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Moderator 

Ridwan Djamaluddin : Deputi Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarinvest 

Pembukaan 

Ridwan Djamaluddin 

 Kita akan membicarakan topik sosialisasi indikator kesehatan dan zonasi  

 Tadi pagi sudah dilaksanakan rapat membahas subtansinya siang ini mengharmonisasikan apa 

yang di putuskan Kementerian/Lembaga dapat dilaksanakan dengan lancar dan harmoni oleh 

Bapak-Bapak di daerah dan tentunya sangat berperan dalam melaksanakan tugas pemerintah ini. 

 Pemaparan Agenda: Arahan Bapak Sestama BNPB , arahan Bapak Sekjen Kemenkes tentang 

indikator kesehatan dilanjutkan dengan Bapak sekjen Kemendagri tentang penanganan zona- 

zona di daerah, kemudian kita bisa lanjutkan diskusi dari pejabat terkait. 

Pembahasan   

Sestama BNPB 

 Rapat kali ini mengundang Kepala dinas kesehatan Kab/Kota dan BPBD Kab/Kota 

 Tim pakar akan mensosialisasikan Indikator Kesehatan Masyarakat dan Zonasi Penanganan 

Covid19 

 Ini merupakan acuan dari gugus tugas pusat yang akan digunakan guugs tugas daerah sebagai 

pedoman scroring zona risiko rendah hingga tinggi 

 Ada 15 indikator menuju masyarakat aman covid 

 Akan diberikan kesempatan daerah untuk bertanya, bahan dikirim ke teman-teman daerah 

Sekjen Kemekes, Pak Oscar 

 New normal membutuhkan komunikasi dan pengelolaan agar berjalan dengan baik 

 Apa yang sudah dibuat tim pakir berbasis epidemiologi dan perhitungan ekonomi, bisa menjadi 

panduan bagi kita bersama 

 Setiap derah mempeunyai karakteristik yang berbeda ini membutuhkan kesamaan pandangan 

kita bersama 

Dirjen Kemendagri 



 Kemendagri mendukung kegiatan yang akan dilakukan Gugus Tugas nasional, pemda dapat 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Prov, Kab/Kota, yang mempunyai basis data dapat 

satu pelaporan dan memaksimalkan potensi SDM daerah 

 Data dapat disinkronkan dengan gugus tugas nasioanl yang menghasilkan kebijakan yang jelas 

 Masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan transparan, dan tidak berberda-beda 

 Pemerindah Prov,Kab/Kota agar dapat mendengarkan penjelasan tim pakar agar dapat 

diaplikasikan di daerah masing-masing 

Prof. Wiku 

 Tahapan menuju indonesia produkif dan aman Covid sebagai dasar penentuan zonasi 

 Posisi Indonesia relatif lebih baik dari Negara-negara lain. Modal kita membangkitkan semangat 

penanganan covid 

 Kolaborasi yang kita akukan adalah kolaborasi pentahelix berbasis komunitas 

 Perlu menentukan risiko kesehatan masyarakat  

DR.Dewi Nur aisyah 

 Dari tim pakar maupun dari Gugus tugas Pusat sudah melakukan analisis terkait indikator 

penentuan risiko kenaikan kasus di sebuah daerah 

 Sebelum masuk ke indikator kita harus memahami bagaimana sebuah data dapat terkumpul dan  

terintegrasi sehingga analisis dapat dilakukan dan dikeluarkan kebijakan berdasarkan analisis tsb. 

 Pertama kali covid ditemukan tanggal 2 Maret 2020 dan gugus tugas dibentuk, sudah terpikirkan  

untuk mengembangkan sisitem terintergrasi yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan 

menganalisa dalam rangka pengambilan kebijakan di skala nasional. 

 Dari gugus tugas pusat mengembangkan sistem informasi terintergrasi bernama Bersatu Lawan 

Covid (BLC) yang sudah disosialisasikan dan di launching 

 Tujaun BLC untuk mempercepat alur pencatatan dan mengiformasikan kepada masarakat terkait 

lokasi rawan persebaran covid 19 di Indonesia. 

