






COPE
(COVID-19 Pandemic Emergency Response)

34 unit sarana cuci 10 tangan pakai sabun

3200 pcs masker KN 95 dari Tahija Foundation

400 box masker bedah

2400 pcs gown fullbody jumpsuit

160 pcs google kacamata

2400 pcs penutup kepala sekali pakai

2400 pasang penutup alas kaki sekali pakai

2400 pasang sarung tangan sekali pakai

320 botol hand sanitizer

400 minuman kemasan 

60 kardus Teh Sariwangi dari Unilever 

Kegiatan Maret – Mei 2020



COPE
(COVID-19 Pandemic Emergency Response)

• Edukasi terkait Covid-19

• Mendukung keluarga terdampak COVID-19 untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan pendekatan 
BaNTu (bantuan nontunai)

• Distribusi perlengkapan kebersihan dan APD kepada rumah tangga yang terdampak terutama yang memiliki 
anak balita

• Melanjutkan pengadaan kebutuhan operasional fasilitas kesehatan di wilayah dampingan (terutama Alat 
Pelindung Diri) → sesuai perkembangan

• Pengadaan makanan bernutrisi kepada keluarga termasuk untuk makanan anak di bawah 2 tahun

• Membangun protokol panduan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam menghadapi 
COVID-19

• Penyediaan layanan psikososial untuk anak dan keluarga bersama PATBM, mitra dan Pemerintah lokal

• Penyediaan paket pendidikan dan kegiatan anak bersama keluarga (daring) untuk keluarga yang terdampak dari 
COVID-19 dengan anak usia sekolah

• Melakukan advokasi kebijakan dan implementasi kebijakan pemerintah lokal terkait penanganan COVID-19

• Penguatan ekonomi rumah tangga terdampak

Kegiatan yang sedang berlangsung hingga 2 tahun ke depan



Hal-hal yang sudah baik dalam 
penanganan Covid-19 di Jakarta

• Penangan Covid yang relatif cepat sehingga berhasil melandaikan kurva 
orang yang terinfeksi

• Kolaborasi untuk berdonasi

• Update perkembangan Covid dan berbagai publikasi kebijakan dan 
panduan 

• Data bansos yang segera diperbaharui dan bisa disusulkan



Hal-hal yang masih menjadi catatan  dalam 
masa PSBB transisi di Jakarta

1. Perubahan perilaku publik yang tertib dan disiplin dalam kesehatan menjadi salah
satu indikator pemulihan aktivitas ekonomi yang aman dan produktif. Namun
dalam pemantauan, masih terlihat perlunya penguatan Education, Engineering dan
Enforcement kepada masyarakat dan petugas/relawan yang didukung penyediaan
infrastruktur yang dibutuhkan. Hal ini bisa dilihat dari:
• Masih banyak warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan (penggunaan masker, jaga jarak, 

dan cuci tangan)  ketika berada di tempat umum
• Anak-anak masih bebas bermain atau warga yang kumpul-kumpul untuk ngobrol
• Perlunya relawan dan petugas dilatih komunikasi persuasif
• Masih bisa keluar masuk RW zona merah tanpa ada surat pengantar
• Sanksi masih belum konsisten dilakukan
• Ada RW yang dilaporkan ke polisi karena meminta keluarga orang positif Covid untuk tidak

datang ke Mesjid→ perlunya kejelasan dan kekuatan hukum bagi relawan
• Penangan limbah B3 dari rumah tangga ODP yang belum memadai
• Dukungan peralatan dan anggaran PSBL yang dirasa kurang sehingga RW menggunakan uang

kasnya contoh Thermo gun yang hanya tersedia 1 sementara gate ke RW tersebut ada 2.
• Masih tingginya stigma untuk masyarakat yg terdampak covid 19



Hal-hal yang masih menjadi catatan  dalam 
masa PSBB transisi di Jakarta
2. Penetapan status suatu RW menjadi zona merah masih belum jelas. 

Seringkali juga datanya tidak update (ada pasien yang sudah dinyatakan
sembuh, tetapi masih tercantum di daftar, sehingga mungkin
menyebabkan RW tersebut zona merah) → perlu adanya kajian tempat-
tempat dengan resiko tinggi (tidak hanya berdasar jumlah pasien) untuk
kemudian dilakukan penyiapan secara khusus

3. Penanganan dampak multidimensional masih belum terlihat jelas, seperti
misalnya
• Apakah semua anak di Jakarta terfasilitasi dengan baik untuk BDR? Bagaimana

penyiapan sekolah untuk Tahun Ajaran Baru (SOP di sekolah, pemahaman, guru, 
murid, ortu)

• Pelayanan petugas pos pengaduan kekerasan apakah berjalan normal? Apakah
dilengkapi dengan APD yang memadai?

• Penjangkauan kelompok marginal
• Penanganan multi-bencana, contoh kebakaran terjadi di RW 17 penjaringan saat

pandemi, termasuk wabah lainnya seperti DBD → perlu ada renkon multi-bencana



Hal-hal yang masih menjadi catatan  dalam 
masa PSBB transisi di Jakarta

Kesimpulannya:

• Berharap agar gugus tugas di DKI bisa lebih mendorong kolaborasi dengan
organisasi masyarakat sipil, tidak hanya untuk mengumpulkan bantuan
material, tapi juga untuk mendorong penyusunan dan implementasi
kebijakan yang lebih baik, untuk memastikan langkah-langkah pencegahan
COVID, dan tersedia layanan serta bantuan untuk warga yang membutuhkan, 
serta monitoringnya untuk akuntabilitas sosial bersama. 

• Dalam catatan database 3W UNOCHA bulan Mei ada 65 organisasi yang 
melakukan dukungan di wilayah Jakarta dengan berbagai programnya. 
SEJAJAR mencatat ada 41 organisasi yang berdomisili di Jakarta aktif dalam
diskusi regular mengenai penanganan COVID. Pastinya ada lebih banyak lagi
yang siap untuk berkontribusi




