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DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana   (Lembaran    Negara   Republik   
Indonesia   Tahun   2007 Nomor   66,    Tambahan    Lembaran    Negara   Republik    Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

Peraturan   Pemerintah   Nomor  21   Tahun  2008  tentang Penyelenggaraan  Penanggulangan  Bencana (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia  Tahun  2008 Nomor 42, Tambahan   Lembaran Negara   Republik    Indonesia   Nomor 
4828)

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Peraturan   Badan  Nasional   Penanggulangan    Bencana   Nomor  5 Tahun 2018   tentang    Kondisi    dan   Tata    
Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Berita  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644)
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Posisi Indonesia dalam Penanganan COVID-19 Saat Ini

Sumber :
https://www.politico.com/interactives/2020/ra

nking-countries-coronavirus-impact/

Posisi Indonesia 
berdasarkan imbas kebijakan

Terhadap sektor Kesehatan 

Dan Ekonomi

Dibanding dengan 

negara - negara Dunia (Per 7 Juni 2020)

@TimPakarGugusTugas



Pemerintah

Masyarakat

SwastaMedia

Akademisi

EDUKASI, 
SOSIALISASI,

DAN MITIGASI 
Dilakukan oleh :

Tokoh Masyarakat, 
Tokoh Agama, Partai 

Politik, Komunitas 
Lokal, hingga ke Tingkat 

RT/RW

Kolaborasi Pentahelix - Berbasis Komunitas 
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PENENTUAN 
RISIKO KESEHATAN MASYARAKAT





DATA PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI
50,938 data PE (ODP, PDP, kontak 
erat, pelaku perjalanan, positif) dr 
Puskesmas, Dinkes dan RS

MANAJEMEN KASUS
200,803 data OTG, ODP, PDP, Positif 
di 1645 Rumah Sakit
- Data RS Dirjen Yankes 
- ZiCare CMMS

KONFIRMASI KASUS
261,127 data suspect covid19 yg 
dilakukan pemeriksaan laboratorium
- Allrecord Litbangkes & SITB
- Surveilans Dirjen P2P

DATA LOGISTIK
- Data Gudang 
- Logistik RS & Lab
- Ketersediaan & Distribusi

DATA MOBILITAS PENDUDUK
- Mobile apps BLC
- Peduli Lindungi

MOBILE APPS
- Pelaku perjalanan
- Mengetahui daerah rawan
- Konsultasi online dengan dokter 

dan psikolog

BLC SEBAGAI MUARA/INTEGRATOR

Seluruh Dinkes Kab/Kota dan Prov  dapat mengakses 
seluruh data yang ada  di wilayahnya

Seluruh fasyankes yang melaporkan data melalui sistem 
BLC dapat mengakses seluruh data yang dilaporkan



1. Penurunan jumlah kasus positif selama 2 minggu terakhir dari puncak (target ≥50%)

2. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir dari puncak (target ≥50%)

3. Penurunan jumlah meninggal dari kasus positif selama 2 minggu terakhir dari puncak (target ≥50%)

4. Penurunan jumlah meninggal dari kasus ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir dari puncak (target ≥50%)

