
 
 
 

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 

 
Sampai dengan tanggal 1 Februari, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 1.089.308 kasus COVID-19 di seluruh 

34 Provinsi di Indonesia, dengan 175.349 kasus aktif, 30.277 kematian, dan 883.682 orang telah dinyatakan pulih dari 

penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 73.625 orang.  

Angka positivity rate kasus positif COVID-19 harian per tanggal 31 Januari sebesar 36,1 persen. Secara kumulatif, 

positivity rate COVID-19 di Indonesia mencapai 17,5 persen.  Angka tersebut jauh melebihi ambang batas minimal 
positivity rate yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen.  

Pada tanggal 18 Januari, Wakil Presiden mencanangkan Gerakan Nasional Donor Plasma Konvalesen, sebagai upaya 
meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian pada pasien COVID-19 bergejala berat dan kritis. 
Palang Merah Indonesia telah menyiapkan infrastruktur untuk mengelola plasma ini di 31 Unit Donor Darah yang 
tersebar di seluruh Indonesia. 

Melalui skema kerja sama multilateral Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) COVAX Facility, Indonesia 
segera menerima alokasi tahap awal antara 13,7 juta hingga 23,1 juta dosis vaksin AstraZeneca. Merujuk pada surat 
dari GAVI pada tanggal 29 Januari, pengiriman vaksin ini akan melalui dua tahap, yakni kuartal I tahun 2021 sebanyak 
25-35 persen dan kuartal II sebanyak 65-75 persen dari alokasi tersebut. 

Program-program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 berlanjut dengan anggaran 
Pemerintah sebesar IDR. 553,09 triliun. Anggaran tersebut mencakup empat aspek: 

• Kesehatan: IDR. 104,7 triliun, 
• Perlindungan social: IDR. 150,96 triliun, 
• Program prioritas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah: IDR. 141,36 triliun, dan 
• Dukungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan pembiayaan korporasi: IDR. 156,06 triliun. 

Pemerintah telah memperpanjang larangan perjalanan bagi semua pengunjung asing ke Indonesia kecuali untuk 
kasus-kasus tertentu, seperti ekspatriat dan diplomat, hingga 9 Februari. Peraturan tersebut awalnya dikeluarkan 
sebagai tanggapan terhadap varian baru COVID-19 yang muncul di Inggris Raya. Perpanjangan itu dikeluarkan untuk 
melengkapi upaya pengurangan mobilitas guna menekan penyebaran virus corona. 

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali telah dilakukan pada tanggal 11-25 

Januari. Pemerintah mengakui upaya ini tidak efektif antara lain karena penerapannya yang tidak konsisten. Namun 
demikian, Pemerintah melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 telah memperpanjang kebijakan 
PPKM hingga 8 Februari. Pembatasan Kegiatan yang diatur meliputi: 1) perkantoran secara work from home 75%; 2) 
belajar-mengajar sepenuhnya secara daring; 3) sektor esensial beroperasi 100%; 4) pusat belanja dan mall beroperasi 
sampai dengan pukul 19.00; 5) restoran dengan kapasitas 25%, atau dibawa pulang; 6) Konstruksi dapat beroperasi 
100%; 7) beribadah dengan kapasitas 50%; 8) fasilitas umum ditutup, kegiatan sosial dan budaya dihentikan; 9) 
layanan transportasi umum dengan pengaturan kapasitas dan jam operasional. 

