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Gambar 1: Dr. V. Bura (keempat dari kanan), atas nama WHO, bersama perwakilan United 
Nations Development Program (UNDP) dan International Organization for Migration (IOM) 
menyerahkan sebuah plakat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  
dalam upacara serah terima ventilator secara simbolis pada tanggal 2 Juni 2020. Kredit: 

 

 

 

https://www.who.int/indonesia
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• Pada tanggal 11 Juni, Pemerintah Indonesia mengumumkan 35 295 kasus 

konfirmasi COVID-19, 2 000 kasus meninggal dan 12 636 kasus sembuh 
dari 424 kabupaten/kota di seluruh 34 provinsi1. 

                                                           
 1 https://infeksiemerging.kemkes.go.id/ 

                   SURVEILANS 

Gambar 2: Distribusi jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 di Indonesia di seluruh provinsi yang 
dilaporkan antara tanggal 5 hingga 11 Juni 2020. Sumber data. 

 

Gambar 3: Jumlah kasus per hari dan jumlah kumulatif kasus yang dilaporkan di Indonesia, per tanggal 11 Juni 2020. 
Sumber data 

Penafian: Jumlah kasus yang dilaporkan per hari oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bukanlah jumlah orang yang terinfeksi COVID-19 
pada hari tersebut; pelaporan dari hasil tes yang dikonfirmasi oleh laboratorium dapat membutuhkan waktu hingga satu minggu sejak tes 
dilakukan.  
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• WHO mendukung pemerintah dalam menganalisis data provinsi untuk 
mengkaji kriteria epidemiologis dalam rangka pelonggaran Pembatasan 
Sosial Berskala Besar (PSBB), sebagaimana direkomendasikan dalam 
panduan WHO untuk penyesuaian langkah-langkah kesehatan masyarakat 
dan sosial. Analisis yang lebih terperinci selama periode tanggal 18 Mei 
hingga 7 Juni telah diterbitkan dalam Laporan Situasi WHO 11.  

 
 
 

 
 

• Pada tanggal 27 Mei, WHO, United Nations Children’s Fund (UNICEF), US 
Centers for Disease Control and Prevention (US CDC), dan Bank Dunia 
berpartisipasi dalam rapat kelompok teknis untuk penanggulangan COVID-
19, yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk 
membahas kesiapsiagaan rumah sakit dalam mengantisipasi gelombang 
kedua COVID-19 dan skenario kenormalan baru.  
 

• Pada tanggal 28 Mei hingga 10 Juni, WHO mendukung Kemenkes dalam 
pelaksanaan peninjauan rencana penanggulangan provinsi untuk seluruh 
provinsi melalui konferensi video interaktif yang memfasilitasi diskusi antara 
pemerintah pusat dan provinsi. Seluruh provinsi yang berpartisipasi 
mempresentasikan rencana penanggulangan mereka dan melaporkan 
praktik-praktik terbaik, inovasi-inovasi dan tantangan-tantangan dalam 
pelaksanaan kegiatan penanggulangan COVID-19. WHO, Kemenkes dan 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan masukan 
untuk memperbaiki rencana-rencana penanggulangan berdasarkan 
konteks provinsi. Petugas-petugas teknis WHO dari tim surveilans, 
laboratorium, tatalaksana kasus, dan komunikasi risiko dan pelibatan 
masyarakat juga memberikan masukan dalam proses peninjauan ini. WHO 
mempresentasikan panduan WHO untuk perencanaan operasional 
(Gambar 4); menekankan pentingnya pemantauan dan evaluasi atas 
rencana penanggulangan operasional; dan menekankan pentingnya 
keberlanjutan pemberian layanan kesehatan esensial meskipun terdapat 
peningkatan permintaan untuk perawatan bagi orang-orang yang terinfeksi 
COVID-19.  

                   PERENCANAAN, PENILAIAN RISIKO DAN KEBUTUHAN 

https://www.who.int/indonesia
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-in-adjusting-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19-interim-guidance
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/who-situation-report-11.pdf?sfvrsn=a5ee6cc2_2
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Gambar 4: Dr. E. Wulandari dari WHO mempresentasikan perencanaan operasional melalui 
konferensi video pada sesi peninjauan rencana penanggulangan provinsi, 8 Juni 2020. Kredit: 
WHO 

Gambar 5: Acara peninjauan rencana operasional penanggulangan COVID-19 melalui 
konferensi video untuk Provinsi Riau pada tanggal 8 Juni 2020. Kredit: WHO 

https://www.who.int/indonesia
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• WHO mendukung Kemenkes dalam menyusun panduan dan protokol-
protokol untuk industri pangan dalam menyambut kenormalan baru. Pada 
tanggal 28 Mei, 20 peserta dari WHO, Kemenkes, Perhimpunan Hotel dan 
Restoran Indonesia, Lembaga Sertifikasi Profesi Jaminan Mutu dan 
Keamanan Pangan menghadiri rapat virtual untuk meninjau dan 
memberikan masukan dalam panduan dan protokol-protokol tersebut. 