5. Penurunan jumlah kasus positif yang dirawat di RS selama 2 minggu terakhir dari puncak (target ≥50%)

6. Penurunan jumlah kasus ODP dan PDP yang dirawat di RS selama 2 minggu terakhir dari puncak (target ≥50%)

7. Kenaikan jumlah sembuh dari kasus positif selama 2 minggu terakhir

8. Kenaikan jumlah selesai pemantauan & pengawasan dari ODP dan PDP selama 2 minggu terakhir

9. Penurunan laju insidensi kasus positif per 100,000 penduduk

10. Penurunan angka kematian per 100,000 penduduk

11. Jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama 2 minggu

12. Positivity rate <5% (dari seluruh sampel yang diperiksa, proporsi positif hanya 5%)

13. Jumlah tempat tidur di ruang isolasi RS Rujukan mampu menampung s.d >20% jumlah pasien positif COVID-19

14. Jumlah tempat tidur di RS Rujukan mampu menampung s.d >20% jumlah ODP, PDP, dan pasien positif COVID-19

15. Rt - Angka reproduksi efektif <1 (sebagai indikator pelengkap atau untuk triangulasi saja)

Indikator Kesehatan Masyarakat Berbasis Data

Epidemiologi
Surveilans Kesehatan 

Masyarakat 
Pelayanan Kesehatan

INDIKATOR KESEHATAN MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT 
PRODUKTIF & AMAN COVID-19 BERBASIS DATA

@TimPakarGugusTugas



KATEGORISASI RISIKO KENAIKAN KASUS

1) Sumber data untuk menghitung indikator berasal dari data surveilans dan
database Rumah Sakit Online (RS Online) Kementerian Kesehatan.

2) Data masuk setiap hari, namun data yang dianalisis merupakan data
kumulatif mingguan, status risiko kenaikan kasus akan diupdate setiap
minggu.

3) Setiap indikator (indikator epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat,
dan pelayanan kesehatan) diberikan skoring dan pembobotan lalu
dijumlahkan. Hasil perhitungan dikategorisasi menjadi 4 zona risiko yaitu :

• Zona Risiko Tinggi : 0 - 1.8

• Zona Risiko Sedang : 1.9 - 2.4

• Zona Risiko Rendah : 2.5 - 3.0

• Zona Tidak Terdampak : Tidak tercatat kasus COVID-19 positif

@TimPakarGugusTugas



METODE PERHITUNGAN BOBOT 
INDIKATOR KESEHATAN MASYARAKAT 

Epidemiologi (1)

@TimPakarGugusTugas



METODE PERHITUNGAN BOBOT 
INDIKATOR KESEHATAN MASYARAKAT 

Epidemiologi (2)
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METODE PERHITUNGAN BOBOT 
INDIKATOR KESEHATAN MASYARAKAT 

Surveilans 
Kesehatan

Pelayanan 
Kesehatan
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RISIKO KENAIKAN KASUS COVID-19 PER KAB/KOTA
PER 24 MEI 2020 (SUDAH RILIS)

85 Kab/Kota Risiko Tinggi 180 Kab/Kota Risiko Sedang 139 Kab/Kota Risiko Rendah 102 Kab/Kota Tidak Terdampak

Catatan: per tanggal 24 Mei 2020
@TimPakarGugusTugas



UPDATE
PETA RISIKO KENAIKAN KASUS COVID-19 PER 

KAB/KOTA PER 31 MEI 2020



RISIKO KENAIKAN KASUS COVID-19 PER KAB/KOTA
PER 31 MEI 2020

72 Kab/Kota Risiko Tinggi 206 Kab/Kota Risiko Sedang 137 Kab/Kota Risiko Rendah 99 Kab/Kota Tidak Terdampak

Catatan: per tanggal 31 Mei 2020
@TimPakarGugusTugas



BERSATU LAWAN COVID SEBAGAI INTEGRASI SATU DATA COVID-19 INDONESIA

Username & password:

10,155 Puskesmas

2,902 RS

514 Dinkes Kab/Kota

34 Dinkes Provinsi

Akun kementerian/lembaga
Website:

data.covid19.go.id

Contact Centre (permohonan akun):

WA: 0852 939393 28

0817 0717 405



MU MUARA SATU DATA DI SISTEM GUGUS TUGAS (BLC)

@TimPakarGugusTugas

Dinas Kesehatan Rumah Sakit Laboratorium

Kementerian /
Lembaga

Gubernur / 
GT Daerah

Seluruh data dari 

Dinas Kesehatan, 

RS, dan 

Laboratorium wajib 

dilaporkan dan 

TERINTEGRASI pada 

sistem Gugus Tugas 

untuk analisis dan 

distribusi informasi 

NASIONAL

Bupati/Walikota
GT Daerah

Jika daerah sudah menginput
data, analisis & perhitungan
indikator dpt secara otomatis
dapat keluar pd sistem BLC



