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Sampai dengan tanggal 3 Januari, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 765.350 kasus COVID-19 di seluruh 

34 Provinsi di Indonesia, dengan 110.679 kasus aktif, 22.734 kematian, dan 631.937 orang telah dinyatakan pulih dari 

penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 72.027 orang.  

Dalam menanggapi peningkatan kasus COVID-19, pada 29 Desember Kementerian Kesehatan melaporkan rencana 

penambahan kapasitas fasilitas kesehatan. Bekerjasama dengan pemerintah daerah, kapasitas ruang perawatan 

akan bertambah sebesar 30 persen, dan rumah sakit rujukan baru akan ditambahkan. Penambahan meliputi 7.901 

tenaga Kesehatan baru di 141 fasilitas kesehatan (termasuk 4.935 perawat, 829 dokter umum, dan 480 dokter 

spesialis), serta 740 tempat tidur baru untuk di ruang ICU dan isolasi di RS vertikal Kementerian Kesehatan. 

Kementerian Kesehatan juga menyatakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dapat dimulai pada pertengahan Januari 

2021 dengan prioritas diberikan bagi 1,3 juta tenaga kesehatan, setelah mendapatkan ijin penggunaan darurat 

(emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Saat ini, 3 juta dosis vaksin 

Sinovac telah tiba di Indonesia pada tanggal 6 dan 31 Desember. Indonesia mentargetkan 181,5 juta penduduk untuk 

mendapatkan vaksin, yang akan dilakukan sampai Maret 2022. 

Sistem pendeteksi COVID-19 buatan Universitas Gadjah Mada, GeNose, telah mendapatkan izin edar dari 

Kementerian Kesehatan pada 24 Desember dan akan digunakan untuk membantu upaya screening COVID-19. 

Dengan menggunakan metode sampel napas, GeNose dapat mendeteksi COVID-19 dalam waktu lima menit, dengan 

tingkat sensitifitas mencapai 92 persen dan spesifitas sebesar 95 persen. Alat ini sudah mulai digunakan di beberapa 

ruah sakit di Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

Pada 31 December, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengungkapkan 

bantuan sosial yang berlanjut di tahun 2021 terdiri dari program bansos reguler dan non-reguler khusus COVID-19. 

Untuk bantuan sosial reguler antara lain Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga dan Program sembilan 

bahan pokok (sembako) kepada 18,8 juta keluarga yang disalurkan oleh bank anggota Himpunan Bank-bank Negara 

(Himbara) melalui Kartu Keluarga Sejahtera, serta diskon listrik. Sedangkan program bantuan sosial non reguler dalam 

rangka penanganan pandemi COVID-19 yang dilanjutkan antara lain Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada sepuluh juta 

keluarga yang disalurkan PT Pos dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada delapan juta keluarga 

yang disalurkan oleh pemerintah desa. Program Sembako untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan 

Bekasi (Jabodetabek) untuk tahun 2021 akan diubah menjadi BST.  

Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan masuknya warga negara asing dari seluruh negara ke Indonesia pada 

1-14 Januari. Keputusan ini diambil dalam mengantisipasi munculnya varian mutasi baru virus corona yang memiliki 

daya tular yang sangat cepat. Pengecualian diberikan kepada pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait 

kunjungan resmi pejabat asing setingkat menteri ke atas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, serta 

pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP). Pengecualian ini dilakukan dengan 

penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri pada 28 

Desember. 

Terkait keberlanjutan kegiatan pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengadakan survei pada 11-

18 Desember dengan responden lebih dari 62.000 siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah atas/sederajat di 

34 provinsi. Sebanyak 78 persen responden menyatakan setuju sekolah dengan tatap muka dimulai pada Januari 

2021, dengan 10 persen menyatakan tidak setuju dan 12 persen ragu-ragu. Mayoritas menginginkan pembelajaran 

tatap muka tidak berlangsung penuh, namun hanya satu hari dalam semingu, dengan alasan bahwa ada materi 
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pelajaran yang sulit dimengerti secara daring, jenuh dengan pembelajaran jarak jauh dan rindu bertemu teman-teman 

sekolah.  

Demikian pula, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) melaksanakan survei pada 19-22 Desember, dengan 

responden lebih dari 6.500 guru di 13 provinsi terpilih. Sebanyak 49 persen guru menyatakan setuju, 45 persen tidak 

setuju dan 5 persen ragu-ragu dengan sekolah tatap muka. Para guru yang setuju dengan alasan jenuh mengajar 

jarak jauh, ada materi dan praktikum yang tidak dapat diberikan secara jarak jauh, sebagian siswa tidak memiliki alat 

daring dan koneksi internet yang tidak stabil. Sementara alasan ketidak-setujuan adalah kasus COVID-19 aktif yang 

masih tinggi, khawatir penularan, dan infrastruktur protokol kesehatan yang tidak memadai. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang masa transisi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) menjadi 

normal baru hingga 17 Januari 2021. Pada 3 Januari, jumlah tempat tidur isolasi di 98 rumah sakit rujukan COVID-19 

di Jakarta meningkat menjadi 7.379 tempat tidur, dari 6.663 tempat tidur pada dua minggu sebelumnya, dengan tingkat 

keterisian sebesar 87 persen. Kasus aktif mencapai 15.471 kasus atau meningkat 18 persen jika dibandingkan dua 

pekan sebelumnya, yakni 13.066 kasus pada 20 Desember 2020. Nilai reproduksi efektif (Rt) di DKI Jakarta sebesar 

1,06 per 2 Januari. Tingkat mortalitas akibat COVID-19 naik secara signifikan dalam dua minggu terakhir, dengan 

penambahan 247 kematian menjadi total 3.334 kematian sejak awal pandemi. 

 

 


