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Sampai dengan tanggal 28 September, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 278.722 kasus COVID-19 yang 

dikonfirmasi di semua provinsi di Indonesia, dengan 10.473 kematian, dan 206.870 orang telah dinyatakan pulih dari 

penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 131.361 orang. Penambahan kasus terkonfirmai COVID-19 

harian tertinggi di Indonesia terjadi pada tiga hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 23 September (4.465 kasus baru), 24 

September (4.634 kasus baru) dan 25 September (4.823 kasus baru), sejak kasus terkonfirmasi pertama di Indonesia pada 

bulan Maret lalu. Namun tingkat kesembuhan terus meningkat, dengan angka sebesar 73,5 persen per 25 September. 

Menteri Kesehatan baru-baru ini melaporkan bahwa 16.286 dokter magang dan relawan telah dimobilisasi ke rumah sakit 

dan laboratorium rujukan COVID-19 di seluruh negeri, dan penambahan 3.500 magang, 800 petugas kesehatan dan 685 

relawan termasuk spesialis paru-paru, ahli anestesi, internis, dokter umum dan perawat telah diidentifikasi dan akan 

dikerahkan ketika dibutuhkan. 

Presiden RI pada 14 September memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Panjaitan dan 

Kepala BNPB Doni Monardo untuk menekan penularan kasus COVID-19 khususnya di sembilan provinsi dengan kasus 

terbanyak, yaitu: DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan 

Selatan, Bali, dan Papua. Dalam waktu dekat, tiga sasaran yang harus dicapai adalah penurunan penambahan kasus 

harian, peningkatan recovery rate dan penurunan mortality rate.  

Kementerian Keuangan telah mengkonfirmasi resesi ekonomi yang dialami Indonesia sebagai sebuah dampak dari 

pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tercatat positif 2,97 persen, namun di kuartal kedua menurun 

hingga minus 5,32 persen dan penurunannya berlanjut pada kuartal ketiga dengan estimasi penyusutan ekonomi sebesar 

2,9 hingga 1,0 persen. Keseluruhan tahun 2020, perkiraan penyusutan ekonomi berada di 1,7% - 0,6% sampai di 

September 2020. 

Pada tanggal 26 September Presiden mengumumkan pencapaian program perlindungan sosial1, sebagai berikut: 

• Program Keluarga Harapan, telah tersalurkan Rp 29,138 triliun kepada 10 juta penerima manfaat. 

• Program Sembako, telah tersalurkan Rp 30,978 triliun kepada 19,41 juta penerima manfaat.  

• Program Sembako Jabodetabek, telah tersalurkan Rp 4,407 triliun kepada 1,9 juta penerima manfaat.  

• Program Bansos Tunai Non-Jabodetabek, telah tersalurkan Rp 24,787 triliun kepada 9,18 juta penerima manfaat.  

• Program Kartu Prakerja, telah tersalurkan Rp 16,617 triliun kepada 4,86 juta penerima manfaat.  

• Program BLT Dana Desa, telah tersalurkan Rp 11,73 triliun kepada 7,55 juta penerima manfaat.  

• Program Banpres Produktif dan Banpres Modal Kerja Rp 14,183 triliun, sudah diterimakan kepada 5,9 juta 

penerima manfaat. 

• Program Subsidi Gaji, telah tersalurkan Rp 10,8 triliun kepada 9 juta penerima manfaat.  

• Program Diskon Listrik, telah tersalurkan Rp 3,455 triliun kepada 31,4 juta penerima manfaat. 

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa sekitar 90 persen rumah tangga miskin di Indonesia telah 

menerima bantuan Pemerintah untuk memitigasi dampak krisis COVID-19. Sementara, bantuan kepada Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah telah mencapai 22,6 triliun. 

Periode kampanye Pilkada tahun ini untuk 270 provinsi, kabupaten dan kota berlangsung dari 26 September hingga 5 

Desember, dengan hari pemilihan ditetapkan 9 Desember 2020. Pemungutan suara untuk berbagai tingkat pemerintahan 

akan dilakukan serentak pada tanggal tersebut. Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 

2020, telah melarang jenis kegiatan kampanye yang berpotensi mengumpulkan banyak massa, yaitu: rapat umum, panen 

raya, dan/atau konser musik, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, kegiatan olahraga berupa gerak jalan, dan/atau 
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sepeda, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah, peringatan hari ulang tahun Partai Politik. KPU 

hanya memperbolehkan beberapa jenis kampanye, diantaranya pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, 

debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, dan penayangan iklan. Partisipasi 

pertemuan tatap muka dibatasi maksimal 50 orang, dengan mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak minimal 

satu meter dan mengenakan masker. 

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

Response Plan dalam dua minggu terakhir: 

Kesehatan:  

• Kementerian Kesehatan dan mitra kesehatan membahas revisi rencana respons operasional COVID-19 pada 10-

11 September, dimana rekomendasi Kajian Intra-Aksi untuk setiap pilar dipaparkan dan didiskusikan untuk menjadi 

kegiatan prioritas dalam revisi rencana respon nasional dan provinsi. 

