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Sampai dengan tanggal 12 Oktober, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 333.449 kasus COVID-19 yang 

dikonfirmasi di semua provinsi di Indonesia, dengan 11.844 kematian, dan 255.027 orang telah dinyatakan pulih dari 

penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 152.286 orang. Dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa, 

Indonesia currently has 376 laboratories with a combined testing capacity of 40,000 specimens in a day. 

Terkait dengan peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober, Ikatan Psikolog Klinik Indonesia  

mengumumkan anggotanya telah merawat 14.619 orang sejak Maret hingga Agustus 2020, dengan masalah yang 

paling umum terkait dengan kesulitan belajar, kecemasan, stres, gangguan perasaan dan depresi. Sementara itu, 

studi yang dilakukan Persatuan Psikiater Indonesia dari April hingga Agustus menemukan bahwa 57,6 persen peserta 

studi teridentifikasi mengalami gejala depresi. Dampak psikologis akibat COVID-19 meliputi ketidakpastian kapan 

pandemi akan berakhir, vaksin yang belum tersedia, masalah sosial, stigma, kehilangan pekerjaan, dan perubahan 

interaksi manusia. 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan izin penggunaan darurat dua obat antivirus, yaitu 

favipiravir dan remdesivir, untuk mengobati pasien COVID-19. BPOM juga sebelumnya memberikan izin kepada 

beberapa perusahaan farmasi untuk memproduksi obat secara lokal. Pada akhir tahun 2020, pemerintah 

mengharapkan untuk mengamankan 670.000 vial remdesivir dari sumber luar negeri. 

Ketentuan pengadaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 

2020 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Oktober 2020. Perpres tersebut mengatur tentang persyaratan pengadaan, 

pelaksanaan, pendanaan, serta dukungan dan fasilitasnya. disediakan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah 

daerah terkait terkait vaksinasi COVID-19. Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi menyebutkan, dua BUMN farmasi, Bio 

Farma dan Kimia Farma, saat ini mampu menyimpan 123 juta dari 352 juta dosis vaksin yang dibutuhkan. Presiden 

Indonesia meminta peta jalan penyediaan vaksin COVID-19 di Indonesia sudah tersedia pada 18 Oktober 2020. 

Pemerintah telah menetapkan harga maksimum untuk uji Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) sebesar 

Rp 900.000 (sekitar US $ 62), melalui Surat Edaran Nomor HK. 02.02 / I / 3713/2020 yang dikeluarkan oleh 

Kementerian Kesehatan pada 5 Oktober. Batas harga berlaku untuk semua tes virus corona, termasuk yang 

memberikan hasil cepat. Dengan membatasi harga, Pemerintah berharap melihat lebih banyak orang melakukan 

pengujian sukarela. Pemerintah telah mengindikasikan bahwa batasan harga memperhitungkan biaya sumber daya 

manusia (dokter, pengambil sampel, ekstraktor dan pemeriksa sampel), harga reagen, harga pembelian dan 

pemeliharaan alat tes, penggunaan bahan sekali pakai seperti alat pelindung diri level 3, dan biaya administrasi.. 

Pada tanggal 8 Oktober, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PEN) menjelaskan 

realisasi serapan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di akhir kuartal ketiga mencapai 45,8 persen (IDR 318,5 

triliun dari anggaran IDR 695,2 triliun). Realisasi per program prioritas antara lain: 

• anggaran perlindungan sosial telah terserap 77,01 persen (IDR 157,03 triliun dari anggaran IDR 203,90 triliun). 

• program dukungan UMKM telah menyerap 68,72 persen (IDR 84,85 triliun dari anggaran IDR 123,47 triliun). 

• Sektor kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terealisasi 25,08 persen (IDR 26,61 triliun dari anggaran 

IDR 106,11 triliun). 

Indonesia dan Singapura telah mengumumkan kesepakatan Jalur Hijau Timbal Balik (RGL: Green Reciprocal Lane), 

yang aplikasinya akan dimulai pada 26 Oktober. RGL akan memungkinkan perjalanan lintas batas untuk kepentingan 

bisnis penting dan melanjutkan tujuan resmi antara kedua negara. Pelamar yang memenuhi syarat RGL adalah warga 

negara Indonesia dan warga negara serta penduduk Singapura. Orang yang bepergian harus mematuhi protokol 

pencegahan Covid-19 dan langkah-langkah kesehatan masyarakat yang disepakati bersama oleh kedua negara, 

termasuk melakukan tes swab Covid-19 sebelum dan sesudah kedatangan dari lembaga kesehatan yang diakui 

bersama. 
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Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia telah menyiapkan 120 hotel di sembilan provinsi untuk menampung 

pasien COVID-19 tanpa gejala, dengan total kapasitas 13.334 tempat tidur1. Fasilitas isolasi mandiri disediakan oleh 

Pemerintah bagi masyarakat yang tidak dapat melakukan karantina di rumah karena kondisi rumahnya tidak 

memungkinkan. Para petugas yang melayani di hotel tersebut sudah menjalani pelatihan medis dan dilengkapi dengan 

alat pelindung diri yang memadai. 