 BLC merupakan muara dari semua data bukan hanya data kesehatan tapi juga data lan seperti 

logistic, mobilitas dengan mobile app. 

 Sistem sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di Dirjen Yankes yaitu RS online.  

 Terkait komfirmasi kasus, BLC sudah terintegrasi dengan data pelaporan laboratorium new all 

record 

 Seluruh data dapat diakses untuk masing-masing daerah  

 Terkait indikator kesehatan masyarakat menuju masyarakat aman covid, dari seluruh data yang 

terkumpul terdapat 15 indikator yang bisa kita analisa datanya. Indicator no 15 (Rt) tidak masuk 

indikator utama karena kondisi data di Indoneia saat ini belum menunjukkan data real time. 

 Ada 10 indikator epidemiologi ( no 1-10), ada 2 indikator servailans (no 11-12), dan 2 indikoator 

pelayanan kesehatan (no 13-14).  

 Dari seluruh data yang sudah masuk ke gugus tugas , sumber utama penghitungan indicator 

berasal dari data Lab dan data dari RS. Data yang dianalisis adalah data kumulatif mingguan, status 

risiko kenaikan kasus tiap wilayah diupdate seminggu sekali di hari senin 

 Dari 14 indikator yang ada kita berikan scroring, pembobotan, dan dikategorisasi menjadi 4 zona 

risiko.  

1. Zona tidak terdampak (memang karena tidak ada kasus positif/sudah melakukan pencatatan 

kasus tapi memiliki pengawalan dan protokol yang ketat) 



2. Zona risiko rendah 

3. Zona risiko sedang  

4. Zona risiko tinggi 

 target penurunan kasus positif selama 2 minggu terakhir dari puncak lebih dari 50% bobot yang 

diberikan 7.5% 

 Indicator  penurunan jumlah kasus ODP PDP, penurunan dari puncak pada pekan terakhir 

bobotnya 7.5% 

 Indicator penurunan jumlah meninggal dari kasus positif selama 2 minggu terakhir dari puncak 

targetnya 50% bobotnya 10% dan 15% 

 Indikaotor penurunan jumlah yang dirawat di RS 2 minggu terakhir, bobot 5 % 

 Indikator kenaikan jumah kasus sembuh, jumlah orang yang sembuh dalam 2 minggu terkhir, 

selesai pemantauan untuk ODP dan selesai pengawasan untuk PDP scroringnya  5% dan 5% 

 Indikator laju insidensi kasus positif per 100rb penduduk. Kita bandingkan jumalah kasus positif  

dengan jumlah penduduknya bobotnya 9,5 %  

 Idikator mortality rate, bobot 7.5 % 

 Peningkatan jumlah pemerikasaan specimen dalam 2 minggu terakhir, bobot 4% 

 Positivity rate, bobot 8% 

 Jumlah tempat tidur di ruang isolasi di RS rujukan apakah bisa menapung lebih dari 20 % dari 

jumlah pasien covid sekarang, bobot 8.5 %  

 Jumlah tempat tidur di RS rujukan apakah bisa menapung lebih dari 20 % dari jumlah pasien 

positif, ODP ,PDP, bobot 8.5 % 

 Peta risiko diupdate per-minggu 

Prof Wiku 

 Hal yang paling penting adalah perlunya adaptasi kehidupan baru dengan melakukan perubahan 

perilaku menjadi lebih bersih, lebih sehat, lebih taat. Hal ini membuat data menjadi lebih poitif, 

untuk itu protocol kesehatan menjadi harga mati. 

 Tahapanan menuju masyarakat produktif dan aman covid: tahap prakondisi, timing, prioritas, 

koordinasi pusat dan daerah, monitoring dan evaluasi. 

 Prakondisi: Tahapan sosialisasi, kajian survey perubahan perilaku, komunikasi public 

 Semakin banyak masyarkat yang berubah perilakunya semakin sedikit kasus positif 

 Tahap prioritas: zonasi penting karena tidak semua tempat diperlakukan dengan sama. Dilakukan 

sosialisi yang berkelanjutan 

 Tahap pengawasan, pengendalian dan evaluasi: Kita perlu meilhat kedisiplinan dalam 

melakasanakan protokol kesehatan, bila perlu pembnann dan pendampingan akan kita lakukan. 

