


Sumber :
Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1.122 Tahun 2021
Surat Edaran Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan nomor HK.02.01/I/2524/2021 tentang Vaksinasi COVID-19 Bagi Penyintas

DKI Jakarta sampai saat ini masih berada dalam PPKM Level 3, namun berdasarkan Google Mobility Report, mobilitas masyarakat di wilayah 
DKI Jakarta sudah mulai mengalami peningkatan terutama pada kategori tempat kerja dan transportasi umum. Hal tersebut terjadi seiring 
dibukanya beberapa aktivitas masyarakat. Perlu diingat bahwa pandemi Covid-19 masih berlangsung sehingga masyarakat dihimbau tetap 
waspada serta menahan diri untuk melakukan mobilitas jika tidak diperlukan. Mengurangi mobilitas ke tempat umum masih merupakan cara 
terbaik untuk menghindari risiko penularan Covid-19.
Kasus Covid-19 di DKI Jakarta terus menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. Positivity rate dalam sepekan terakhir kembali 
turun ke angka 0,8% atau turun sekitar 0,1% dari pekan sebelumnya. Kasus aktif juga mengalami penurunan dari pekan sebelumnya 1.972 
kasus menjadi 1.700 kasus pada pekan ini. Perkembangan kasus dan pelonggaran aktivitas jangan sampai membuat kita lengah, seluruh 
elemen harus tetap mempertahankan penerapan 6M serta pelaksanaan 3T dengan konsisten untuk terus menekan penyebaran Covid-19. 
Untuk warga DKI Jakarta yang belum divaksin diharapkan untuk segera mendapatkan vaksin di sentra-sentra vaksinasi terdekat. Vaksinasi 
menjadi salah satu cara untuk terus menekan munculnya kasus positif serta untuk menghindarkan warga dari gejala berat Covid-19

DKI Jakarta masih berada dalam PPKM level 3 yang berlaku 
hingga 4 Oktober 2021. Terdapat pelonggaran seperti anak 
umur di bawah 12 tahun boleh memasuki pusat perbelanjaan 
(mal) dengan pengawasan orang tua, selain itu untuk 
restoran atau kedai yang buka pada malam hari dapat 
beroperasi hingga pukul 00.00 WIB.

Positivity Rate mengalami penurunan dalam 
seminggu terakhir dari 0,9% menjadi 0,8%.

Tingkat keterisian tempat tidur isolasi harian mencapai 
angka 8% dan keterisian tempat tidur ICU 19%.

Sampai tanggal 2 Oktober, tercatat ada 10.493.314 
warga sudah divaksin dosis 1 di DKI Jakarta, 65% di 
antaranya merupakan warga dengan KTP DKI Jakarta dan 
35% lainnya merupakan warga non-KTP DKI Jakarta. Untuk 
vaksin dosis 2, total sudah ada 7.794.962 warga di DKI 
Jakarta, 66% di antaranya merupakan warga dengan KTP 
DKI Jakarta dan 34% lainnya merupakan warga non-KTP 
DKI Jakarta. Khusus warga dengan KTP DKI Jakarta, 
vaksin dosis 1 sudah mencapai 76% dan vaksin dosis 2 
sudah mencapai 58%

Tingkat kesembuhan dalam seminggu terakhir 
meningkat dari 98,19% menjadi 98,23%.

Bagi para penyintas Covid-19, saat ini hanya perlu 
menunggu satu bulan pasca pulih untuk bisa mendapatkan 
vaksin berdasarkan Surat Edaran Plt. Dirjen Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan nomor 
HK.02.01/I/2524/2021 tentang Vaksinasi COVID-19 Bagi 
Penyintas.

Sumber : *Target capaian vaksinasi merujuk pada KPCPEN ( Sumber: https://pen-prod.udata.id/ )  https://corona.jakarta.go.id

Corona Jakarta Terkini Per 2 Oktober 2021

Jumlah Kasus
Aktif Saat Ini Total Kasus Positif Total Kasus Sembuh Tingkat

KesembuhanPositivity Rate Total Kasus
Meninggal

Tingkat
Kematian

Total Vaksinasi
Dosis 1

Total Vaksinasi
Dosis 2

1.700 858.071 842.842 98,23%13,6% 13.529 1,6% 10.493.314 7.794.962
( 0,2% ) ( 117,4% ) ( 87,2% )

Kasus Positif Harian dan Tes Harian

Per tanggal 2 Oktober 2021, terdapat kenaikan 4 kasus 
positif harian menjadi 155 kasus. 
Jumlah kasus positif selama seminggu terakhir menjadi 
1.007 orang.

