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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. 
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Sampai dengan tanggal 26 Oktober, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 392.934 kasus COVID-19 yang 

dikonfirmasi di semua provinsi di Indonesia, dengan 13.411 kematian, dan 317.672 orang telah dinyatakan pulih dari 

penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 170.163 orang.  

COVID-19 memiliki dampak negatif yang lebih besar pada orang dengan kondisi kesehatan yang mendasarinya. 

Misalnya, orang yang hidup dengan HIV / AIDS lebih rentan terhadap efek pandemi. Menurut data Kementerian 

Kesehatan, sekitar 543.000 orang hidup dengan HIV / AIDS di Indonesia. Kematian akibat virus yang dikonfirmasi di 

Indonesia itu termasuk delapan orang dengan HIV / AIDS, dan 77 orang dengan HIV / AIDS dipastikan positif terkena 

virus corona. Survei baru-baru ini terhadap orang dengan HIV oleh UNAIDS dan Jaringan Indonesia Positif (JIP) 

menemukan bahwa 52 persen responden hanya memiliki cukup obat ARV untuk bertahan selama sebulan - situasi 

yang lebih serius dibandingkan dengan Maret 2020. Mereka merasa lebih sulit untuk mengakses pasokan ARV karena 

penghentian layanan transportasi darat dan udara serta terganggunya layanan kesehatan. Sekitar setengah dari 

responden belum menerima bantuan sosial apa pun, dan beberapa tidak dapat lagi membayar sewa rumah mereka 

pada saat survei. 

Kementerian Kesehatan dibantu oleh para ahli yang tergabung dalam ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group 

on Immunization) yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan vaksinasi 

COVID-19. Vaksinasi COVID-19 direncanakan dimulai tahun ini setelah mendapat perizinan dari Badan Pengawas 

Obat dan Makanan. Diperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan total sekitar 300 juta dosis vaksin, untuk sekitar 

160-185 juta orang. Untuk itu, Pemerintah telah bekerja sama dengan empat produsen vaksin, yaitu Sinovac, 

Sinopharm / G42, Cansino, dan Astra Zeneca, serta secara aktif terlibat dalam kerja sama internasional dan 

multilateral, selain pengembangan vaksin dalam negeri. Pemerintah telah menegaskan bahwa vaksin tidak 

menggantikan Protokol Kesehatan, yang tetap wajib karena proses vaksinasi akan memakan waktu yang cukup lama. 

Rencana detail pelaksanaan vaksinasi sedang dibuat, dengan 10 provinsi prioritas sudah diidentifikasi dalam tingkat 

resiko penyebaran Covid-19 tinggi (Sumatera Utara, Aceh, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat). Tahapan awal vaksinasi diperuntukkan bagi garda 

terdepan yaitu tenaga medis dan paramedis contact tracing, anggota TNI, Polri, Satpol PP, serta pelayanan publik 

lainnya.  

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerangkan bahwa pelaksanaan Penanaman Modal hingga September 

2020 sebesar Rp.611,6 triliun (74,8% dari target di tahun 2020 sebesar Rp.817,1 triliun). Hal ini berkontribusi pada 

penyerapan lebih dari 861.000 tenaga kerja. Sementara jumlah orang yang membutuhkan pekerjaan mencapai sekitar 

13,4 juta, yang meliputi 6,9 juta orang yang menganggur sebelum pandemi COVID-19, 3,5 juta pekerja yang di-PHK 

atau cuti, dan 3 juta tenaga kerja baru. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi pengangguran adalah melalui 

program Kartu Pra Kerja yang telah bermanfaat bagi sekitar 5,6 juta peserta. 

Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif memperkirakan pekerja pariwisata saat ini sebanyak 6,5 juta orang, dari 

sebelum 13 juta sebelum pandemi. Sebagai salah satu sektor usaha yang paling terdampak, sektor parawisata 

mendapat bantuan dana hibah sebesar Rp.3,3 triliun. Sebanyak 101 kabupaten/kota di Indonesia yang memenuhi 

kriteria penerima dana hibah pariwisata sebagai berikut:  

• Daerah dengan kriteria Pajak Hotel dn Pajak Restoran minimal 15 persen dari total pendapatan daerah Tahun 

Anggaran 2019;  

• Termasuk dalam 10 destinasi pariwisata prioritas;  

• Termasuk dalam 5 destinasi super prioritas;  

• Termasuk dalam destinasi branding; atau  

• bagian dari Calendar of Events sektor parawisata. 
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Dari Rp 3,3 triliun dana tersebut, 70 persen disalurkan kepada pelaku usaha hotel dan restoran. Dana tersebut dapat 

digunakan untuk menjalankan operasional, menerapkan protokol kesehatan, dan dukungan program Cleanliness, 

Health Safety and Environment Sustainability. Sementara 30 persen diberikan kepada pemerintah daerah.  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi menuju 

kebiasaan baru selama dua pekan hingga 8 November 2020, Gubernur menjelaskan tren penurunan rata-rata 

okupansi ranjang isolasi dalam dua pekan terakhir, dari 64 persen pada 12 Oktober menjadi 59 persen pada 24 

Oktober. Demikian pula, rata-rata hunian ICU telah menurun dari 68 persen pada 12 Oktober menjadi 62 persen pada 

24 Oktober. Sementara itu, ketentuan PSBB di Provinsi Banten yang berdekatan diperpanjang hingga 19 November. 

 

Berikut ini adalah kegiatan utama dari klaster Nasional Penanggulangan Bencana dan bidang prioritas Multi-sectoral 

Response Plan dalam dua minggu terakhir: 

Kesehatan:  

• Survei kapasitas terapi oksigen untuk mendukung pengobatan pasien COVID-19 terus dilakukan. WHO 

membantu Kementerian Kesehatan untuk pelatihan penyegaran bagi staf rumah sakit rujukan pada 13-14 

Oktober, yang dihadiri oleh 529 peserta. 

