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Pada tanggal 14 September, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 221.523 kasus COVID-19 yang dikonfirmasi di 

semua provinsi di Indonesia, dengan 8.841 kematian. Pemerintah juga telah mengumumkan bahwa 158.405 orang telah 

pulih dari penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 98.842 orang. 

Ikatan Dokter Indonesia mencatat as of 13 September bahwa terdapat 194 tenaga kesehatan meninggal due to COVID-

19, yang terdiri dari 115 dokter umum dan spesialis, 9 dokter gigi dan 70 perawat. Biro Pusat Statistik mencatat 81.011 

dokter di Indonesia pada 2019, dengan sebaran terbanyak di DKI Jakarta (dengan 11.365 dokter), Jawa Timur (10.802 

dokter), Jawa Tengah (9.747 dokter), dan Jawa Barat (8.771 dokter). 

Pada 3 September, Presiden Indonesia membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin untuk penyakit 

COVID-19, melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Dilaporkan langsung kepada Presiden, tim tersebut terdiri 

dari Tim Pengarah - diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian -, Tim Penanggung Jawab - diketuai oleh 

Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional -, dan Tim Pelaksana. 

Indonesia akan menggelar Pilkada serentak 2020 untuk 270 provinsi, kabupaten, dan kota, dengan pemungutan suara 

pada 9 Desember 2020. Menteri Dalam Negeri telah mengirimkan surat peringatan resmi kepada 54 kepala daerah yang 

diduga melanggar COVID-19. Protokol dalam menyelenggarakan proses pemilihan, termasuk menimbulkan kerumunan. 

Sebanyak 704 pasangan calon (dua orang mencalonkan diri bersama, untuk menduduki posisi gubernur dan wakil 

gubernur, dll) akan mengikuti pemilu di 270 daerah, dan Kementerian Dalam Negeri baru-baru ini mencatat ada 37 

pasangan yang terpilih. terinfeksi virus corona. 

Pemerintah Jakarta telah memutuskan untuk memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar mulai 14 September. 

Pemerintah Provinsi bertemu dengan Satgas Nasional COVID-19 untuk menentukan kapasitas maksimum kegiatan usaha, 

pengoperasian ruang publik, dan pembatasan mobilitas, dan mengambil keputusan penting berikut: 

• Operasi 11 sektor industri (kesehatan, makanan & minuman, energi, teknologi informasi & komunikasi, keuangan, 

logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, layanan dasar, utilitas publik & industri yang dianggap sebagai 

objek vital, dan kebutuhan sehari-hari) diperbolehkan , dengan 50 persen personil. 

• Penutupan semua sekolah dan lembaga pendidikan, taman dan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga umum, dan 

aula pertemuan. 

• Kantor pemerintah dan diplomatik asing, serta perusahaan milik negara dapat beroperasi dengan 50 persen 

personil. Kantor pemerintah provinsi dapat beroperasi dengan kapasitas maksimum 25 persen. 

• Restoran dan tempat makan lain hanya dapat beroperasi untuk pesan antar. 

• Tempat ibadah hanya bisa menerima warga setempat. 

• Pasar dan mal dapat beroperasi dengan maksimal 50 persen dari kapasitas total pengunjung. 

• Kantor harus memberlakukan work from home kepada semua staf, dengan pengecualian maksimal 25 persen 

untuk beberapa kantor yang telah disetujui untuk beroperasi. 

• Angkutan umum dibatasi hingga 50% kapasitasnya sementara ojek online diizinkan membawa penumpang dengan 

protokol kesehatan yang ketat. 

• Kendaraan pribadi dapat mengangkut maksimal dua penumpang per baris kursi kecuali bagi mereka yang 

beralamat sama. 

• Penangguhan kebijakan ganjil genap karena mayoritas penularan COVID-19 (sekitar 62 persen) terkait dengan 

penggunaan angkutan umum. 

• Pasien COVID-19 dengan gejala ringan atau orang tanpa gejala tidak diizinkan untuk mengisolasi diri karena risiko 

penyebaran yang tinggi, dan harus dirawat di pusat isolasi. Pemerintah telah menjalin kerja sama dengan 15 hotel 

berbintang dua dan tiga, yang akan meningkatkan kapasitas isolasi sebanyak 3.000 kamar. Selain itu, Tower 4 dan 

5 Wisma Atlet baru saja dibuka sehingga menambah kapasitas 2.500 kamar. 
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Keputusan itu diambil menyusul peningkatan kasus baru yang signifikan dalam dua pekan terakhir. Tanpa langkah tegas 

tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan ranjang isolasi dan ICU di Jakarta akan terisi penuh pada 

September. Sementara itu, tingkat hunian tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit rujukan di delapan provinsi prioritas 

(DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua) 

masih mecukupi untuk saat ini, dengan rata-rata tingkat hunian tempat tidur untuk ICU sebesar 46 persen dan untuk ruang 

isolasi sebesar 48 persen. 

Berikut ini adalah sorotan utama dari klaster Nasional Penanggulangan Bencana dan bidang-bidang prioritas selama dua 

minggu terakhir: 

Kesehatan:  

Pertemuan Kementerian Kesehatan dengan WHO dan pemangku kepentingan utama lainnya pada 10-11 September 

membahas revisi rencana respons operasional COVID-19. Rekomendasi Kajian Intra-Aksi untuk setiap pilar 

dipresentasikan dan didiskusikan sehingga rekomendations are turn into kegiatan prioritas dalam revisi rencana respon 

nasional dan provinsi. 

Kesehatan Reproduksi: 

Kementerian Kesehatan, UNFPA dan mitra sub klaster Kesehatan Reproduksi menyelesaikan Pedoman Tatalaksana Klinis 

Korban Kekerasan Seksual dalam situasi Krisis. 

Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat: 

Kemitraan dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah 350.000 orang di 34 distrik telah dijangkau dengan intervensi 

kesadaran dan perubahan perilaku. 

Koordinasi dan Manajemen Tempat Pengungsian:  

IOM dan pemerintah secara bersama-sama mengkaji tempat pengungsian yang digunakan untuk karantina pekerja migran 

Indonesia yang kembali melalui Tanjung Pinang dan Jakarta dengan menggunakan parameter berdasarkan pedoman yang 

disusun oleh Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan.  Berdasarkan hasil penilaian tersebut, IOM akan melakukan 

peningkatan kualitas tempat pengungsian yang sesuai dan memberikan dukungan teknis lainnya yang diperlukan untuk 

menanggulangi kesenjangan standar tempat pengungsian. Pelatihan TAGANA oleh IOM dan BAZNAS dalam 

pengumpulan data dan  manajemen informasi pengungsian bagi TAGANA dalam mendukung respon tanggap bencana 

banjir bandang d kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. 

Manajemen Kekerasan berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan: 

Sub-klaster telah melakukan rapat koordinasi penguatan  pencegahan dan pelayanan kekerasan berbasis dan sensitisasi 

Perlindungan  Eksploitasi dan Penyalahgunaan Seksual kepada  P2TP2A Provinsi DKI, Jawa Barat (Depok, Bogor, Bekasi, 

Cirebon), Sulawesi Tengah (Palu, Sigi , Donggala), NTB (Lombok Utara), dan Banten (Tangerang, Tangerang Selatan). 

Saat ini terdapat 310 lembaga non-pemerintah dengan lebih dari 4.000 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. 
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