
 

 

 

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 

 

Pada 6 Juli, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 64.958 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di semua provinsi di 

Indonesia, dengan 3.241 kematian. Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa 29.919 orang telah pulih dari penyakit, 

dan lebih dari 928.000 spesimen telah diuji dengan menggunakan metode Real Time Polymerase Chain Reaction Assay 

dan Molecular Rapid Test for Tuberculosis. 

Dalam konteks Adaptasi Kebiasaan Baru untuk masyarakat yang produktif dan aman terhadap penyakit COVID-19, Satuan 

Tugas untuk Percepatan Penanganan COVID-19 secara berkala memperbarui pemetaan risiko, berdasarkan kriteria dan 

parameter yang ditetapkan oleh WHO. Peta berikut dari Satuan Tugas menunjukkan tingkat risiko menggunakan data 

terbaru (tanggal 28 Juni 2020): 

 

Pada tanggal 25 Juni diadakan rapat koordinasi, yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, dengan partisipasi dari kelompok, sub-kelompok dan ketua kelompok kerja, Forum Kemanusiaan Indonesia 

(HFI), Palang Merah Indonesia (PMI), Forum Pengurangan Risiko Bencana Yogyakarta dan NTT serta SEJAJAR. 

Pertemuan ini memberikan kesempatan untuk berbagi pencapaian dan tantangan terkini dari masing-masing sektor yang 

terlibat dalam respons to COVID-19.  

Kesehatan 

Kementerian Kesehatan, bekerja sama dengan Asosiasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat melakukan dua putaran 

pelatihan tentang pengujian PCR untuk COVID-19, yang dihadiri oleh sekitar 200 siswa jurusan laboratorium. WHO 

mempresentasikan pembaruan global dan nasional tentang COVID-19, dan pedoman pengujian laboratorium yang 

diperbarui untuk COVID-19. Selain itu, pelatihan sedang disiapkan untuk pengujian PCR; enam pelatihan untuk pelajar 

laboratorium dan satu untuk staf Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia (BPOM). 

Sosialisasi melalui webinar tentang 'Pengelolaan Sampah selama COVID-19’ termasuk kebijakan tentang pengelolaan 

limbah padat dan cair, air, sanitasi dan kebersihan serta penggunaan insinerator dan otoklaf diadakan pada akhir Juni, dan 

diikuti oleh 512 peserta dari dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota melalui webinar; dan 4 378 orang lainnya melalui 

YouTube. Webinar ini adalah seri pertama dari topik ini yang akan dilakukan untuk 34 provinsi. 

Update Situasi 

Penanganan COVID-19 di Indonesia 
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Dukungan kepada BKKBN diberikan untuk penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelayanan dan Ketersediaan 

Kontrasepsi Pada Situasi Krisis, dan kepada Kementerian Kesehatan untuk penyusunan Pedoman Paket Pelayanan Awal 

Minimum dalam Layanan Kesehatan Reproduksi Lansia dilakukan oleh UNFPA. 

Pesan-pesan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial telah disebarluaskan oleh UNICEF kepada 670.469 individu 

(347.782 anak-anak; 322.687 orang dewasa / remaja / pengasuh) melalui platformnya dan mitra. 

Logistik 

Pengkajian kapasitas logistik sedang berlangsung di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan 

Selatan, Sumatera Selatan, Papua, Banten, Nusa Tenggara Barat, dan Bali, yang melibatkan para pemangku kepentingan 

logistik termasuk sektor swasta. Laporan diharapkan akan tersedia dalam tiga minggu ke depan. Dokumentasi Klaster 

Logistik Nasional dalam respons pandemi COVID-19 tersedia di tautan berikut: 

https://wfp.sharepoint.com/sites/KlasterNasionalLogistik.   

Hunian 

Meskipun terkendala dengan risiko penyebaran virus korona, pembangunan hunian pasca bencana terus berlanjut, dengan 

178.000 tempat hunian diselesaikan di Nusa Tenggara Barat (79 persen dari rencana) dan 1.431 tempat hunian selesai di 

Sulawesi Tengah. 

