didokumentasikan dalam 

https://s.id/praktikbaikcovid19 
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Pendidikan 

Klaster Nasional Pendidikan telah menyelesaikan panduan belajar dari rumah untuk anak dengan disabilitas, pembuatan 

materi penyimpanan platform offline di Kementerian Agama, pembuatan Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas Guru oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan pembuatan daftar tanya jawab seputar penggunaan dana BOS dan BOP 

PAUD selama pandemi COVID-19. 

Ketahanan Pangan dan Agrikultur 

Pengembangan peta jalan 'Upaya Mitigasi terkait Dampak COVID-19 dan Langkah Kebijakan pada Sistem Pangan di 

Indonesia' sedang berlangsung. Dukungan dari mitra sub-klaster ini termasuk bantuan kebun pangan keluarga, bantuan 

kepada petani, bantuan sarana prasarana pertanian dan perikanan, bantuan pangan, dan bantuan non tunai, dengan 

total dana sekitar 9 miliar rupiah. 

Pemulihan Dini 

Klaster Nasional Pemulihan Dini tengah bekerja untuk: 

• menyesuaikan operasional program SP4N-LAPOR!; 

• mengembangkan kerangka kerja untuk mensinergikan sistem pelaporan antara Pemerintah dan pemerintah 

daerah; 

• mengembangkan mekanisme untuk analisis big data; 

• mengimplementasikan kegiatan advokasi dan pelatihan inklusi; 

• melaksanakan analisis pembiayaan inovatif; dan 

• mengimplementasikan pengembangan instrumen pemantauan Dana Desa. 

 

Terdapat 411 lembaga non-pemerintah dengan lebih dari 2.600 kegiatan yang tercatat dalam 3W - siapa melakukan apa 

di mana - sampai saat ini. Bidang kegiatan yang paling banyak meliputi kesehatan, kesehatan reproduksi dan air, sanitasi 

dan higiene, sedangkan wilayah geografis dengan jumlah kegiatan terbanyak adalah di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Data dapat dilaporkan melalui salah satu dari tiga format berikut: 

Kobo Toolbox, Google form atau MS Excel, pada tautan berikut: 

KoBo Toolbox:  

https://bit.ly/BersatuLawanCovid19  (Bahasa Indonesia) 

https://bit.ly/BersatuLawanCovid19_EN  (Bahasa Inggris) 

Google form:  

https://bit.ly/BersatuLawanCovid19_GoogleForm  (Bahasa Indonesia) 

https://bit.ly/COVID-19_Googleform_EN  (Bahasa Inggris) 

MS Excel: 

https://bit.ly/3W_COVID19_Excel  

Untuk informasi lebih lanjut tentang 3W, silakan hubungi Rifkianto Aribowo di rifkianto.aribowo@un.org. 
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