
 
 
 

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 3 Juni 2021, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan 1.837.126 kasus COVID-19 di 

seluruh 34 Provinsi di Indonesia, dengan 94.438 kasus aktif, 51.095 kematian, dan 1.691.593 orang telah dinyatakan 

pulih dari penyakit. Pemerintah juga mencatat kasus terduga sebanyak 70.185 orang.  

Kementerian Kesehatan pada 31 Mei mengatakan bahwa dengan target 181,5 juta orang Indonesia yang perlu 

divaksin, kebutuhan vaksin yang terpenuhi baru sekitar 20 persen. Vaksin yang telah diterima oleh Indonesia adalah 

sebagai berikut: 

Vaksin Total vaksin diterima (dalam 
jutaan dosis; baik bahan baku 

maupun siap pakai) 

Keterangan 

Sinovac Biotech 84,5 Termasuk pengiriman terakhir (ke-14) 
sejumlah 8 juta dosis yg tiba 31 Mei 

AstraZeneca 6,4 Melalui Fasilitas COVAX 

Sinopharm 1 Skema Gotong Royong 

Total 91,9  

Dibandingkan dengan populasinya, Indonesia telah memberikan 9 dosis vaksin per 100 orang. Kelompok prioritas 

penerima vaksin COVID-19 adalah tenaga kesehatan, dan prioritas kedua diberikan bagi lanjut usia dan petugas 

publik. Vaksinasi kelompok masyarakat rentan berusia 18 tahun ke atas telah dimulai di Jakarta pada 5 Mei 2021. 

Kelompok prioritas Sasaran Capaian – dosis I Capaian – dosis II 

Petugas medis 1.4 juta 1.5 juta (103%) 1,3 juta (95%) 

Lansia 21.5 juta 3,3 juta (15%) 2.2 juta (10%) 

Petugas layanan 
publik 

17.3 juta 11.6 juta (67%) 7 juta (41%) 

Dikoordinasikan antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Kementerian 
Kesehatan dan PT Bio Farma, program Vaksin Gotong-Royong telah dimulai pada 18 Mei. Saat ini Program 
menggunakan vaksin dari perusahaan farmasi Sinopharm sementara vaksin lainnya dari CanSino Biologics 
diharapkan akan tiba pada paruh kedua tahun 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pada 10 
Mei bahwa harga maksimum setiap vaksin di bawah skema ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000 per dosis. 

Bio Farma sedang bernegosiasi dengan perusahaan farmasi Sinovac untuk penambahan kuota impor bahan baku 

vaksin COVID-19 sebanyak 120 juta dosis. Jumlah ini di luar kesepakatan kerja sama yang sedang berlangsung, yaitu 

impor bahan baku vaksin COVID-19 yang akan mencapai 140 juta dosis. 

Terkait pembelajaran di sekolah yang akan dimulai pada Juli 2021, Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi 

melaporkan pada 31 Mei bahwa vaksinasi dosis pertama baru dilakukan terhadap 28 persen guru dan tenaga 

kependidikan secara nasional. Pencapaian vaksinasi terhadap guru dan tenaga kependidikan di setiap provinsi sangat 

bervariasi; dengan Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta yang mencapai lebih dari 75 persen, sedangkan Provinsi 

Maluku Utara dan Aceh baru mencapai sekitar 3 persen. 

Menteri Keuangan melaporkan realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sudah mencapai Rp 
182,39 triliun hingga tanggal 18 Mei 2021. Realisasi ini setara dengan 26,1 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 
699,43 triliun, dengan rincian berikut: 
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• Penanganan kesehatan terealisasi sebesar Rp 30,83 triliun (18 persen dari pagu Rp 172,84 triliun).  
• Perlindungan sosial terealisasi sebesar Rp 57,04 triliun (39 persen dari pagu anggaran Rp 148,27 triliun).  
• Program prioritas terealisasi Rp 22,79 triliun (18 persen dari pagu anggaran Rp 127,85 triliun). 
• Program dukungan UMKM dan korporasi terealisasi Rp 42,23 triliun (22 persen dari pagu anggaran Rp 193,74 

triliun).  
• Insentif usaha terealisasi Rp 29,51 triliun (52 persen dari pagu anggaran Rp 56,73 triliun). 

Khusus untuk Program Perlindungan Sosial, pengeluaran Rp 57 triliun telah memberikan manfaat kepada kelompok-

kelompok berikut:  

• 9,71 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan,  
• 15,93 juta keluarga penerima manfaat Kartu Sembako,  
• 10 juta keluarga penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai,  
• 2,77 juta penerima kartu PraKerja,  
• 3,97 juta keluarga penerima Bantuan Langsung Tunai Desa, dan  
• 27,7 juta penerima bantuan kuota internet. 