Adaptasi 
Kebiasaan Baru 
• Perubahan perilaku adalah kunci

• Hidup lebih bersih, hidup lebih 
sehat & hidup lebih taat

• Wajib melaksanakan protokol 
kesehatan

• Waktu untuk diaktifkannya 
kegiatan masyarakat produktif & 
aman COVID-19 berbeda 
tergantung dari tingkat risiko 
kenaikan kasus di wilayahnya

• Dilakukan secara bertahap 

@TimPakarGugusTugas



Kriteria Risiko Daerah Berdasarkan Warna

Level 4 - Risiko Tinggi

Penyebaran Virus tidak 

terkendali

• Transmisi lokal sudah 

terjadi dengan cepat

• Wabah menyebar secara 

luas dan banyak kluster-

kluster baru

• Intensif testing dijalankan

•Penelusuran kontak agresif pada kasus positif, ODP dan PDP

•Masyarakat harus berada di rumah

• Perjalanan tidak diperbolehkan 

• Pertemuan publik tidak diperbolehkan dan tempat-tempat 

umum (publik/keramaian) ditutup

• Aktivitas bisnis ditutup kecuali untuk keperluan esensial 

seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik dan stasiun 

bahan bakar.

• Prioritas pengguna fasilitas kesehatan

• Fasilitas pendidikan ditutup dan dilakukan dengan PJJ 

(Pembelajaran Jarak Jauh)

Risiko Tinggi Penyebaran dan 

Potensi Virus tidak terkendali

• Transmisi lokal mungkin bisa 

terjadi dengan cepat

• Transmisi dari imported case 

mungkin terjadi secara cepat

• Kluster-kluster baru harus 

terpantau dan dikontrol melalui 

testing dan tracing agresif

• Masyarakat disarankan tetap berada di rumah

• Tetap jaga jarak jika di luar rumah di semua aspek 

• Pembatasan penumpang dan protokol ketat di transportasi 

publik

• Masyarakat bekerja dari rumah, kecuali untuk fungsi-fungsi 

tertentu

• Tempat umum ditutup

• Perjalanan dengan protokol kesehatan diperbolehkan

• Aktifitas bisnis dibuka terbatas selain keperluan esensial 

seperti farmasi, supermarket bahan pokok, klinik dan 

stasiun bahan bakar dengan tetap memberlakukan 

physical distancing

• Fasilitas pendidikan ditutup sementara

• Kelompok rentan tetap tinggal di rumah

Level 3 - Risiko Sedang

Penyebaran terkendali, 

tetap ada kemungkinan 

transmisi 

• Masyarakat bisa beraktifitas di luar rumah dengan protokol 

kesehatan

• Penelusuran kontak agresif pada kasus positif, ODP, dan 

PDP

• Tetap jaga jarak di dalam dan di luar ruangan, salah satunya 

transportasi publik 

• Industri bisa dibuka dengan protokol kesehatan yang ketat

• Perjalanan dengan protokol kesehatan ketat diperbolehkan

• Aktivitas bisnis bisa dibuka dengan penerapan protokol 

kesehatan ketat 

• Tempat olahraga dapat dibuka dengan protokol kesehatan

• Fasilitas layanan kesehatan dibuka secara normal

• Kelompok rentan tetap disarankan di rumah

• Kegiatan keagamaan terbatas bisa dilakukan

Level 2 - Risiko Rendah

Risiko Penyebaran Virus 

Ada tetapi Tidak Ada 

Kasus (+)

• Tidak ditemukannya kasus positif 

COVID-19

• Penyebaran COVID-19 terkontrol

• Risiko penyebaran tetap ada di 

tempat-tempat isolasi

• Pengawasan ketat dan berkala 

dilakukan untuk mencegah 

timbulnya potensi kasus baru

• Pemeriksaan ketat di pintu-pintu masuk

• Intensif testing tetap dijalankan

• Pengawasan terhadap mobilitas penduduk lintas-daerah

• Penelusuran kontak agresif jika ada ODP, PDP dan OTG

• Harus tetap memperhatikan standar protokol kesehatan 

(jaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan)