Sumber : *Dibandingkan dengan minggu lalu (25 September 2021)  https://corona.jakarta.go.id

Periode 19 - 25 September 2021

Total Kasus Positif
Minggu Ini

Total Kasus Sembuh
Minggu Ini

Positivity Rate
Minggu Ini

Total Kasus Meninggal
Minggu Ini

Total Vaksinasi Dosis 1
Minggu Ini

Total Vaksinasi Dosis 2
Minggu Ini

1.007
( - 51 ) ( - 0,1% ) ( + 4 )

1.250 0,8% 29 138.176 178.180

Corona Jakarta Minggu ini

Perkembangan Kasus Aktif di DKI Jakarta

Hingga 2 Oktober 2021, jumlah kasus aktif di DKI Jakarta 
sebanyak 1.700 (0,2% kasus positif), dan tercatat sebagai 
salah satu kasus aktif terendah sejak Agustus 2020.

Sorotan Minggu Ini

https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210930/1238638/penyintas-bisa-divaksinasi-covid-19-setelah-1-bulan-sembuh/
https://www.google.com/covid19/mobility/ 
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Keterisian Tempat Tidur ICU Harian Keterisian Tempat Isolasi Harian

Tingkat Keterisian Tempat Tidur ICU di DKI Jakarta per 
2 Oktober sebesar 19%, turun 1% dari minggu lalu (25 
September) dan merupakan yang terendah sejak 
Desember 2020
Total pasien ICU tertinggi berada pada tanggal 21 Juli 
sebanyak 1.484 orang.
Setelah mengalami puncaknya pada tanggal 10 dan 
11 Juli 2021 sebesar 95%, persentase keterisian 
tempat tidur ICU harian di DKI Jakarta terus 
menurun.

Tingkat Keterisian Tempat Tidur Isolasi harian di DKI Jakarta 
per 2 Oktober sebesar 8%, turun 1% dari minggu lalu (25 
September) dan merupakan yang terendah sejak 
Desember 2020
Total pasien isolasi tertinggi berada pada tanggal 11 Juli sebanyak 
10.623 orang dengan persentase keterisian tempat tidur 
sebesar 92%.
Puncak persentase keterisian tempat tidur tertinggi adalah saat 
masa PPKM darurat pada tanggal 5 dan 6 Juli 2021 sebesar 93%
Persentase keterisian tempat tidur mulai mengalami penurunan 
pada pertengahan masa PPKM Darurat hingga saat ini.

Tingkat kesembuhan diukur dari akumulasi kasus 
sembuh dibagi dengan akumulasi kasus positif.
Hingga tanggal 2 Oktober, jumlah masyarakat yang 
sembuh dari COVID-19 sebanyak 842.842.
Jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19 
dalam minggu ini sebanyak 1.007 orang.
Tingkat kesembuhan dalam seminggu terakhir 
meningkat dari 98,19% menjadi 98,23%
Terlihat pada grafik bahwa kasus positif 
kumulatif mulai melandai.

Hingga tanggal 2 Oktober, total kasus meninggal mencapai 
13.529 kasus (1,6% kasus positif).
Rata-rata kematian dalam seminggu terakhir adalah 4 kasus 
per hari.
Hingga tanggal 2 Oktober, total kasus pelaporan 
pemakaman dengan Protap Penanganan COVID-19 
sebanyak 31.851 kasus, sedangkan total pemakaman 
jenazah umum sebanyak 92.554 kasus.
Kasus pelaporan pemakaman dengan Protap Penanganan 
COVID-19 tertinggi terjadi pada tanggal 10 Juli 2021 dengan 
laporan sebanyak 404 kasus.

Disclaimer: Pemakaman dengan protap covid juga termasuk dengan terduga covid yang 
belum mendapatkan hasil PCR, sehingga jumlahnya dapat berbeda dengan total jumlah 
kasus meninggal Covid-19.

Kasus Sembuh dan
Kasus Positif

Kasus Meninggal
(Pemakaman Protap Covid dan Pemakaman Umum) 

Positivity Rate Harian

Positivity rate adalah perbandingan jumlah kasus positif 
dibandingkan jumlah tes yang dilakukan.
Total sudah 6.325.622 orang yang dilakukan tes PCR dan 
858.071 terkonfirmasi positif Covid-19, sehingga persentase 
positivity rate DKI Jakarta berada di angka 13,6%.
Positivity rate dalam seminggu terakhir mengalami 
penurunan dari 0.9%  menjadi 0,8%.