Di awal Mei 2021, Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa jumlah pengangguran pada bulan Februari 2021 
sebanyak 8,75 juta orang, yang merupakan peningkatan dibandingkan 6,93 juta pada Februari 2020, namun 
penurunan dibandingkan 8,75 juta pada Agustus 2020. Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka pada 

Februari 2021 tercatat 6,26%, yang meningkat dibandingkan 4,94% pada Februari 2020, namun menurun 
dibandingkan 7,07% pada Agustus 2020. Dari total angkatan kerja, jumlah anggota masyarakat yang bekerja formal 
sebesar 40,38%, sementara 59,62% lainnya bekerja secara informal. Dilihat dari jam kerja, sebanyak 84,14 juta orang 
merupakan pekerja penuh atau minimal 35 jam kerja per minggunya. Sementara 46,92 juta orang bekerja hanya dalam 
waktu 1 jam hingga 34 jam per minggu. 

Pemerintah telah menetapkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro 
sampai dengan tanggal 14 Juni 2021. Selain itu kebijakan ini diperluas ke seluruh 34 provinsi, dengan penambahan 
pemberlakuan di Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. Tidak ada ketentuan yang berubah 
dalam penerapan PPKM mikro ini, yang diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2021. 
 

Berikut ini adalah kegiatan utama dari klaster Nasional Penanggulangan Bencana di bulan Mei 2021: 

Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat (RCCE) 

o Untuk menyertakan pekerja kemanusiaan ke dalam kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19, Kelompok 
Kerja RCCE sedang menyiapkan aplikasi berbasis web untuk registrasi individu dan organisasi. 

Kesehatan Reproduksi 

o Penguatan Koordinasi Sub Klaster Kesehatan Reproduksi di Nusa Tenggara, antara lain dengan 
mengidentifikasi mitra dan penjajakan komitmen mereka sebagai anggota sub klaster  ini.  

o Pengiriman 850 dignity kits, yang terdiri dari paket ibu melahirkan, paket ibu hamil, paket bayi baru lahir, paket 
lansia perempuan dan paket lansia pria ke Kabupaten Lembata, Malaka dan Flores Timur. 

Bantuan Non-Tunai 

o Suatu rapat koordinasi dilaksanakan pada 25 Mei 2021 yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang mencari cara untuk mempercepat penyaluran bantuan non- 
tunai. Peraturan Pemerintah Provinsi tentang Pedoman Bantuan Non-Tunai Serbaguna diharapkan dapat 
mempercepat penyaluran bantuan Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat, karena akan memberikan 
kepastian dalam menentukan besaran bantuan dan sasaran penerima bantuan. Pertemuan yang dihadiri oleh 

BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Sosial, Kementerian Sosial, BNPB, dan mitra Cluster 
Nasional, telah memfasilitasi upaya tata kelola kolaboratif, berbagi sumber daya dan pengetahuan antar 
lembaga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana. 

o Pada bulan Mei 2021, Kelompok Kerja ini telah menyepakati usulan perhitungan nilai Bantuan Nontunai 
Multiguna berdasarkan analisis Minimum Expenditure Basket dan hasil joint market assessment, yaitu sebesar 
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IDR 1.200.000 per keluarga per bulan, sementara Multiguna Pangan sebesar IDR 700.000 per keluarga per 
bulan di Provinsi NTT. 

Pendidikan 

o Melanjutkan dukungan koordinasi respon Pendidikan melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman 

bencana (SEKNAS SPAB) dan Pos Pendidikan di Nusa Tenggara Timur. 

o Mendistribusi perlengkapan Pendidikan, termasuk 485 paket yang dilakukan oleh Save the Children di 

Kabupaten Kupang dan Malaka, dan 855 paket oleh Child Fund di Kabupaten Flores Timur, Sumba Timur, 

Malaka, dan Kupang. 

o Mendukung kegiatan literasi dan numerasi di Kabupaten Kupang, Malaka, Sumba Tengah, dan Sumba Barat. 

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan 

o Pelatihan STBM - Sanitasi Total Berbasis Masyarakat untuk 22 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur pada 
19-26 Mei 2021 

Kelompok Kerja Penguatan Kapasitas 

o Dalam bulan Mei dan Juni 2021, kelompok kerja memfasilitasi pelatihan-pelatihan penyegaran bagi 
TAGANA Kabupaten Lembata. 

Shelter 

o Melakukan pendataan kembali dan pembagian peran pemangku kepentingan Shelter.  

Kekerasan Berbasis Gender 

o Memperkuat koordinasi Sub-cluster KBG. 
o Bagikan 138 paket kebutuhan perempuan korban bencana (pakaian dalam, pembalut wanita, jerigen air 

lipat, sandal, perlengkapan mandi, sarung tangan, selimut, masker kain, hand sanitizer, dan face shield). 
Bantuan disampaikan melalui organisasi lokal di Nusa Tenggara Timur. 