• Sekolah bisa dibuka dengan protokol yang ketat

• Perjalanan diperbolehkan dengan menerapkan protokol 

kesehatan 

• Aktifitas bisnis dibuka normal dengan penerapan protokol 

kesehatan ketat

• Kegiatan keagamaan dibuka

• Kewajiban tinggal di rumah jika sakit dengan gejala flu

Level 1 - Tidak 
Terdampak

• Ditemukannya kasus positif COVID-

19

• Transmisi dari imported case bisa  

terjadi

• Transmisi tingkat rumah tangga bisa 

terjadi

• Kluster penyebaran terkendali dan 

tidak bertambah

Tingkat 
Transmisi COVID-19Kategori Risiko Bentuk Implementasi Sektor 



Risiko Rendah-Dampak Rendah

- Pertambangan dan Penggalian 

Risiko Rendah-Dampak Medium

- Pertanian

- Kehutanan

- Perikanan

Risiko Rendah-Dampak Tinggi

- Informasi dan Komunikasi 

- Aktivitas Keuangan dan Asuransi 

- Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan, dan Jaminan Sosial 

Wajib

Risiko Medium- Dampak Rendah

- Aktivitas Profesional, Ilmiah, 

dan Teknis

Risiko Medium- Dampak Medium

- Real Estat 

- Transportasi publik 

Risiko Medium- Dampak Tinggi

- Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air 

- Pengelolaan Air 

- Industri Pengolahan 

- Konstruksi 

- Perdagangan (Pasar,Mall, 

Restoran, dsb)

Risiko Tinggi- Dampak Rendah

- Pendidikan

Risiko Tinggi- Dampak Medium

- Aktivitas Kesehatan Manusia dan 

Aktivitas Sosial 

- Jasa Pelayanan Masyarakat 

Risiko Tinggi- Dampak Tinggi

- Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi

- Penyediaan akomodasi dan 

makan minum 

Risiko 
Penularan

Rendah 

Tinggi 

Dampak EkonomiRendah Tinggi 

Klasifikasi Sektor berdasarkan
Risiko Penularan dan Dampak Ekonomi 

Catatan: SPEKTRUM WARNA BUKAN MENGGAMBARKAN ZONASI NAMUN HANYA MENGGAMBARKAN RISIKO PENULARAN DAN DAMPAK EKONOMI



MATRIKS STATUS DAERAH DAN KATEGORI 

SEKTOR EKONOMI
Sektor Ekonomi

Dampak Ekonomi Rendah Dampak Ekonomi Sedang Dampak Ekonomi Tinggi

Status 

Daerah

Merah - Ditutup sementara

- Dibuka dengan penerapan protokol ketat

- Dibuka secara bertahap 

- Penyediaan fasilitas untuk mendukung protokol 

kesehatan

- Penentuan SOP Protokol Kesehatan

- Pembatasan jam operasional

- Pembatasan jumlah karyawan (25% yang masuk)

- Monitoring dan Evaluasi Berkala oleh Instansi (GT 

Daerah/ Dinas) yang ditunjuk

- Jika terjadi kenaikan kasus dalam kurun waktu 2 

minggu setelah dibuka maka sektor ekonomi harus 

ditutup dan akan dibuka kembali jika kenaikan kasus 

covid dapat dikendalikan 

- Dibuka untuk sektor yang esensial

- Penerapan protokol kesehatan ketat

- Penyediaan wastafel yang memadai dan 

fasilitas jaga jarak

- Dilakukan disinfeksi secara berkala

- Pembatasan jumlah pekerja (80% yang 

masuk)