 
• Pada tanggal 1 Juni, WHO berpartisipasi dalam rapat virtual pelibatan 

masyarakat dalam penerapan kenormalan baru di tempat kerja. WHO 
mempresentasikan panduannya mengenai pertimbangan-pertimbangan 
untuk langkah-langkah kesehatan masyarakat dan sosial di tempat kerja 
dalam konteks COVID-19. Peserta rapat virtual lainnya termasuk dari 
International Labour Organization (ILO), gugus tugas COVID-19 daerah 
dari Kabupaten Magelang, Kabupaten Bantul, dan Kota Bukittinggi, 
lembaga-lembaga PBB, organisasi masyarakat, desa-desa pariwisata 
berbasis komunitas, dan industri jasa.  
 
 
 

 

 
• Pada tanggal 29 Mei, WHO bersama Kemenkes, Kementerian Pertanian, 

Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional (BAPPENAS), United States Agency for 
International Development (USAID), US CDC dan Food and Agriculture 
Organization (FAO) berpartisipasi dalam diskusi fokus kelompok untuk 
penyusunan sistem surveilans yang terintegrasi dan real-time berbasis 
laboratorium. WHO mempresentasikan surveilans real-time dalam 
kesehatan masyarakat.  
 

• Pada tanggal 3 hingga 8 Juni, WHO berpartisipasi dalam serangkaian rapat 
untuk membahas studi seroepidemiologis sesuai usia berbasis populasi 
dengan berbagai mitra, termasuk Direktorat Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Menular Langsung, Subdirektorat Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 
(Balitbangkes), Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 
Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit dan 
US CDC. WHO memberikan asistensi teknis dalam mengadopsi protokol 
standar WHO-Unity Study untuk investigasi seroepidemiologis COVID-19 
di Indonesia serta menyediakan daftar periksa kesiapan laboratorium untuk 
mendukung perencanaan survei.  

                    OPERASI KESEHATAN 

https://www.who.int/indonesia
https://www.who.int/publications/i/item/considerations-for-public-health-and-social-measures-in-the-workplace-in-the-context-of-covid-19
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• Pada tanggal 27 Mei, WHO menerbitkan panduan yang telah diperbaharui 
mengenai penanganan klinis COVID-19. Panduan ini diperluas untuk dapat 
memenuhi kebutuhan dokter dan menggalakkan pendekatan multidisipliner 
dalam perawatan pasien yang terinfeksi COVID-19, termasuk pasien 
dengan penyakit ringan, sedang, parah, dan kritis. WHO membagikan 
panduan ini untuk Kemenkes dan menyebarluaskannya kepada organisasi 
profesional dan tenaga klinis.  
 
 
 

 

 
• Pada tanggal 26 Mei, WHO menerbitkan tanya jawab mengenai 

hidroksiklorokuin dan COVID-19 dalam bahasa Inggris dan Indonesia.  
 

• Pada tanggal 27 Mei, WHO menerbitkan sebuah lembar informasi 
mengenai tembakau dan COVID-19. Pada tanggal 31 Mei, yang 
merupakan Hari Tanpa Tembakau Dunia, WHO menerbitkan pernyataan 
media untuk meningkatkan kesadaran antitembakau, terutama selama 
masa pandemi ini. Penggunaan tembakau merupakan faktor risiko bagi 
banyak infeksi pernapasan, termasuk COVID-19 dan bagi penyakit tidak 
menular seperti penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, dan 
diabetes. Setiap tahun, sekitar 225 700 orang di Indonesia meninggal 
karena rokok atau penyakit terkait tembakau. Pada tanggal 31 Mei, WHO 
menerbitkan lembar informasi mengenai hasil dari Global Youth Tobacco 
Survey (Survei Global Penggunaan Tembakau Orang Muda/GYTS) tahun 
2019 dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Data dari GYTS 
mengungkapkan bahwa 40,6% dari pelajar Indonesia yang berusia 13-15 
tahun pernah menggunakan produk tembakau, dan 19,2% dari pelajar saat 
ini merokok. 
  