 

Berikut ini adalah kegiatan utama dari klaster Nasional Penanggulangan Bencana dalam dua minggu terakhir: 

Kesehatan: 

Klaster Kesehatan diaktifkan di tingkat nasional dan daerah untuk penanggulangan COVID-19, termasuk penanganan 
gempabumi di Sulawesi Barat. Namun upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk mengembangkan rencana yang jelas 
bagi semua pemangku kepentingan utama kesehatan. 
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Koordinasi terus dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan reproduksi selama pandemi COVID-19. Koordinasi 
sub-cluster diaktifkan pada tanggap gempa Sulawesi Barat, sedangkan koordinasi virtual tanggap banjir Kalimantan 
Selatan dilakukan. Antara 17 dan 28 Januari, 66 wanita melahirkan di wilayah terdampak bencana di Sulawesi Barat. 
Semua orang yang hidup dengan HIV di Mamuju dan rumah sakit provinsi dicatat, dengan persediaan antiretroviral 
mereka tersedia sampai akhir Maret 2021. Pelayanan ibu-bayi belum dilakukan secara normal karena dua puskesmas 
di Mamuju, tiga puskesmas di Majene serta RSUD Kabupaten Mamuju dan Provinsi terdampak bencana. Paket 
Layanan Awal Minimum dilakukan dengan kapasitas tambahan dari nasional. Anggota sub-klaster berkembang 

sedang mengembangkan video layanan kesehatan pada situasi COVID19 dan situasi bencana alam 

Pendidikan: 

Mitra Klaster terus mendukung pelaksanaan koordinasi klaster pendidikan di tingkat nasional dan daerah, untuk 
memenuhi layanan pendidikan bagi semua anak terdampak. Mitra Klaster melakukan penilaian cepat dan 
mengidentifikasi kapasitas dan sumber daya sektor pendidikan. Mereka juga mempromosikan pembelajaran yang 
aman dengan akses inklusif ke siswa yang terkena dampak. 

Air Minum dn Penyehatan Lingkungan: 

Pasca gempabumi Sulawesi Barat, para mitra sub klaster ini telah memperbanyak penyediaan sarana cuci tangan 
pakai sabun, dan meningkatkan protokol kesehatan terkait COVID-19. 

Kekerasan berbasis Gender dan Pemberdayaan Perempuan: 

Mitra mengadakan sesi edukasi bagi para pemuka agama, bidan, pengelola GBV dan focal point di lembaga 
Pemerintah dan non-pemerintah, meliputi protokol kesehatan COVID-19, integrasi Kesehatan Mental dan Dukungan 
Psikososial dalam pengelolaan GBV, dan layanan pengelolaan klinis bagi korban perkosaan. . 

Menanggapi respon Sulawesi Barat, anggota sub-klaster dan mitra melakukan penilaian Cepat Risiko Kekerasan 
Berbasis Gender pada tanggal 15-27 Januari, memprakarsai rapat koordinasi sub-klaster, mendistribusikan 
perlengkapan kebutuhan khusus perempuan, dan mengelola ruang ramah perempuan. Indikator Minimum Layanan 
GBV saat bencana sedang diterapkan, penanganan kasus kekerasan berbasis gender, layanan rujukan, serta bantuan 
psikososial dan hukum. 

Antar Klaster: 

Segera setelah gempa Sulawesi Barat, OCHA dan mitra Klaster Nasional lainnya memulai dukungan mereka untuk 

koordinasi dan berbagi informasi tentang situasi terkini serta upaya mobilisasi sumber daya. Suatu Pesan Kunci 
dikeluarkan oleh Kementerian Sosial dengan bantuan mitra Klaster Nasional; mempromosikan lokalisasi kemanusiaan 
dan bantuan tunai serta mendesak kepatuhan protokol kesehatan (memakai masker, menjaga jarak fisik dan sering 
mencuci tangan dengan sabun). Penilaian Kebutuhan Bersama dan Penilaian Risiko Kelayakan untuk bantuan non-
tunai dilakukan untuk membantu meningkatkan efektivitas pemberian bantuan kemanusiaan. Rangkuman kegiatan 
organisasi yang merespons bencana gempabumi di Sulawesi Tengah dan banjr di Kalimantan Selatan dalam dilihat 
melalui: https://sites.google.com/view/westsulawesisouthkalimantan-3w/home.  

 

 

 

 

 