- Monitoring dan evaluasi berkala oleh instansi 

(GT Daerah/Dinas) yang ditunjuk

Oranye - Ditutup sementara

- Dibuka dengan penerapan protokol ketat

- Dibuka ketika tidak menunjukkan kenaikan kasus 

selama 2 minggu setelah sektor ekonomi tahap awal 

dibuka

- Penyediaan fasilitas untuk mendukung protokol 

kesehatan

- Penentuan SOP Protokol Kesehatan

- Pembatasan jam operasional

- Pembatasan jumlah karyawan (50% yang masuk)

- Monitoring dan Evaluasi Berkala oleh Instansi (GT 

Daerah/ Dinas) yang ditunjuk

- Dibuka untuk semua sektor dengan risiko 

sedang

- Penerapan protokol kesehatan ketat

- Penyediaan wastafel yang memadai dan 

fasilitas jaga jarak



MATRIKS STATUS DAERAH DAN KATEGORI 

SEKTOR EKONOMI
Sektor Ekonomi

Dampak Ekonomi Rendah Dampak Ekonomi Sedang Dampak Ekonomi Tinggi

Status 

Daerah

Kuning - Ditutup sementara

- Dibuka dengan penerapan protokol ketat

- Dibuka ketika tidak menunjukkan kenaikan kasus selama 

2 minggu setelah sektor ekonomi tahap awal dibuka

- Penyediaan fasilitas untuk mendukung protokol 

kesehatan

- Penentuan SOP Protokol Kesehatan

- Pembatasan jam operasional

- Pembatasan jumlah karyawan (50% yang masuk)

- Monitoring dan Evaluasi Berkala oleh Instansi (GT 

Daerah/ Dinas) yang ditunjuk

- Dibuka untuk semua sektor dengan 

risiko rendah

- Penerapan protokol kesehatan ketat

- Penyediaan wastafel yang memadai 

dan fasilitas jaga jarak

Hijau

- Dibuka untuk sektor yang 

esensial

- Penerapan protokol kesehatan 

ketat

- Penyediaan wastafel yang 

memadai dan fasilitas jaga jarak

- Dilakukan disinfeksi secara 

berkala

- Pembatasan jumlah pekerja 

(50% yang masuk)

- Pembatasan jam operasional

- Monitoring dan evaluasi berkala 

oleh instansi (GT Daerah/Dinas) 

yang ditunjuk

- Dibuka dengan penerapan protokol ketat

- Dibuka ketika tidak menunjukkan kenaikan kasus selama 

2 minggu setelah sektor ekonomi tahap awal dibuka

- Penyediaan fasilitas untuk mendukung protokol 

kesehatan

- Penentuan SOP Protokol Kesehatan

- Pembatasan jam operasional

- Pembatasan jumlah karyawan (50% yang masuk)

- Monitoring dan Evaluasi Berkala oleh Instansi (GT 

Daerah/ Dinas) yang ditunjuk

- Dijalankan normal

- Penerapan protokol kesehatan



TAHAPAN PROTOKOL MENUJU 

MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN COVID-19  

@TimPakarGugusTugas

01
Tahap
Pra 
Kondisi

02
Tahap
Timing

03
Tahap
Prioritas

04
Tahap
Koordinasi
Pusat
Daerah

03
Tahap
Monev

Tidak terpapar COVID-19, tidak terkapar PHK



1. TAHAP PRA-KONDISI

Disampaikan kepada masyarakat informasi yang holistik, jelas dan mudah dipahami

Dilakukan pada tahap awal sebelum pelaksanaan pembukaan sektor ekonomi

• Menjadi kewajiban seluruh unsur di Gugus Tugas

• Gugus Tugas Daerah sebagai komando dan memantau Pelaksanaan

• Dilakukan oleh unsur terkait sektor ekonomi yang akan dibuka pada tahap awal

• Dilakukan secara masif dan ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat

Sosialisasi

• Dilakukan oleh Lembaga riset  atau K/L terkait dengan melibatkan pakar sesuai bidang yang terkait

• Dilakukan untuk diseminasi informasi yang ilmiah dan berbasis analisis data

• Dilaporkan oleh Gugus Tugas Daerah pada Gugus Tugas Pusat

Kajian, Riset dan 
Seminar

• Ditujukan untuk menganalisis kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol Kesehatan dan 
dampak perubahan perilaku pada masyarakat