• WHO dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mendiskusikan solusi untuk mempersingkat waktu 

penyelesaian pengujian laboratorium dan meningkatkan kapasitas pengujian dan menyepakati bahwa perpindahan 

dari ekstraksi manual ke otomatis akan membantu laboratorium mencapai target waktu penyelesaian kurang dari 

48 jam. 

• Kementerian Kesehatan, dengan dukungan teknis dari WHO, telah mengembangkan enam video tutorial tentang 

pengelolaan limbah untuk fasilitas perawatan kesehatan (HCF). Video tersebut berisi informasi tentang 

pengelolaan limbah padat dan cair di HCF, prosedur operasi standar, dan penerapan kebersihan air dan sanitasi. 

Video yang sudah final akan disebarluaskan oleh Kemenkes. 

• WHO, bekerja sama dengan UNDP, mengadakan insinerator dan autoklaf senilai US$ 900.000, yang akan 

diberikan ke enam provinsi (Bali, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta, Sumatera Barat dan Yogyakarta). 

• Modul pelatihan pengujian PCR untuk teknisi laboratorium sedang didiskusikan Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan Nasional (NIHRD), Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat 

(CDC AS), Asosiasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat AS (APHL AS), dan Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan dengan fasilitasi WHO. 

• Kementerian Kesehatan dan WHO menyelenggarakan pelatihan tim respon cepat di 34 provinsi pada 15 - 24 

September. Pelatihan meliputi surveilans, indikator kesehatan masyarakat, investigasi lapangan, pelacakan 

kontak, surveilans sentinel influenza like illness (ILI) / severe acute respiratory infection (SARI), diagnostik 

laboratorium, pencegahan dan pengendalian infeksi, pelaporan dan pencatatan. Provinsi berbagi pembelajaran, 

praktik terbaik, kesenjangan dan tantangan yang dihadapi selama investigasi lapangan. 

 

Logistik: 

• Rantai pasok komersial, bekerja sama dengan Kementerian Koordinasi bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, telah menetapkan Definisi, Daftar dan Prioritas Barang Penting Komersial di masa Pandemi COVID-

19. Barang penting yg di sepakati untuk prioritas pemetaan rantai pasok adalah: buah jeruk, telur, dan hand-

sanitizer. Suatu webinar telah dilaksanakan pada tanggal 23 - 25 September untuk menyampaikan hasil pemetaan 

dan 11 Focused Group Discussions terkait ketiga komoditi tersebut. Webinar dihadiri 230 orang termasuk pejabat 

dari Kementerian Kesehatan, Dinas Perdagangan, dan perangkat daerah lainnya, serta asosiasi bisnis. 

• Klaster Logistik Nasional sedang memetakan kapasitas penyimpanan dengan kontrol suhu yang dimiliki oleh 

anggota Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI). 

Air Minum dan  Penyehatan Lingkungan – AMPL (sebelumnya disebut WASH): 

• Sub-klaster AMPL telah mengadakan lima seri pelatihan webinar Pembukaan Kembali Sekolah, antara 22 

September dan 20 Oktober, bagi LSM sebagai upaya membantu Pemerintah dalam upaya percepatan pembukaan 

kembali sekolah di zona kuning dan hijau. Para LSM yang berpartisipasi diharapkan dapat melakuan advokasi 

yang seragam terkait AMPL kepada pemerintah daerah setempat. 

• Survey 3M (memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan sesering mungkin) sedang dilakukan di 

delapan provinsi prioritas pada 24 September – 24 November. Untuk mengadakan survei tersebut, 400 relawan 

dari Tim Koordinasi Relawan COVID-19 telah dilatih pada 21-23 September.  
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Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat: 

• Melibatkan Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JKRI) dalam talkshow Bincang Rabu setiap Hari Rabu pukul 

16.00-17.00 WIB dengan tema terkait COVID-19, yang menjangkau lebih dari 400 radio komunitas di 17 provinsi. 

Acara ini juga disiarkan via FB Fanpage "JRKI" dan tersedia dalam podcast.  

Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian:  

• IOM, BAZNAS dan TAGANA melakukan pendataan pengungsian secara komprehensif di seluruh daerah 

terdampak banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, pada 8 -12 September 2020. Hasil kajian 

dapat dilihat pada link berikut: 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjk0Y2QzOGYtNmIzMi00MmZkLWIyNGQtNDY0Y2JkNDM4YjhiIiwidCI6Ij

E1ODgyNjJkLTIzZmItNDNiNC1iZDZlLWJjZTQ5YzhlNjE4NiIsImMiOjh9 

Pemulihan Dini: 

• Klaster Pemulihan Dini sedang mempersiapkan dukungan kegiatan Kaji Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) 

untuk mengidentifikasikan kebutuhan prioritas pemulihan krisis COVID-19 dan perencanaannya, mendukung 

Digital Village Program di Propinsi Jawa Barat dan Gorontalo, mendukung pertanian berkelanjutan bagi kelompok 

tani di NTT dan melanjutkan advokasi dan pelatihan  bagi ‘frontliner’ GBV di sembilam kota pada lima propinsi 

prioritas sampai February 2021. 

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. 



 

 

 

The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) is to 
Coordinate the global emergency response to save lives and protect people in humanitarian crises. 

We advocate for effective and principled humanitarian action by all, for all. 
www.unocha.org  


