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1. Pada 4 Mei, terdapat 11.587 kasus terkonfirmasi, dengan 864 kematian, 24.020 pasien dalam 

pengawasan dan 238.178 orang dalam pengawasan menurut laporan Kementerian Kesehatan. Penyakit 

COVID-19 telah tersebar di seluruh provinsi dan 310 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Lebih dari 

86.000 tes spesimen telah dilakukan sejak awal virus korona terdeteksi di Indonesia.  

2. Setelah ventilator model Vent-I yang dikembangkan bersama oleh Institut Teknologi Bandung lulus tes 

keamanan, model Covent-20 yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia juga dinyatakan lulus tes 

oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Diharapkan 3.000 unit ventilator 

dari kedua model tersebut dapat diproduksi dalam sebulan, setelah mendpaat izin edar dari Pemerintah. 

Untuk jangka menengah dan Panjang, Indonesia juga sedang mengembangkan alat test cepat dan vaksin 

melalui kerjasama perguruan tinggi, Pemerintah, dan lembaga usaha. 

3. Sampai 3 Mei, Kementerian Kesehatan telah menyetujui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

untuk dilaksanakan di tiga provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta dan Gorontalo) dan 21 kabupaten/kota 

(Kota Banjarmasin, Kota Tarakan, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota 

Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten 

Bekasi, Kota Tegal, Kota Makassar, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, 

Kota Pekanbaru, Kota Banjarmasin, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupten Gresik, dan 

Kabupaten Gowa). Presiden meminta adanya evaluasi dan target-target yang terukur, termasuk jumlah 

pengujian sampel dan tes PCR (polymerase chain reaction) selama penerapan PSBB. 

4. Pada 29 April, Presiden memaparkan skema perlindungan dan pemulihan ekonomi UMKM dan usaha 

ultra-mikro, sebagai berikut: 

a. Perusahaan kecil yang masuk dalam kategori miskin dan sangat terpengaruh oleh COVID-19 dapat 

menerima bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan, bantuan paket 

makanan, bantuan tunai, bantuan tunai langsung desa, pengurangan tarif listrik dan Program Kartu 

Pra-kerja. 

b. Menurunkan tarif pajak penghasilan selama enam bulan yang berlaku untuk UMKM dengan omset 

di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. 

c. Relaksasi dan restrukturisasi pinjaman, yang mencakup angsuran yang tertunda dan subsidi bunga 

untuk penerima KUR (Kredit Bisnis), UMi (Kredit Ultra Mikro), PNM Mekaar (Modal Nasional Madani 

Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir), dan bantuan modal dari 

beberapa kementerian. 

d. Bantuan modal menargetkan 23 juta UMKM yang belum pernah menerima pendanaan dari lembaga 

keuangan atau sistem perbankan. 

e. Kementerian, badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai 

penyangga dalam upaya pemulihan UMKM ketika pandemi COVID-19 berakhir. Misalnya, 

perusahaan milik negara akan membeli produk pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah 

tangga UMKM. 

Kementerian Keuangan lebih lanjut menjelaskan total subsidi bunga pinjaman sebesar Rp34,15 triliun: 

• Nasabah dengan total pinjaman antara Rp 500 juta dan Rp 10 miliar akan menerima subsidi bunga 

pinjaman sebesar 3 persen untuk 3 bulan sejak April 2020, dan 2 persen untuk 3 bulan berikutnya. 

• Nasabah kredit mikro atau kecil dengan pinjaman di bawah Rp 500 juta akan menerima subsidi bunga 

pinjaman sebesar 6 persen selama 3 bulan pertama, dan 3 persen untuk 3 bulan ke depan. 
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• Nasabah usaha kecil, kredit usaha kecil UMi (KUR), Program Mekaaar, dan pelanggan mikro di PT 

Pegadaian Persero dengan pinjaman maksimum Rp10 juta akan menerima subsidi bunga 6 persen 

selama 6 bulan. 

5. Lebih dari 8 juta orang telah mendaftar program Kartu Pra-kerja sampai akhir April 2020. Pemerintah 

berencana membuka pendaftaran sampai 30 gelombang, dengan target 5,6 juta penerima manfaat. 

Sampai gelombang kedua, sekitar 288.000 orang telah menerima bantuan ini, yang masing-masing 

mendapat bantuan pelatihan dan dana senilai Rp. 3,55 juta. Industri parawisata merupakan salah satu 

sektor usaha yang paling terdampak dan mendapat prioritas dari program ini. Kementerian Parawisata 

dan Ekonomi Kreatif mencatat jumlah tenaga kerja bidang parawisata yang terdampak 1,7 juta orang. 

Sementara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia melaporkan setidaknya 1.674 hotel sudah 

berhenti beroperasi dari total 28.230 hotel dan akomodasi di Indonesia, dengan jumlah pekerja lebih dari 

450.000 orang. 

6. Kementerian Sosial, dengan dukungan mitra Sub-klaster Nasional Shelter mengembangkan suatu 

perangkat diseminasi informasi otomatis yang dinamakan SHIRIN - Sistem dan Hub Informasi terkait 

Respon terhadap COVID Nineteen. Informasi yang tercakup meliputi: 

• Informasi terkini dan perkembangan Covid-19 

• Hotline dan website dan rumah sakit setiap provinsi 

• Info Kebijakan terkait COVID-19 termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

• Cara Melindungi Diri dan Orang Lain dari COVID-19 

• Alat Pelindung Diri (APD) yang Dianjurkan 

• Panduan Shelter terkait COVID-19 

Perangkat SHIRIN dapat diakses di https://bit.ly/HaiShirin 

7. Sampai saat ini tercatat 360 lembaga selain pemerintah dengan 1.657 kegiatan tercatat dalam 

pengumpulan data 3W – siapa melakukan apa dimana. Bidang kegiatan yang paling banyak dilakukan 

adalah kesehatan, Kesehatan Reproduksi dan Air Sanitasi dan hygiene, sedangkan wilayah dengan 

jumlah kegiatan paling banyak adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Sulawesi Tengah. Pengisian 

data dilakukan dengan memilih salah satu dari tiga format: Kobo Toolbox, Google form atau MS Excel. 

KoBo Toolbox: 

https://bit.ly/BersatuLawanCovid19  (Indonesian) 

https://bit.ly/BersatuLawanCovid19_EN  (English) 

Google form: 

https://bit.ly/BersatuLawanCovid19_GoogleForm  (Indonesian) 

https://bit.ly/COVID-19_Googleform_EN  (google form - English) 

MS Excel: 

https://bit.ly/3W_COVID19_Excel  

Untuk informasi lebih lanjut agar menghubungi Sdr. Rifkianto Aribowo melalui email 

rifkianto.aribowo@un.org. 
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