• Dilakukan oleh Lembaga survey atau K/L terkait 

• Dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gugus Tugas Pusat melalui Gugus Tugas Daerah

Survey Perubahan 
Perilaku dan Efektivitas 

UU Kekarantinaan 
Kesehatan

• Dilakukan oleh unsur Kompub di masing-masing wilayah dengan komando dari Gugus Tugas 
Daerah

• Dilakukan dengan narasi yang sama dengan Gugus Tugas Pusat

• Disampaikan secara masif, padat, jelas, mudah dipahami dan menarik untuk masyarakat

Komunikasi Publik

@TimPakarGugusTugas



2. TAHAP TIMING

2. Tingkat Kepatuhan Protokol 
Kesehatan

Kepatuhan perilaku masyarakat sesuai protokol

kesehatan menjadi kunci preventif dan promotif

dalam penanganan COVID-19. Kesadaran dalam

mematuhi protokol kesehatan perlu digalakkan

dari level individu, rumah tangga, RT/RW, hingga

tingkat nasional.

3. Organisasi dan 
Manajemen Daerah

Kesiapan daerah dalam melakukan

pembukaan sektor ekonomi perlu diatur

secara optimal. Gugus Tugas Daerah

memiliki kewenangan untuk memastikan

bahwa percepatan penanganan COVID-19

di daerahnya dapat teratasi sesuai dengan

kategorisasi risiko daerah yang didapatkan.

Kolaborasi, koordinasi, dan kerjasama
secara lintas sektoral di daerah menjadi
kunci penting.

1. Data Epidemiologi
Pertimbangan keputusan berbasis data

epidemiologi menjadi salah satu indikator

kesehatan masyarakat yang penting untuk

digunakan bagi setiap daerah. Setiap daerah

perlu memastikan bahwa kurva kasus positif

harus selalu menurun.

4. Kesiapan Aspek Kesehatan

Gugus Tugas Pusat wajib memastikan dan

mendorong agar Gugus Tugas Daerah

menyiapkan segala fasilitas dan pelayanan

kesehatan sebagai bentuk kesiapan daerah.

Ketersediaan alat kesehatan, APD, sumber

daya tenaga medis dan non-medis, serta

fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit dan

Rumah Sakit Darurat, menjadi hal-hal yang

perlu dipastikan seiring pembukaan sektor

ekonomi yang dilakukan secara bertahap.