Setelah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat sejak 14 September 2020, Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB transisi menuju kebiasaan baru mulai 12 Oktober. Kebijakan yang serupa 

pernah diberlakukan pada 5 Juni sampai dengan 13 September. Work from home (WFH) tetap diutamakan, dan 

protokol pencegahan COVID-19 tetap diberlakukan. Kegiatan di sektor industri esensial2 dapat beroperasi dengan 

kapasitas sesuai kebutuhan, sedangkan kegiatan di sektor non-esensial dilakukan dengan maksimal 50% kapasitas. 

Beberapa kegiatan seperti taman rekreasi/wisata, pusat kebugaran, aktivitas indoor termasuk meeting, workshop, 

seminar, teater, bioskop, akad nikah, pemberkatan, and upacara pernikahan ditentukan maksimal 25% kapasitas. 

Kegiatan dengan risiko penularan tinggi, termasuk hiburan malam, spa, layanan pijat, dan karaoke, tetap ditutup. 

Semua perkantoran wajib mengikuti ketentuan protokol kesehatan, dengan tambahan sebagai berikut: 

1. Membuat sistem pendataan pengunjung di perusahaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari nama 

pengunjung, Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon, waktu berkunjung atau bekerja. 

2. Menyerahkan data pengunjung secara tertulis ke Pemprov DKI Jakarta melalui Disnakertrans untuk 

penelusuran investigasi epidemiologi. 

3. Menyesuaikan jam kerja dan shift kerja. 

4. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan / atau mekanisme dalam melakukan kegiatan kerja dan 

mencegah terjadinya keramaian atau kontak langsung. 

5. Jika ditemukan cluster baru di suatu tempat kerja, maka wajib ditutup tempat kerjanya selama 3 x 24 jam untuk 

disinfeksi. 

 

Berikut ini adalah kegiatan utama dari klaster Nasional Penanggulangan Bencana dan bidang prioritas Multi-sectoral 

Response Plan dalam dua minggu terakhir: 

Kesehatan:  

• COVID-19 Vaccine Introduction Readiness Assessment Tool (VIRAT) yang dikembangkan oleh WHO, 

UNICEF, Gavi, Vaccine Alliance, dan mitra di tingkat global dan regional, telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dan dibagikan kepada Kementerian Kesehatan dan mitranya untuk disesuaikan dengan konteks 

negara. Piranti ini dimaksudkan untuk digunakan oleh Kementerian Kesehatan untuk memberikan peta jalan  

pengenalan vaksin COVID-19 dan kerangka kerja untuk memantau capaian-capaian utama. COVID-19 VIRAT 

siap untuk digunakan segera oleh semua negara, namun mungkin akan diperbarui karena lebih banyak 

informasi tersedia tentang vaksin dan jadwal pengiriman. 

• Kementerian Kesehatan, didukung oleh WHO, telah menyelenggarakan lokakarya tentang manajemen kasus 

klinis pasien COVID-19 sedang hingga berat di sembilan provinsi prioritas (Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa 

Barat, Aceh, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi) pada 25-30 September. 

Hal ini berlanjut dengan diskusi Kementerian Kesehatan, WHO dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 

yang mengidentifikasi kebutuhan percepatan pelacakan dan pengujian COVID-19 di provinsi prioritas 

tersebut. 

Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat: 

• WHO mendukung Wahana Visi Indonesia dalam menyelenggarakan serangkaian webinar bagi petugas 

kesehatan di Provinsi Kalimantan Barat, yang dimulai pada 6 Oktober. WHO memberikan dukungan teknis 

 
1 Jakarta – dengan kapasitas terbanyak 4,333 ranjang di 33 hotel, Jawa Timur, Papua, Bali, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, 

Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, dan Jawa Tengah – dengan kapasitas terkecil 173 tempat tidur di dua hotel). 
2 Ke-11 sektor industri adalah: kesehatan, makanan & minuman, energi, teknologi informasi & komunikasi, keuangan, logistik, 

akomodasi, konstruksi, industri strategis, jasa dasar, utilitas publik & industri yang dianggap sebagai objek vital, dan kebutuhan 

harian. 
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dalam pengembangan modul pelatihan dan materi informasi, edukasi dan komunikasi (KIE) yang diproduksi 

untuk provinsi dengan kelompok sasaran khusus seperti orang tua dengan anak balita dan remaja. 

Kesehatan Reproduksi: 

• Kegiatan Sub Klaster Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Luwu Utara yang dilanda banjir bandang beberapa 

bulan lalu terus berlanjut dengan melaksanakan paket awal minimum kesehatan reprodusi bagi Ibu hamil, 

layanan kesehatan reproduksi remaja, pelayanan Keluarga Berencana. 

• Kementerian Kesehatan dan UNFPA memberikan dukungan teknis kepada Dinas Kesehatan Lhokseumawe 

terkait keberlanjutan layanan kesehatan reproduksi bagi pengungsi Rohingya di Aceh, serta mendistribusikan 

238 bantuak kit Individu kesehatan reproduksi. 

 

Saat ini terdapat 310 lembaga non-pemerintah dengan lebih dari 4.400 kegiatan yang tercatat dalam 3W - siapa 

melakukan apa di mana - sampai saat ini. Bidang kegiatan yang paling banyak meliputi kesehatan, Pendidikan, dan 

air, sanitasi dan higiene, sedangkan wilayah geografis dengan jumlah kegiatan terbanyak adalah di DKI Jakarta, Nusa 

Tenggara Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. 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 