Hasil evaluasi bisa menentukan apakah kondisi masyarkat produktif dan aman covid itu bisa tetap 

dijalankan atau dihentikan untuk diberikan perbaikan 

 Kompak dan solidaritas bisa membuat kondisi cepat membaik 

 

Sekjen Wantanas 

 Untuk penetapan zona dan sektor apa yang dibuka betul-betul diserahkan kepadaa Kab/Kota, bila 

daerah ditetapkan sebagai zona hijau namun Kab/kota merasa belum bisa diterapkan maka itu 

menjadi kewenangnan daerah 



 Data dari Dinkes Kab/Kota belum semuanya masuk, mohon segera semua Dinkes Kab/Kota 

mengirimkan data nya ke platform yan gsudah disediatan gt 

ASOP Panglima TNI 

 Kita sudah berkali-kali mendenganrkan paparan ibu dewi mudah-mudahan bisa diterapkan untuk 

pengambilan kepututsan yang bagus bagi para pimpinan 

 TNI akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi keutusan Kepala gugus tugas dalam 

penanganan Covid19 

 

Sektretaris GT Gorontalo 

 Kami sudah cukup pahan dengan beberapa penjelasan menyangkut kriteria dan bobot. Hanya saja 

poin itu teralu detail cocok untuk teman-teman  yang bertugas melakukan penilaian untuk itu. Di 

daerah perlu yang lebih praktis, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Kapan suatu daerah 

bisa mengambil keputusan untuk masyarakat produktif dan aman covid 

 Kami berharap ada poin poin khusus, ada target khusus yang disepakati secara bersama setiap 

vicon 

 Gorontalo masih aman dan terkendali. Kasus positif 134 org, dirawat 74 org, sembuh 54 org hamir 

mendekati 50 %, meninggal 6 orang 

 Bersama Gugus Tugas sudah melakukan pencegahan, penanganan dan pemulihan 

 LO dari BNPB sangat aktif memberikan saran 

 Berharap ada guide line yang praktis yang mudah dipahami masyarakat 

Pak Ridwan: tujuan vicon kali ini adalah sosialisasi dan meneria umpan balik dari bapak2 didarah 

BPKP Jambi 

 Berjadasarkan penjelasan yang diberikan, poin utamannya adalah Dinkes datanya belum masuk, 

dari RS dan Lab sudah berjalan derngan bagus, karena BPKP bertanggungajawab terhadap 

akntabilatas dann memastikan seluruh pross berjalan dengan bagus. Saya lihat poin yang paling 

utama adalah  ketidakjelasan aktor-aktor dinkes. Harap penanggung jawabnya ditentukan. Tolong 

diklarifikasi apakah benar bahwa yang mengentry data hanya ada satu dari Dinkes Provinsi dan 

Kabupaten. 

 Di Dinkes Kab/Kota apa cuma satu? provinsi perlu mengentri atau kab/kota saja yang perlu 

mengentri? 

 BPKP mengembangkan risk menajemen. Kami mendukung risk manajemen kesehatan di daerah 

dan di K/L manapun harus melakukan risk managemen 

BPBD Provinsi Bengkulu 

 Konsisi secara umum di Prob  Bengkulu positif 92 orang, meninggal 4orang, sembuh 37 orang 

 Ada permasalah terkait zonasi. Kemarin sudah ditetapkan ada 102 daerah yang masih zona hijau, 

tadi diumumkan 99 daerah , kami tidak tahu kab lebong tidak tercatat di 102 kemarin, yang 

sekarang agar dimasukan Kab.Lebong, hingga saat ini belum ada kepastian Lebong masuk merah 

apa hijau. Kemarin ada kesalahan teknis dalam entri data hingga lebong masuk zona merah 

GT Papua 



 Berterimakasih atas pemaparan 

 Beberapa waktu lalu sudah membauat desing sederhana untuk zonasi di kabupaten kami 

berdasarkan ODP PDP , yang meninggal, positif, OTG. Secara sederhana membat zonasi 

merah,kuning, hijau, putih. 