TAHAP 
TIMING

@TimPakarGugusTugas



3. TAHAP PRIORITAS

Lokasi

• Prioritas ditentukan dengan memantau status risiko 

penularan berdasarkan indikator Kesehatan 

masyarakat

• Gugus Tugas Daerah memantau, mengevaluasi 

dengan melibatkan seluruh sektor terkait, dan 

melaporkan pada Gugus Tugas Pusat

Bidang Kegiatan Masyarakat

• Prioritas Sektor Ekonomi sebagai Bidang Kegiatan 

Masyarakat ditentukan berdasarkan indikator 

ekonomi

• Prioritas sektor ekonomi yang dibuka pada tahap 

awal adalah sektor esensial dengan kategori risiko 

penularan rendah dan menengah dengan dampak 

ekonomi tinggi, menengah dan rendah

Bertahap dan Berkelanjutan

• Bertahap artinya pembukaan sektor ekonomi 

disesuaikan dengan hasil evaluasi berkala sesuai 

indikator Kesehatan masyarakat dan ekonomi

• Berkelanjutan artinya hal-hal yang diterapkan 

dalam pembukaan sektor ekonomi dilakukan 

secara terus menerus dengan disiplin dan 

melibatkan seluruh sektor dan lapisan masyarakat

Simulasi

• Perlu dilakukan simulasi sebelum pembukaan 

sektor ekonomi

• Gugus Tugas Daerah berkoordinasi dengan unsur 

terkait menyusun rencana dan melakukan simulasi

• Hasil evaluasi dari simulasi menentukan langkah 

selanjutnya yang akan diambil, dan dilaporkan 

kepada Gugus Tugas Pusat 

@TimPakarGugusTugas



4. TAHAP KOORDINASI PUSAT - DAERAH

Koordinasi Timbal Balik Saling Bersinergi Kesiapan Daerah

● Pembukaan Sektor Ekonomi 

berdasarkan persetujuan GT Pusat

● Gugus Tugas Pusat dan daerah 

bersama-sama berpartisipasi dalam 

pengawasan dan pengendalian 

pelaksanaan pembukaan sektor

● Gugus Tugas Pusat menyediakan 

sistem yang didalamnya akan berisi 

dashboard yang akan digunakan 

oleh Gugus Tugas Daerah dalam 

memonitor situasi kondisi daerah 

sesuai dengan indikator kesehatan 

dan ekonomi

● Gugus Tugas daerah diharapkan 

melaporkan secara rutin mengenai 

pelaksanaan pembukaan sektor 

ekonomi

● Sinergitas koordinasi antar sektor

wajib dilakukan antara Gugus

Tugas Pusat dan Daerah untuk

memastikan bahwa adaptasi

kebiasaan baru dapat dijalankan

dengan sosialisasi yang masif dan

tingkat kepatuhan masyarakat

yang tinggi.

● Perlu adanya dukungan penuh dari

Kepala Daerah setempat, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama, dan

sektor lainnya terutama dalam

rangka keamanan dan ketertiban di

daerah tersebut.

● Kesiapan pada tahap ini

merupakan keberlanjutan dari

kesiapan dari segi kesehatan

pada tahap Timing.

● Kesiapan daerah dari segi

kesehatan seperti tersedianya

tenaga medis setiap saat, alat

kesehatan yang memadai, dan

sebagainya menjadi poin penting

untuk dilakukan. Selain itu,

kesiapan dari segi anggaran,

ketertiban dan keamanan, sistem

IT serta segi lainnya harus selalu

dipastikan selama terjadinya

pandemi COVID-19 di daerah

@TimPakarGugusTugas



5. TAHAP PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN 

EVALUASI

01

04 02

03

Pembinaan Disiplin Terhadap 
Protokol Kesehatan

Tingkat kepatuhan disiplin perlu dibina
dengan baik dan tepat sasaran. Pembinaan
dengan jangka pendek seperti pemberian
sanksi/denda. Sedangkan pembinaan jangka
panjang dilakukan dengan upaya promotif
dan sosialisasi masif dan rutin.

Rekomendasi Perbaikan

Pembukaan diawali dengan simulasi

pada wilayah terpilih yang ditentukan

berdasarkan hasil kajian epidemiologis.

Jika ditemukan peningkatan kasus, maka

Gugus Tugas akan merekomendasikan

kepada Kementerian terkait dan

berkoordinasi dengan Gugus Tugas

Daerah setempat untuk menutup kembali

aktivitas ekonomi di kawasan tersebut

dalam kurun waktu 2 minggu.

Mengawasi 
Pelaksanaan Kegiatan
Pengawasan supervisi berupa

monitoring dan evaluasi wajib

dilakukan oleh Gugus Tugas Pusat

dan Daerah melalui Dinas di tingkat

daerah yang membawahi sektor

tersebut secara berkala.

Feedback dari Hasil 
Evaluasi
Masukan tersebut tentu didasarkan

pada terjadinya peningkatan kasus

dan sesuai dengan indikator

kesehatan lainnya. Bentuk masukan

yang diberikan dapat berupa: (1).
Melanjutkan; (2) Tetap; (3)
Menghentikan.

@TimPakarGugusTugas



“Kekuatan utama bangsa adalah kekompakan, solidaritas, 
dan kesadaran kolektif masyarakatnya. 

Bersama kita saling menjaga, bersatu untuk kebaikan 
bangsa”

#BersatuLawanCOVID