• Pada tanggal 2 Juni, Perwakilan WHO untuk Indonesia memberikan 
penyataan pembuka dalam sebuah seminar yang diadakan oleh Kemenkes 
untuk peringatan Hari Tanpa Tembakau Dunia. Perwakilan WHO untuk 
Indonesia menyatakan kekhawatirannya mengenai kurangnya kemajuan 
dalam pengendalian tembakau di Indonesia dan dampak kesehatan negatif 
yang ditimbulkannya. Beliau sangat mendorong pemerintah untuk 
meratifikasi WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). 
 

                          KOMUNIKASI RISIKO 

https://www.who.int/indonesia
https://www.who.int/publications/i/item/clinical-management-of-covid-19
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-hydroxychloroquine-and-covid-19
https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-hydroxychloroquine
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-statement-world-no-tobacco-day-2020
https://www.who.int/indonesia/news/detail/30-05-2020-statement-world-no-tobacco-day-2020
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/indonesia-gyts-2019-factsheet-(ages-13-15)-(final).pdf?sfvrsn=ac88216_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/indonesia-gyts-2019-factsheet-(ages-13-15)-(final)-indonesian-final.pdf?sfvrsn=b99e597b_2
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Gambar 6: Lembar fakta mengenai Global Youth Tobacco Survey (GYTS) tahun 2019 
dalam bahasa Inggris dan Indonesia, diterbitkan oleh WHO pada tanggal 31 Mei 2020. 

 
• WHO mendukung survei lintas institusi yang dilakukan oleh Risk 

Communication and Community Engagement Working Group in Asia and 
the Pacific mengenai persepsi masyarakat atas COVID-19 yang 
berlangsung pada tanggal 1 hingga 12 Juni. WHO telah menerbitkan tautan 
ke survei ini di situs web dan platform media sosialnya di Twitter dan 
Instagram. Tenaga lapangan WHO juga membantu menyebarluaskan 
tautan ini.  
 

• Pada tanggal 9 Juni, WHO menerjemahkan dan menerbitkan panduan baru 
mengenai penggunaan masker yang telah diluncurkan secara global pada 
tanggal 5 Juni. Penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dan penerbitan 
anjuran yang diperbarui secara cepat memastikan masyarakat mendapat 
informasi yang benar secara tepat waktu.  

https://www.who.int/indonesia
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/indonesia-gyts-2019-factsheet-(ages-13-15)-(final)-indonesian-final.pdf?sfvrsn=b99e597b_2
https://twitter.com/whoindonesia
https://www.instagram.com/whoindonesia/?hl=en
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/anjuran-mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteks-covid-19-june-20.pdf?sfvrsn=d1327a85_2
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• Pada tanggal 26 hingga 27 Mei, WHO melangsungkan pelatihan untuk 
tenaga-tenaga lapangannya yang bekerja di tingkat subnasional mengenai 
laboratorium, surveilans, tatalaksana kasus, pencegahan dan 
pengendalian infeksi (PPI) serta komunikasi risiko dan pelibatan 
masyarakat dalam konteks COVID-19. Tujuan pelatihan ini adalah untuk 
membangun kapasitas tenaga lapangan sehingga dapat berpartisipasi 
secara optimal dalam penanggulangan COVID-19 di provinsi mereka 
masing-masing.  
 

• Pada tanggal 6 Juni, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan 
Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) mengadakan 
webinar yang diikuti oleh 500 peserta, termasuk penilai akreditasi rumah 
sakit, manajer rumah sakit, dan tenaga klinis. Petugas WHO 
mempresentasikan panduan WHO mengenai kriteria untuk menyesuaikan 
langkah-langkah kesehatan masyarakat dan sosial, panduan tatalaksana 
kasus WHO yang telah diperbaharui, persiapan rumah sakit untuk 
kenormalan baru, dan langkah-langkah mitigasi untuk penanganan 
meningkatnya kasus yang mungkin terjadi setelah penyesuaian langkah-
langkah kesehatan masyarakat.  
 

• Pada tanggal 6 Juni, WHO melakukan presentasi di sebuah webinar 
mengenai penyesuaian langkah-langkah kesehatan masyarakat dan sosial 
dan memberikan rekomendasi untuk penanganan COVID-19 di fasilitas 
residensial untuk orang-orang yang rentan. Kementerian Sosial 
mengadakan webinar ini dengan menghadirkan narasumber dari 
Kemenkes dan Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia. Lebih dari 650 
peserta mengikuti webinar ini dari seluruh Indonesia, yang juga disiarkan di 
Youtube.  
 