 Kamu perlu didukung dengan pedoman untuk mengoperasikan aplikasi BLC  dan pedoman  untuk 

menghitung bobot zonasi, agar kami bisa lakukan sosisalisasi ke Kab/Kota 

Dinkes Makasar 

 Data sulsel masih proses dari 24 Kab/Kota, setelah selesai nanti kita laporkan 

Riau 

 Siapa yang manetapkan new normal? Pemda, Pemprov atau Pusat? 

 Apakah perlu SK untuk masyarakat produktif dan aman covid? 

 

Kalimantan Utara 

 Jangan dipaksakan Daerah untuk menerapakan New normal , akibatnya kedepan untuk masyarkat 

bagimana? 

Kolaka 

 Wabah ini lebih kepada kesehatan masyarakat sehingga masyarkat menjadi subjek utama dalam 

penanganan. Dari SE menteri agama terkait solat jamaah di masjid, dikatakan Rt harus dibawah 

1, bisakah  dipublish seminggu sekali, agar masyarakat mengetaui kondisi disiplin mereka akan 

berpengaruh terhadap angka tersebut, dengan begitu masyarkat bisa mengejar angka dibawah 

satu, dengan cara mengikuti anjuran pemerintah. 

 Ada beberapa tempat di daerah-darah yang mengambil jenazah PDP, saran pengamanan lebih 

ketat.  

Prof. Wiku  

 Zonasi ini akan selalu kita umumkan setiap seminggu sekali 

 Terkait masyarakat produktif aman covid atau new normal, kita menyampaiakn zona sesuai 

kinerja masing-masing daerah, pemerintah darah mengukur kapan harus melakukan proses-

proses seperti yang sudah dijelaskan dalam paparan sesuai kondisi daerahnya. 

 Pemerintah pusat melalui Gugus Tugas Pusat siap melakukan pendampingan. 

Dewi 

 Pengentrian data penyelidikan epidemiologi, yang mengetri bukan hanya puskesmas bisa dientri 

juga oleh RS dan Dinkes, kelengkapan data yang diminta sudah sesuai dengan formulir dari 

kementerian kesehatan. 

 Jika sudah memiliki system, harus dipastikan indicator yang ditanyakan seragam 

 Cara pengiriman data ke Gugus Tugas dengan mengirimkan API untuk yang punya system, yang 

belum pnya sisitem bisa dikirim dengan format excel. Nanti ada daerah yang tidak semuanya 

lengkap datanya oleh sebab itu kita perlu sepaki bagaimana cara mengelengkapi data. 

 Kita punya format pelaporan data yang seragam 



 Bagi daerah yang belum memilik dashboard diberikan akses mengentri di dashboard BLC 

 Ketajaman analisis bergantung dari data yang masuk ke sistem BLC 

 Hasil analisis tergantung dari ketepatan data 

 

Kab. Tapanuli Utara 

 Dari data 102 Kab/Kota yang beredar disebutkan Kab Tapanuli Utara untuk melakukann new 

normal, sekarang tapanuli Utara tidak ikut yang ikut Tapanuli tengah 

 InUntuk Tapanuli Utara ada 4 kasus positif sudah sembuh, 2 negatif 

 RS tarutung sebagai RS rujukan covid sudah memasang alat TCM, nanti hasil lab bisa langsung di 

umumkan atau harus validasi lagi dari Banglitbangkes? 

 Tapanuli utara kondusif, sudah melaksanakan ibadah di beberapa tempat ibadah dengan 

pengawasan dari gugus tugas 

 Perlu sesi khusus terkait aplikasi agar Kab/Kota bisa mengaplikasikannya 

 

Tanah Toraja utara 

 Tanah toraja utara merupakan zona hijau, dalam waktu dekat akan membuka tempat wisata dan 

sekolah, dalam waktu 1-2 minggu kedepan akan membukan rumah ibadah. Tapi perlu 

pemantauan ketat karena daerah sekitarnya masih merah, perlu ada koordinasi yang bagus dari 

pusat dan provinsi agar tidak ada kasus lagi ketika dibuka. 

