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Sampai dengan tanggal 9 November, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 440.569 kasus COVID-19 yang 

dikonfirmasi di semua provinsi di Indonesia, dengan 14.689 kematian, dan 372.266 orang telah dinyatakan pulih dari 

penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 57.925 orang. Untuk meningkatkan kapasitas tes 

COVID-19, Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sedang mengadakan 17 laboratorium 

Polymerase Chain Reaction (PCR) mobile bagi 17 rumah sakit TNI AD di berbagai wilayah Indonesia. 

Dengan angaran belanja negara (APBN) tahun 2020 sebesar IDR.2.739,1 triliun, Pemerintah Indonesia telah 

mengeluarkan sekitar IDR.1,841 triliun per September (mencapai 67,2 persen), selain dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) yang akan digunakan untuk memicu aktivitas dan pemulihan ekonomi. Komite Penanganan 

COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 4 November menjelaskan penyerapan dana 

penanganan pandemi COVID-19. Sampai dengan 2 November, realisasi anggaran mencapai 52,8 persen, yaitu 

sebesar IDR.366,86 triliun dari alokasi sebesar IDR.695,2 triliun. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 

• Program perlindungan sosial: 86,51 persen (IDR.176,38 triliun dari alokasi IDR.203,9 triliun; 

• Sektor UMKM: 75,81 persen (IDR.93,59 triliun dari alokasi IDR.123,47 triliun; 

• Program kementerian/lembaga dan pemerintah daerah:  (IDR.30,25 triliun dari target IDR.106,11 triliun); 

• Insentif usaha baru: 29,43 persen (IDR.35,49 triliun dari anggaran IDR.120,61 triliun); dan 

• Sektor pembiayaan korporasi masih nol rupiah, dengan alokasi dana sebesar IDR.53,6 triliun. 

Disamping itu, Bantuan Presiden Produktif telah disalurkan IDR.22,1 triliun dari IDR.28,8 triliun (76,77 persen) bagi 

9,2 juta pelaku usaha dari target 12 juta UMKM.  

Sementara itu, pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)1 dari Januari hingga 31 Oktober 2020 mencapai IDR.148,38 

triliun (78,09 persen dari target tahun 2020 sebesar IDR.190 triliun) dan telah diakses oleh 4,5 juta debitur. Menteri 

Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa KUR sangat terpengaruh oleh situasi pandemi COVID-19; 

penyalurannya sebesar IDR.18,99 triliun pada bulan Maret 2020, menjadi hanya IDR.4,76 triliun pada Mei 2020, dan 

meningkat menjadi IDR.17,72 triliun di bulan Oktober. Penyaluran KUR selama tahun 2020 berdasarkan skema yaitu 

KUR super mikro (untuk individu yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja atau Ibu Rumah Tangga yang menjalankan 

usaha produktif) 3,02 persen, KUR mikro 65,74 persen, skema KUR kecil 31,02 persen, dan KUR penempatan Tenaga 

Kerja Indonesia sebesar 0,23 persen. Pemerintah berencana memberikan perluasan KUR sebesar IDR.5,03 triliun 

dan menambah alokasi IDR.292 miliar di Kementerian koperasi dan UMKM. 

Pemerintah Indonesia berencana untuk melanjutkan bantuan sosial melalui program keluarga harapan (PKH) dan 

program sembako/bantuan pangan non tunai (BPNT) sepanjang tahun 2021, dengan target penerima manfaat masing-

masing 10 juta keluarga dan 20 juta keluarga. Sementara bantuan tunai Jabodetabek dan bantuan tunai untuk KPM 

program sembako non PKH, yang masing-masing memiliki target 9 juta keluarga, direncanakan berlanjut sampai bulan 

Juni 2021, seperti dijelaskan oleh Menteri Sosial pada 5 November, setelah diadakannya rapat tingkat menteri yang 

membahas evaluasi pelaksanaan bantuan sosial kuartal I-III, progres kuartal IV dan rencana penyaluran bantuan 

sosial untuk tahun 2021. Penyaluran bansos pada 2021 tetap disalurkan melalui Kementerian Sosial dan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Pada kesempatan lain, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa Pemerintah akan memanfaatkan program bantuan 

sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai untuk mendukung pencegahan kekurangan 

gizi kronis (stunting) di Indonesia. Angka stunting pada balita saat ini mencapai 27,6 persen, dengan target Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 di bawah 20 persen. Situasi pandemi COVID-19 berdampak 

 
1 KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau 

kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 
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buruk pada pencapaian tujuan, dengan membatasi akses makanan sehat, mengganggu pendapatan keluarga dan 

fasilitas kesehatan yang membebani.  