Air, Sanitasi dan Higiene 

Panduan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dengan dukungan dari 

UNICEF. Panduan ini memberikan lima opsi untuk pembuatan fasilitas CTPS sederhana, dengan perkiraan biaya mulai 

dari yang sangat minimum hingga lima juta rupiah. 

Perlindungan Anak 

Modul pengasuhan untuk lembaga dan orang tua telah diluncurkan, dengan fokus pada COVID-19 dan pencegahan 

kekerasan terhadap anak. Hingga saat ini, modul-modul tersebut telah memberi manfaat bagi 89.400 anak-anak (44.400 

anak perempuan; 45.000 anak laki-laki) di 298 dari 514 kabupaten. 

Serangkaian pelatihan tentang mitigasi risiko kekerasan berbasis gender dalam konteks COVID-19 berlangsung, dengan 

partisipasi 159 staf dan konsultan UNICEF (102 perempuan; 57 laki-laki), serta 346 staf dan sukarelawan dari Pemerintah 

dan mitra LSM. Setelah pelatihan bagi mitra yang bekerja pada Layanan Kesejahteraan Sosial Terpadu untuk Anak-anak 

dan Keluarga di Jawa, akses ke pelaporan yang aman tentang pelecehan dan eksploitasi seksual telah diperluas ke lebih 

dari 2,7 juta orang (termasuk lebih dari 1 juta anak) di Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Perlindungan dan Pengelolaan Kekerasan Berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anggota dan mitra sub-klaster ini meliputi: 

• Mendukung implementasi protokol pencegahan dan penanganan Kekerasan Berbasis Gender dalam masa 

COVID-19 di DKI Jakarta, NTT, Kalimantan Barat, Depok, Bekasi, Lombok Utara dan Sulawesi Tengah (Wahana 

Visi Indonesia, LPSDM, UNFPA) 

• Memperkuat atau membangun mekanisme rujukan layanan berbasis masyarakat dengan mekanisme pemerintah 

yang ada di NTB dan Sulawesi Tengah. (LPSDM, Kapal Perempuan, Libu Perempuan, KPKPST, Sikola Mobine) 

• Memberikan bantuan langsung kepada perempuan terdampak di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Sumatera Barat, Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah 

(Kapal Perempuan, Yayasan Kerti Praja, UNFPA) 

• Memperkuat kapasitas desa yang tergabung pada Satuan Tugas COVID-19 tentang peran perempuan dalam krisis 

untuk pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender, di Papua dan Jakarta (UNDP) 
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Gizi 

Penyebaran pesan komunikasi, bahan utama dan alat untuk nutrisi dan perubahan perilaku sosial telah dilakukan melalui 

berbagai platform dan telah menjangkau 5.103.000 orang. Kementerian Kesehatan, bermitra dengan UNICEF, telah 

menyelenggarakan serangkaian webinar tentang topik-topik gizi seperti gizi dalam keadaan darurat, gizi remaja, pemberian 

makan bayi dan anak-anak dan nutrisi ibu, menarik partisipasi lebih dari 20.000 pemangku kepentingan nasional dan 

daerah. 

Pendidikan 

Untuk menilai efektivitas pembelajaran off-line, fase kedua pengkajian nasional dilakukan melalui siaran TV Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, dengan menggunakan platform RapidPro UNICEF. Survei tentang efektivitas belajar yang 

lebih luas dari rumah juga dilakukan, menargetkan orang tua dan siswa di seluruh Indonesia, dengan fokus khusus di 

daerah pedesaan terpencil di Papua. Hasilnya akan menginformasikan pemantauan pembelajaran off-line yang sedang 

berlangsung yang akan dilakukan setiap minggu dan dilaporkan melalui sistem nasional. 

Pemulihan Dini 

Untuk memperoleh analisis komprehensif tentang dampak sosial-ekonomi dari program perlindungan masyarakat, anggota 

Klaster Nasional Pemulihan Dibi sedang melakukan serangkaian survei, termasuk survei rumah tangga dengan SMERU 

dan BPS (menggunakan basis data Susenas), kerangka kerja kegiatan survei untuk UMKM, survei gender dengan LPEM 

UI, dan analisis pembiayaan inovatif. 

 

 