BPBD Kalteng 

 Di beberapa pertemuan sebelumnya, kami lebih familiar dengan angka reproduksi efektif (Rt) 

Kami memetakan dengan angka tersebut 

 Dari 102 yang diumumkan boleh new normal ada kabupaten Sukamara di Kalteng. Beberapa 

waktu sebelumnya dipublikasikan di TV nasional bahwa ada 4 Provinsi dan 25 Kab/Kota yang 

mennyiapkan new normal, sebenarnya itu adalah yang melakukan PSBB sehingga perlu 

pengetatan oleh TNI POLRi, bahasa yang muncul di media adalah daerah yang sudah bisa 

menerapkan new normal, salah satunya palagkarya, padahal pelangkaraya belum memenuhi 

syarat untuk new normal 

 New normal jika Kabupaten sudah masuk zona hijau apakah secara otomatis bisa langung 

memulai new normal atau ada persetujuan dari pusat? Bagaimana adminstrasi pemerintahannya. 

Dinkes Jakarta 

 Indikator jumlah pemeriksaan spesimen meningkat selama 2 minggu terakhir dari puncak , apakah 

jumlah total specimen yang diperiksa atau jumlah kasus baru yang diperiksa? 

 Positivity rate dibawah 5%, apakah total specimen atau orang kasus baru? 

 Penjelesan teknis terhadap item hijau kuning merah? 

 Frekuensi perhitung indicator, apakah kita perlu melakukan penghitungan 1 minggu sekali atau 2 

minggu sekali?  

 Bagaimana memastikan kualitas data antar wilayah prosvisi Kab/Kota itu dapat di compare apple 

to apple ? perlu justifikasi yg harus di infonkan kepada Kab/Kota  



 Berharap antar kementrian atau direktorat dalam satu kementerian dapat terintegrasi datanya 

 Terimakasih tim pusat karnea sudah memakai atau mempertimbangkan laju insiden rate 

perseratus ribu penduduk yang merupakan indikator DKI jakarta  

Kab. Garut 

 Di kab garut menyandang zona hijau kebetulan masyarakat kami yang mau pulang ke DKI 

memerlukan surat ijin, Gugus Tugas  Kabupaten tidak bisa mengeluarkan. Diharapkan DKI bisa 

menyetujui surat yang dikeluarkan oleh GT kab/kota kami. 

 Masyarakat sudah di rapid tapi ditolak oleh DKI 

BPBD Pekanbaru 

 Menyangkut kota Pekanbaru, disetujui PSBB →penurunan kasus positif sangat signifikan  

 Masukan untuk GT:  bagaimana mencegah kasus covid 19. Pekanbaru berda di zona warna kuning. 

Harapan ke GT pusat agar difsilitasi lintas batas antara kami dan provisi lain , tidak ada format 

baku surat izin masuk  Jakarta di gugus tugas Daerah. 

 Perkembangan kasus covid 19 agar bisa sampai ke kami, berharap ada wa grup tempat kami 

bertanya. 

 Kami berharapa sesudah sosialisasi ini ada pertemuan lanjutan dari kementerian kesehatan ke 

bawah. 

 Mana data yang bisa dimaksukkan apakah berdasarkan KTP atau tempat tinggal.  

 Pengimputan aplikasi ini maranya adalah pennentuan zonasi dari masing-masing daerah. Apa 

tindak lanjut dari penentuan zonasi tersebut. Diharapkan ada regulasinya 

 Berharap ketika suatu daeraha zonasi merah tdak boleh melakukan perjalanan ke daerah hijau. 

Agar kita merasakan manfaat zonasi 

BPBD Tulang Bawang 

 Tulang bawang masih zona hijau, belum ada yang positif 

 Selain bencana non alam pada tgl 20 mei dan 4 juni terjadi bencana puting beliung 

 Perlu partisipasi pusat 

Pare-pare 

 Pare-pare merupakan RS rujukan , kami punya 36 kasus positif , sembuh 29 org, 7 org dirawat. 