• Pada tanggal 8 Juni, Foreign Policy Community of Indonesia (FCPI) 
mengadakan webinar yang bertema ‘Pandangan Kesehatan Masyarakat 
dan Farmasi atas Pandemi COVID-19’. Sebanyak 378 orang mengikuti 
webinar ini dan rekaman videonya tersedia di Youtube. Perwakilan WHO 
untuk Indonesia mempresentasikan situasi terkini dari pandemi ini di 
seluruh dunia dan di Indonesia, menjelaskan kriteria dalam penilaian 
penularan COVID-19 di Indonesia dan kemajuan di Pulau Jawa; dan 
memaparkan langkah-langkah yang tidak dapat ditawar dan langkah-
langkah dasar dari skenario kenormalan baru (Tabel 1 dan Gambar 7). 

                   PELATIHAN DAN WEBINAR YANG DIDUKUNG WHO  

https://www.who.int/indonesia
https://www.youtube.com/watch?v=hNoKzc-XzSU
https://www.youtube.com/watch?v=fQwDhhTMgzs&feature=youtu.be
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Tabel 1: Langkah-langkah untuk skenario kenormalan baru yang 
dipresentasikan oleh Perwakilan WHO untuk Indonesia dalam webinar 
‘Pandangan Kesehatan Masyarakat dan Farmasi atas Pandemi COVID-19’, 
Foreign Policy Community of Indonesia, tanggal 8 Juni 2020. 
 
‘Kenormalan baru’: langkah-langkah yang ‘tidak dapat ditawar’  

• Surveilans dan deteksi kasus secara aktif dengan tes PCR* 
terhadap semua kasus suspek.  

• Isolasi segera terhadap semua kasus suspek dan kasus 
terkonfirmasi.  

• Perawatan klinis yang sesuai untuk mereka yang terkena dampak 
COVID-19.  

• Pelacakan kontak dan karantina secara ekstensif terhadap semua 
kontak.  

 
• Pastikan orang-orang secara rutin membersihkan tangan, 

menggunakan masker ketika berada di tempat publik dan tempat 
kerja; dan menjaga jarak fisik minimal 1 meter dari orang lain.  

 

Gambar 7: Dr. N. Paranietharan, Perwakilan WHO untuk Indonesia, berpartisipasi 
dalam webinar untuk publik, yang diadakan oleh Foreign Policy Community of 
Indonesia, pada tanggal 8 June 2020. Kredit: WHO  

https://www.who.int/indonesia
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Tabel 1 (lanjutan) 
 
‘Kenormalan baru’: Langkah-langkah perlindungan dasar bagi 
masyarakat  

• Bersihkan tangan Anda secara rutin dengan pembersih tangan 
berbahan dasar alkohol atau dengan sabun dan air  

• Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut  
• Tetap jaga jarak fisik, minimal 1 meter dari orang lain  
• Tinggalkan rumah hanya untuk kebutuhan pokok; bekerja dari 

rumah bila memungkinkan  
• Masker medis harus dipertimbangkan untuk populasi yang rentan  

*PCR = tes reaksi berantai polimerase  
 
 

• WHO, Kemenkes, UNICEF, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) 
berpartisipasi dalam sebuah webinar dengan Provinsi Maluku dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mengenal lebih baik panduan yang telah 
diperbaharui mengenai imunisasi dan surveilans penyakit yang dapat 
dicegah dengan vaksin. 

 

 

• Pada tanggal 14 hingga 26 Mei, WHO, the United Nations Population Fund 
(UNFPA), dan UNICEF melakukan pengkajian cepat mengenai layanan 
kesehatan seksual, reproduksi, ibu, bayi baru lahir, anak dan remaja. 
Pertanyaan kuesioner ini telah dikirim ke Direktorat Kesehatan Keluarga, 
Kemenkes dan ke setiap subdirekorat. Jawaban-jawabannya telah 
digabungkan untuk dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan.  
 

• WHO bersama dengan FAO dan US CDC memberikan dukungan bagi 
Kemenkes, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya melalui konferensi 
video mingguan untuk persiapan sebuah lokakarya mengenai pengutamaan 
penyakit zoonotis dalam pendekatan One Health, yang dijadwalkan untuk 
bulan Agustus 2020. 
 
