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1. Sampai dengan 18 Mei, Pemerintah Indonesia mengumumkan 18.010 kasus terkonfirmasi COVID-19 di semua 

provinsi dengan 1.191 kematian, 11.422 pasien dalam pengawasan dan 45.047 orang dalam pengawasan. 

Pemerintah juga menyampaikan bahwa 4.324 orang telah pulih dari penyakit.  

2. Kementerian Kesehatan melaporkan lebih dari 143.000 tes telah dilakukan sejak virus korona terdeteksi di 

Indonesia. Kementerian mengakui masih ada kendala untuk meningkatkan jumlah tes harian. Mayoritas dari 71 

laboratorium berada di Pulau Jawa, sehingga perlu waktu lama untuk memeriksa sampel dari luar Jawa. 

Laporcovid19.org - situs crowdsourcing menemukan kasus di Provinsi Jawa Timur yang membutuhkan 17 hari 

untuk mendapatkan hasil tes PCR. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan tes molekuler 

cepat dengan alat tes dan cartridge tuberkulosis yang dapat mendeteksi COVID-19. Ribuan cartridge telah 

didistribusikan ke 64 rumah sakit di 30 provinsi. Hanya setelah mendapatkan hasil tes secara masif, pemerintah 

daerah dapat membuat keputusan untuk mengurangi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

3. Presiden menegaskan pada 18 Mei bahwa Pemerintah belum melonggarkan PSBB namun sedang menyiapkan 

skenario pelonggaran PSBB yang akan diputuskan pada waktu dan kondisi yang tepat. Sementara ini pembuatan 

pedoman proses transisi pasca COVID-19 dipimpin oleh Kementerian Koordinator bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, dengan masukkan dari Kementerian/Lembaga terkait. Pedoman ini akan mengatur 

masyarakat memulai aktivitas kembali, termasuk bagaimana cara berinteraksi dengan tetap menerapkan protokol 

kesehatan seperti menjaga jarak fisik, menyediakan tempat cuci tangan, dan tetap mengenakan masker. 

Pemberlakuan transisi akan dilakukan secara bertahap, dengan tahap pertama yang dipicu dengan berkurangnya 

minimal 50 persen kumulatif kasus baru dalam tujuh hari dibanding minggu sebelumnya, atau tidak ada 

penambahan kasus baru. Saat ini PSBB sedang diterapkan di empat provinsi (DKI Jakarta, Sumatera Barat, 

Gorontalo, dan Jawa Barat) dan 27 kabupaten/kota. Belum ada daerah yang berencana mengakhiri aturan ini, 

sementara waktu penerapannya di Jakarta dan Jawa Barat kemungkinan akan diperpanjang. 

4. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diluncurkan pada 11 Mei (melalui Peraturan Pemerintah No. 

23 tahun 2020) bertujuan untuk melindungi, memelihara, dan meningkatkan kemampuan ekonomi pelaku usaha, 

termasuk UMKM. Selama pandemi, Program PEN bertujuan untuk menjaga dan mencegah kerugian kegiatan 

bisnis lebih lanjut dan meminimalkan PHK dikarenakan COVID-19. Dalam pasca pandemi, Program ini 

diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Kebijakan Program dikembangkan bersama oleh 

Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang 

Maritim dan Investasi, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan, dan 

melibatkan kementerian / institusi terkait lainnya. Pada 18 Mei, Menteri Keuangan mengumumkan stimulus fiskal 

yang disediakan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp. 641,17 triliun. 

5. Dalam rapat sub-klaster WASH (air, sanitasi dan higiene) tanggal 12 Mei, ditekankan bahwa hanya sepertiga dari 

seluruh Puskesmas di seluruh Indonesia yang memiliki fasilitas CTPS (cuci tangan pakai sabun) dan tersedia air 

mengalir. Demikian juga di sekolah, diperkirakan hanya 20-30 persen yang telah menyiapkan sarana CTPS. Para 

organisasi yang bergerak di bidang WASH agar memberikan kontribusi untuk meningkatkan sarana CTPS yang 

memadai. 

6. S=JAJAR, suatu jejaring organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang memperkuat 

cakupan respons pemulihan COVID-19 terutama pada kelompok masyarakat lemah dan terpinggirkan, telah 

melakukan webinar minguan secara berlanjut sejak Maret 2020. Beberapa diskusi tematik yang telah dilakukan 

adalah tentang respons yang inklusif, dampak sosial dan ekonomi, dukungan bagi para pekerja di garis depan, 

pendaaan kedaruratan, kerjasama multi-sektoral dan peran perempuan. Informasi lengkap tentang kegiatan 

jejaring ini dapat dilihat disini. 
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