 Yang diopname untuk kasus positif adalah Kabupaten tetangga, bagamana menetukan zonanya? 

Barito Timur 

 Surat kementerian agama perlu disampaikan disitu bagi  daerah yang  zona hijau. Di Kabupaten 

kami ada 11 kasus positif, 7 sembuh, 3 dirawat, 1 meninggal. Ada kecamatan yang belum ada 

kasus memaksakan diri untuk melakukan new normal. 

Maluku Utara 

 Terkait Zonasi yang 102wilayah, data yang kami himpun sudah seseuai tapi zonasi yang keluar 

belum sinkron, ada satu Kabupaten di Maluku Utara yang hanya satu ODP tapi tidak masuk dalam 

zona hijau. Mereka akan menanyakan ke provisi padahal yang menetapkan zona adalah pusat 



BPBD Sumsel 

 Saya apresiasi aplikasi Tim ahli, mohon informasi apliskasi di Share user name dan passwordnya 

ke provinsi dan kab 

 Untuk penilaian, analisa dan evaluasi data-data informasi ini  jangan dibebankan kepada petugas 

surveillance atau data kesehatan dimintakan ke para ahli atau akademisi provinsi  

Jawa Timur 

 5839 kasus  confirm, kemaian 483. 

 Kita berupaya berbasis data, berharap data yang dikirim sesuai dengan kondisi yan gaada 

 Dimakanah peran dinkes provinsi kalo semua data dikirim langsung? 

 Kendala ODP dan PDP tidak semua di RS, ada keompok yang di rumah, pelaoparannya melalui 

mana 

 Penyamaan format, selama ini lab menirim dulu ke litbangkes, bagaimana ? 

 

Prof Wiku 

 Berharap semua derah menggunakan indikator yang sama supaya zonasi juga dengan standar 

yang sama 

 DKI: hungnan risiko kesehatan masyarakat dengan pemulihan sosial ekonomi (penjelasan matrik 

penilaian risiko) 

 

DR.Dewi Nur aisyah  

 Positivity rate: yang digunakan sebagai perhitungan adalah sampel diagnosis atau untuk kasus 

baru bukan jumlah spesimen 

 Warna di update setiap minggu, di hari senin 

 Kami sudah mengintegrasikan rumah isolasi dalam BLC bukan hanya RS 

 Peyamaan format saya setuju, untuk data lab semuanya akan masuk ke new all record 

kementerian kesehatan. 

 Ketika ingin menginteggrasikan data harus ada unique code,kita menggunakan NIK 

 Data BLC untuk data penyelidikan epidemiologi sehingga semua diberikan akun 

 Semua data yang sudah di entri bisa dengan mudah ditarik  

 Semua Kementerian lembaga suda dibuatka akun 

 Rt menggunankan kasus positif real time , tapi hingga saat ini pelaporan hasil laboratorium masih 

ada delay 

 Rt di Indonesia akurasinya masih rendah, kami mengusulkan Rt digunakan sebagai indikaotor 

pelengakap bukan indicator utama.  

 Dinkes Provinsi kabupaten/kota ada yang membantu PE di lapangan, selanjutnya kami harap 

Dinkes Provinsi bisa memiliki fungsi verifikator 

 Dinkes memiliki peran yang sangat besar agar masyarakat sekitaranya bisa mengubah perilaku 

menjadi lebih sehat 

 

Pak Ridwan 



 Perlu kebijakan dan mekanisme agar semangat untuk memulai new noral memperhatikan 

kesehatan 

Sestama BNPB 

 Sosialisasi kepada seluruh daerah langsung saja mengentri datanya 

 Data harus benar tepat dan terintegrasi tidak ada perbedaan pusat dan daerah 

 Tidak perlu menghitung cukup entri data. 

 Jangan ditunda-tunda lagi 

 SE no 5 th 2020 tentang pembatasan perjalanan orang, ada pembatsan yang diberikan kepada 

kita semua, ini bisa menjadi pedoman bagi kita, syarat-syaratnya dibaca. 

 

 
 
 

Notulis, 
 

Kiki Yunianti 
Yuyun 
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