Program Kartu Prakerja saat ini memasuki gelombang ke-11 yang akan menerima sekitar 382.000 individu. Pada 

gelombang 1-10, sebanyak 36.044.167 orang mendaftar dan 5.597.179 orang yang sudah menjadi penerima manfaat 

program ini. Pemerintah mengeluarkan sekitar IDR 20 triliun untuk menjangkau target 5,6 juta individu. Program ini 

dilaksanakan melalui 7 platform digital dengan 147 lembaga pelatihan yang menawarkan lebih dari 1.534 pelatihan, 

dan bekerja sama dengan kampus dan akademisi untuk menjaga kualitas pelatihan. 

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

kebiasaan baru selama dua pekan hingga 22 November 2020, Gubernur menjelaskan tren penurunan rata-rata 

okupansi ranjang isolasi dalam dua pekan terakhir, dari 59 persen pada 24 Oktober menjadi 56 persen pada 7 

November. Demikian pula, rata-rata hunian ICU telah menurun dari 62 persen pada 24 Oktober menjadi 60 persen 

pada 7 November. Kompilasi data dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari 98 rumah sakit rujukan COVID-

19 di seluruh ibu kota. Namun, ahli epidemiologi memperingatkan bahwa jumlah harian tes COVID-19 di Jakarta 

berfluktuasi secara signifikan. 

 

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

Response Plan dalam dua minggu terakhir: 

Kesehatan:  

• Pada tanggal 27 Oktober, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Kemenkes dan Persatuan Ahli Epidemiologi 

Indonesia (PAEI) mengadakan webinar tentang 'Penguatan Tenaga Kerja Pengawasan Garis Depan'. WHO 

menyoroti pentingnya penguatan kapasitas inti International Health Regulations termasuk pengawasan dan 

tenaga kerjanya untuk penanggulangan di sumbernya, dengan menggunakan wabah polio di Indonesia 

sebagai contoh. 

• Untuk memperingati Hari Polio Sedunia pada 24 Oktober, WHO dan UNICEF mengeluarkan pernyataan 

bersama yang meminta Pemerintah dan penyedia kesehatan untuk mendukung layanan rutin vaksinasi polio 

di Indonesia. Penting untuk melanjutkan vaksinasi polio selama pandemi untuk melindungi kesehatan anak 

dan mempertahankan status bebas polio yang diperoleh dengan susah payah. Akses ke vaksinasi rutin dan 

layanan kesehatan penting telah terganggu selama pandemi. Kesalahan informasi dan penularan COVID-19 

oleh komunitas telah menimbulkan kekhawatiran orang tua tentang keamanan mengunjungi klinik kesehatan 

dan layanan imunisasi dan telah menyebabkan penurunan partisipasi. Pentingnya vaksinasi polio semakin 

meningkat dimasa penting ini dan badan-badan tersebut mendesak negara untuk tetap waspada dalam 

memerangi polio dan meningkatkan layanan vaksinasi. 

• Sebagai bagian dari peringatan Hari Polio Sedunia, Rotary International mengadakan dua webinar pada 

tanggal 30 dan 31 Oktober tentang pemberantasan polio, status terkini dan tantangan. WHO berpartisipasi 

dan berbagi pengalaman dan pembaruan tentang #EndPolio dan proyek terkait. 

Logistik: 

• Menyusul pemetaan kapasitas logistik rantai dingin dari Asosiasi Rantai Pendingin Indonesia (ARPI), Klaster 

Nasional Logistik terus membahas antisipasi pengelolaan vaksin COVID-19 dengan Kementerian Kesehatan, 

BNPB, ARPI, WHO, dan berbagai Lembaga usaha. 

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan: 

• Sub-klaster AMPL yang menjadi bagian Klaster Nasional Pengungsian dan Perlindungan sedang 

menyelesaikan rencana kesiapsiagaan bencana yang menggambarkan kapasitas sumber daya anggota dan 

mitranya, dan mekanisme koordinasi saat menangani bencana skala besar dan skala kecil. Pengembangan 

rencana tersebut tepat waktu mengingat meningkatnya ancaman banjir, banjir bandang atau tanah longsor 

yang dipicu oleh fenomena La-Nina. Beberapa sub-klaster lain didalam Klaster Pengungsian dan 

Perlindungan juga akan mengembangkan rencana serupa atau memperbarui pemetaan kapasitas mereka. 
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Saat ini terdapat 310 lembaga non-pemerintah dengan lebih dari 4.480 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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