
 
 
 

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 

 
Sampai dengan tanggal 7 Desember, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 581.550 kasus COVID-19 di seluruh 
34 Provinsi di Indonesia, dengan 17.867 kematian, dan 479.202 orang telah dinyatakan pulih dari penyakit. Pemerintah 
juga mencatat kasus terduga sebanyak 72.986 orang. Ikatan Dokter Indonesia mengumumkan sampai tanggal 5 
Desember, sebanyak 342 tenaga medis meninggal akibat COVID-19, yang terdiri dari 192 dokter, 14 dokter gigi, dan 
136 perawat. 

KawalCOVID19, sekumpulan pemerhati data independen, mengungkapkan berbedaan data COVID-19 antara 

Pemerintah Pusat dengan daerah. Kasus terkonfirmasi pada 1 Desember tercatat 543.975 orang oleh Pemerintah 
Pusat, sedangkan data pemerintah daerah pada 30 November tercatat 562.215 orang. Demikian pula untuk orang 
yang dinyatakan sembuh dan meninggal, data dari pemerintah daerah tercatat lebih besar dari data yang dilaporkan 
Pemerintah Pusat. Sebuah organisasi citizen reporting lainnya, Lapor COVID-19, menemukan 135 kabupaten dan 
kota tidak memperbarui data penanganan COVID-19 secara konsisten di daerah masing-masing. Perbedaan data ini 
diakui oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan pemerintah daerah, yang terus berupaya untuk 
memperbaikinya. 

Pada tanggal 3 Desember, Menteri Kesehatan menetapkan enam jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia, 
yaitu vaksin produksi PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc. beserta BioNTech, dan Sinovac 
Biotech. Penggunaan vaksin COVID-19 hanya dapat dilakukan setelah mendapat Izin Edar atau persetujuan 
penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Pengadaan vaksin akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN. Sebanyak 1,2 juta dosis 
vaksin COVID-19 produksi Sinovac telah tiba di Indonesia pada 6 Desember dan disimpan di fasilitas PT Bio Farma. 

Pada tanggal 1 Desember, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-
19 menerbitkan buku Pedoman Perubahan Perilaku Protokol Kesehatan 3M (mencuci tangan dengan sabun, memakai 
masker dan menjaga jarak) dalam 77 bahasa daerah. Pedoman tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat 
menerapkan protokol kesehatan. Sebelum diluncurkan, hasil terjemahan tersebut telah diujicobakan terhadap ahli 
bahasa dan masyarakat di daerah setempat. 

Menyusul perubahan keputusan Pemerintah untuk memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah yang 
diserahkan kepada pemerintah daerah, kepala sekolah dan orang tua murid, pada 30 November komisioner Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan 83,68 persen sekolah belum siap melangsungkan pertemuan 
tatap muka. Kesimpulan ini diambil berdasarkan hasil pengawasan KPAI pada 49 sekolah di 21 kabupaten/kota di 

delapan provinsi (NTB, Bengkulu, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta) 
sejak Juni hingga November 2020. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) memperkirakan pembukaan sekolah tatap 
muka akan menambah jumlah kasus COVID-19 dan mengeluarkan rekomendasi bagi sekolah dan orang tua terkait 
hal ini. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi menuju 
kebiasaan baru selama dua pekan hingga 21 Desember. Di tanggal 5 Desember, kondisi kapasitas keterisian tempat 
tidur isolasi di total 98 rumah sakit rujukan pasien terinfeksi virus corona di Jakarta melonjak dalam rentang waktu dua 
mingu terakhir dari 73 persen menjadi 79 persen (4.960 dari kapasitas maksimal 6.302 tempat tidur). Sementara 
kapasitas keterisian Intensive Care Unit (ICU) telah mencapai angka 71 persen, (620 tempat tidur dari 874 tempat 
tidur). Pembatasan Sosial di Bogor, Depok dan Bekasi juga diperpanjang hingga 23 Desember, di Bandung hingga 18 
Desember, sementara di Provinsi Banten hingga 12 Desember.  

 
Berikut ini adalah kegiatan utama dari klaster Nasional Penanggulangan Bencana dan bidang prioritas Multi-sectoral 
Response Plan dalam dua minggu terakhir: 
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Kesehatan:  

 Pada tanggal 26 dan 27 November, WHO mendukung Kementerian Kesehatan dalam pertemuan untuk 
memantau implementasi rekomendasi dari Intra-Action Review. Rekomendasi tersebut mencakup sembilan 
bidang: (i) komando dan koordinasi, (ii) Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat, (ii) logistik dan 
dukungan operasional, (iv) pencegahan dan pengendalian infeksi, (v) manajemen kasus, (vi) pengawasan, 
(vii) laboratorium, (viii) titik masuk dan (ix) layanan kesehatan penting. Kegiatan tindak lanjut, tantangan dan 
kendala dari masing-masing bidang dibahas dalam pertemuan tersebut. 

Dukungan Psikososial dan Kesehatan Jiwa: 

 Pada awal Desember, Sub klaster Dukungan Psikososial dan Kesehatan Jiwa mengadakan: 1). Talkshow 
Perlindungan Anak: Komunikasi Positif dan Bercerita sebagai Dukungan Psikososial Anak Saat Ditemani 
Orang Tua Belajar dari Rumah, 2) Talkshow: Membantu Anak Autis saat Pandemi, dan 3). Pelatihan dan 
diskusi Pedagogi Darurat. 

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan: 

 WHO dan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan Training of Trainers tentang Air, Sanitasi dan 
Kebersihan untuk Alat Perbaikan Fasilitas Kesehatan (WASH FIT) pada tanggal 9, 17, 19, 24 dan 26 
November yang diikuti oleh sekitar 30 orang. WHO melatih peserta tentang penggunaan alat untuk 
mengidentifikasi kebutuhan, kesenjangan dan tantangan terkait WASH di fasilitas kesehatan. WHO juga 
mempresentasikan tentang bagaimana mengintegrasikan kesiapsiagaan dan ketahanan perubahan iklim, 

kesetaraan gender dan inklusi sosial ke dalam infrastruktur WASH. Di akhir ToT, peserta melakukan asesmen 
virtual di puskesmas dengan menggunakan WASH FIT, menyusun rencana perbaikan dan road map aksi 
penguatan WASH dalam program tahun 2021. 

 

Saat ini terdapat 310 lembaga non-pemerintah dengan lebih dari 4.480 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 