• Penyelesaian modul pelatihan online tentang pengujian PCR COVID-19 bagi teknisi laboratorium telah 

dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, dengan dukungan WHO. Pelatihan dibagi 

menjadi tujuh modul yang dikembangkan oleh para ahli dalam kegiatan diagnostik COVID-19. 

• Para anggota dan mitra klaster Kesehatan memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia pada 10 Oktober 

dengan menyelenggarakan acara advokasi online global ‘Acara Besar untuk Kesehatan Mental! Mari 

bersama-sama #MoveForMentalHealth! ’, dan kampanye 'Gerakan untuk kesehatan mental: ayo berinvestasi'. 

• Selain itu, Kementerian Kesehatan, dengan dukungan dari WHO, telah menyelesaikan orientasi protokol 

tentang kesehatan mental dan dukungan psikososial (MHPSS) untuk anak dan remaja selama pandemi 

COVID-19 di 34 provinsi. Protokol tersebut mencakup panduan tentang perencanaan, koordinasi, 

implementasi, dan evaluasi intervensi kesehatan mental yang sesuai untuk tingkat subnasional. Empat 

gelombang webinar telah dilakukan. Hadir dalam pertemuan tersebut 411 staf dari sektor kesehatan, agama, 

sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten. 

• WHO mendukung Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 

(Komnas PP KIPI) untuk mengembangkan dokumen teknis efek samping vaksin untuk kepentingan khusus 

(AESI - Adverse Event of Special Interest) bagi vaksin COVID-19 dan akan memberikan peningkatan 

kapasitas kepada komite nasional, komite provinsi dan gugus tugas terkait di 34 provinsi. 

• Pada 16 Oktober, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UN Women dan WHO 

meluncurkan Kompetisi Komik dan Ilustrasi untuk menyoroti pengalaman pandemi COVID-19 dari perspektif 

perempuan dan anak perempuan di Indonesia. Kompetisi ini akan mengungkap bagaimana kehidupan wanita 

telah terpengaruh selama pandemi, dengan memanfaatkan seni sebagai alat berekspresi, meningkatkan 

kesadaran, dan memicu diskusi di masyarakat. 

• WFP mengkoordinasi pelatihan bimbingan teknis COVID-19 untuk anggota TAGANA. Pada kelompok 

pertama di bulan Juni-Agustus, peserta berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Kalimantan Selatan, Jawa Barat dan NTT. Setelah diadakan evaluasi dan perbaikan, kelompok kedua telah 

dimulai pada September dengan peserta dari Provinsi Banten, Lampung dan beberapa provinsi lainnya. 

Hingga saat ini, tercatat lebih dari 1.000 anggota TAGANA yang berpartisipasi dalam pelatihan ini, yang 

didukung oleh IFRC, UNICEF, IOM, Predikt, RedR, WHO dan OCHA. 

Logistik: 

• Pemetaan Kapasitas Logistik Medis telah dilakukan dengan mencakup layanan storage, cold storage, 

handling, dan Transport di 14 provinsi (Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan 
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Selatan, Sumatra Barat, Sumatra Utara, DI Yogyakarta, Papua, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi 

Tengah, DKI Jakarta dan Bali). 

• Dengan kepemimpinan Kementerian Koordinasi bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, rantai 

pasok komersial untuk komoditi buah jeruk, telur, dan hand-sanitizer sedang dilakukan, dan sudah memasuki 

tahap penyusunan rekomendasi strategi rantai pasok sebagai antisipasi masa bencana. 

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan: 

• Empat Pelatihan Webinar Pembukaan Kembali Sekolah bagi LSM telah dilakukan di Bulan September dan 

Oktober sebagai upaya membantu pemerintah dalam upaya percepatan pembukaan kembali sekolah di zona 

kuning dan hijau. Kegiatan ini bertujuan agar para LSM dapat melakukan advokasi yang selaras terkait AMPL 

kepada pemerintah di daerahnya masing-masing. 

Perlindungan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender: 

• Kegiatan termasuk sensitisasi delapan protokol layanan dan penanganan KBG pada masa COVID-19 

(Layanan pengaduan melalui hotline; 2. layanan pengaduan melalui email; 3. Layanan pertemuan tatap muka; 

4. Layanan penjangkauan; 5. Layanan antar jemput klien; 6. Pendampingan dalam proses hukum (kepolisian, 

kejaksaan, maupun persidangan); 7. Layanan pendampingan korban; dan 8. Rujukan rumah aman dan 

layanan kesehatan) didukung oleh UNFPA dan diikuti oleh perwakilan semua provinsi pada 13-14 Oktober 

2020.  

• UNDP mendukung pelatihan bagi ‘frontliner’ atau petugas lapangan yang menangani kekerasan berbasis 

gender dan  penyusunan SOP penanganan kekesaran tersebut di Propinsi Papua. 

Pemulihan Dini: 

• UNDP dan mitra Pemulihan Dini telah melaksanakan 24 kegiatan pelatihan mengenai perlindungan terhadap 

orang berkebutuhan khusus di 6 kota, yang diikuti dengan sebuah lokakarya pembelajaran.  

 

Saat ini terdapat 310 lembaga non-pemerintah dengan lebih dari 4.400 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 