 

 

                         KEBERLANJUTAN LAYANAN KESEHATAN ESENSIAL 

https://www.who.int/indonesia
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• WHO terus memberikan dukungan bagi pemerintah dengan pengadaan dan 

pendistribusian alat-alat logistik medis untuk mempercepat penanggulangan 
COVID-19. Sejak bulan Maret hingga Mei, perkiraan biaya dukungan ini 
adalah US$ 1,4 juta: 

- Pada bulan Maret, WHO melakukan pengadaan barang untuk 2 340 
alat pelindung diri (APD) berdasarkan permohonan dari Direktorat 
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, 
Kemenkes, dan mendistribusikan APD-APD ini kepada empat provinsi: 
DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali dan Kepulauan Riau 

- Pada bulan Maret hingga Mei, WHO melakukan pengadaan barang 
untuk perangkat tes rantai bereaksi polymerase untuk 80 000 tes 
individual, dan 48 unit alat transportasi sampel yang kemudian 
diserahkan kepada Balitbangkes, Kemenkes 
 

• Pada tanggal 2 Juni, International Organization for Migration (IOM) dan United 
Nations Development Programme (UNDP) menyerahkan lima ventilator 
kepada BNPB. WHO mendanai dua dari ventilator-ventilator Aeonmed VG70 
ini. Pengiriman ini merupakan pengiriman pertama dari 33 ventilator yang 
biayanya diperkirakan berjumlah US$ 762 460, yang akan diterima dalam satu 
bulan ke depan melalui pelaksanaan bersama tiga organisasi PBB untuk 
membantu pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 (Gambar 8). WHO 
akan memberikan kontribusi dalam bentuk 27 ventilator yang didukung oleh 
kerjasama dengan Pemerintah Jepang. 

                   DUKUNGAN OPERASIONAL DAN LOGISTIK  

Gambar 8: Ventilator-ventilator yang diserahkan ke gudang BNPB pada tanggal 2 Juni 
2020. Kredit: WHO 

https://www.who.int/indonesia
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Pelatihan daring WHO untuk COVID-19: 
• Pedoman perencanaan operasional dan COVID-19 
• Tatalaksana klinis infeksi saluran pernapasan akut berat 
• Kesehatan dan keselamatan penyakit pernapasan – eProtect  
• Pencegahan dan pengendalian infeksi  
• Penyakit infeksi emerging akibat virus, termasuk COVID-19 
• Rancangan fasilitas pengobatan infeksi saluran pernapasan akut berat 

 
Panduan WHO: 

• Melakukan hal-hal yang penting 
• Pertimbangan-pertimbangan untuk langkah-langkah kesehatan terkait 

dengan sekolah 
• Pembersihan dan disinfeksi permukaan lingkungan dalam konteks COVID-

19 
• Prinsip-prinsip panduan untuk kegiatan imunisasi saat masa pandemi 

COVID-19 
• Menjaga persediaan darah yang aman dan memadai selama pandemi 

COVID-19 
• Saran penggunaan tes imudiagnostik di fasilitas pelayanan kesehatan 

(point-of-care) 
 
Infografis: 

• Karantina dan pemantauan mandiri 
• Kesehatan jiwa 
• Keamanan pangan 
• Hindari panas – anjuran kesehatan pada cuaca panas 
• Menjaga jarak fisik bukanlah isolasi sosial 
• Kebersihan tangan 
• Berbelanja dengan aman dan keamanan pangan 
• Kekerasan terhadap perempuan 
• Tenaga kesehatan: pahlawan kita 
• Sehat di rumah 
• Kenali dan respons 
• Anak muda dan COVID-19 
• Mengkomunikasikan tingkat keparahan 
• Klarifikasi mitos 

 
Video: 

• Tetap menjaga kesehatan jiwa 
• Tetap sehat di rumah 
• Pesan-pesan untuk tenaga kesehatan  

 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi: seinocomm@who.int  
WHO Indonesia Situation Reports   

        CUPLIKAN PELATIHAN DAN MATERI INFORMASI WHO 

https://www.who.int/indonesia
https://openwho.org/courses/tim-nasional-PBB-UNCT-COVID19-kesiapsiagaan-dan-respons-ID
https://openwho.org/courses/infeksi-saluran-pernafasan-akut-berat
https://openwho.org/courses/eprotect-infeksi-saluran-nafas-akut
https://openwho.org/courses/COVID-19-IPC-ID
https://openwho.org/courses/pengantar-COVID-19
https://openwho.org/courses/fasilitas-ISPA
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/hal-yang-perlu-dilakukan-saat-stres.pdf?sfvrsn=bbfbb39a_2
https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/pertimbangan-langkah-langkah-kesehatan-masyarakat-dan-sosial-terkait-sekolah-dalam-konteks-covid-19.pdf?sfvrsn=346f23f0_2
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