Akumulasi Progress Vaksinasi di DKI Jakarta

Hingga 2 Oktober 2021, sebanyak 10.493.314 warga sudah 
mendapat suntikan pertama vaksin dosis 1 di DKI Jakarta.
Sedangkan sebanyak 7.794.962 warga sudah mendapat 
suntikan kedua di DKI Jakarta, yang berarti sudah divaksin secara 
komplit.
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Kasus aktif: Jumlah orang yang dirawat + orang yang melakukan isolasi mandiri

KONDISI TERKINI COVID-19
DI WILAYAH KOTA/KAB. ADMINISTRASI

*Data hingga 2 Oktober 2021

Perkembangan persebaran kasus terbaru COVID-19 dapat dilihat di website https://corona.jakarta.go.id/id/peta-persebaran

Disclamer: Data Vaksinasi per wilayah ini menunjukkan jumlah orang yang divaksinasi dengan KTP DKI Jakarta per tanggal 1 Oktober2021 
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JAKARTA BARAT
Kasus Covid 19 - Hingga 2 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Barat
Hingga 1 oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

                  146.245

                 143.547

       2.559 

     68

     71 Vaksin 1       Vaksin 2

1.539.356
1.188.478

Akumulasi kasus positif: 146.245 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 143.547  orang (98,2%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 2 Oktober sebanyak 139 (0,1%). 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Kalideres (0,13%).
Hingga 1 Oktober, warga yang ber-KTP Jakarta Barat dan sudah 
divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.539.356  orang dan yang sudah 
divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.188.478 orang.

JAKARTA PUSAT
Kasus Covid 19 - Hingga 2 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Pusat
Hingga 1 Oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

               83.358

              81.738

    1.508

   33

   79 Vaksin 1       Vaksin 2

678.163 517.596

Akumulasi kasus positif: 83.358 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 81.738 orang (98,1%).
Jumlah kasus aktif per tanggal  2 Oktober sebanyak 112(0,1%). 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Sawah Besar (0,24%).
Hingga 1 Oktober, warga yang ber-KTP Jakarta Pusat dan sudah 
divaksinasi dosis 1 sebanyak 678.163 orang dan yang sudah 
divaksinasi dosis 2 sebanyak 517.596 orang.

JAKARTA SELATAN
Kasus Covid 19 - Hingga 2 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Selatan
Hingga 1 oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

                    172.438

                   169.384

       2.752

    96

    206

   

Vaksin 1       Vaksin 2

1.451.716
1.124.438

Akumulasi kasus positif: 172.438 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 169.384  orang (98,2%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 2 Oktober sebanyak 302 (0,2%). 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Setiabudi (0,51%).
Hingga 1 Oktober, warga yang ber-KTP Jakarta Selatan dan 
sudah divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.451.716  orang dan yang 
sudah divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.124.438 orang.

JAKARTA TIMUR
Kasus Covid 19 - Hingga 2 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Timur
Hingga 1 Oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

                      211.301

                     207.303

       3.745

   68

    185 Vaksin 1       Vaksin 2

1.939.659
1.487.563

Akumulasi kasus positif: 211.301 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 207.303 orang (98,1%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 2 Oktober sebanyak 253  (0,1%). 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Cipayung dan 
Jatinegara (0,15%).
Hingga 1 Oktober, warga yang ber-KTP Jakarta Timur dan sudah 
divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.939.659  orang dan yang sudah 
divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.487.563 orang.

JAKARTA UTARA
Kasus Covid 19 - Hingga 2 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Jakarta Utara
Hingga 1 oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

            103.627
            101.635

      1.684
    57  

    251 Vaksin 1       Vaksin 2

1.091.403 846.332

Akumulasi kasus positif: 103.627 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 101.635 orang (98,1%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 2 Oktober sebanyak 308 (0,3%). 
Persentase kasus aktif tertinggi di Kec. Pademangan (0,85%).
Hingga 1 Oktober, warga yang ber-KTP Jakarta Utara dan sudah 
divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.091.403  orang dan yang sudah 
divaksinasi dosis 2 sebanyak 846.332 orang.

KEPULAUAN SERIBU
Kasus Covid 19 - Hingga 2 Oktober 2021 Vaksinasi Warga yang

ber-KTP Kep. Seribu
Hingga 1 oktober 2021Positif (Kumulatif)

Sembuh (Kumulatif)

Meninggal (Kumulatif)

Dirawat (Saat Ini)

Isolasi Mandiri (Saat ini)

      1.333

      1.313

   16

0

  4 Vaksin 1       Vaksin 2

19.840 16.422

Akumulasi kasus positif: 1.333 kasus.
Akumulasi jumlah sembuh: 1.313  orang (98,5%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 2 Oktober sebanyak 4 (0,3%). 
Persentase kasus aktif tertinggi Kec. Kep. Seribu Utara (0,63%).
Hingga 1 Oktober, warga yang ber-KTP Kep. Seribu dan sudah 
divaksinasi dosis 1 sebanyak 19.840 orang dan yang sudah 
divaksinasi dosis 2 sebanyak 16.422 orang.
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Sumber: https://corona.jakarta.go.id/id/cakupan-vaksinasi

Cara Vaksinasi di Jakarta

Perkembangan Vaksinasi di Jakarta

Syarat Vaksinasi

Dengan semakin tingginya penularan Covid-19, maka vaksinasi mutlak dibutuhkan. Vaksin dapat melindungi 
dengan menciptakan antibodi atau sistem kekebalan dalam tubuh. Dengan antibodi tersebut, tubuh akan 
terlatih untuk mencegah dan melawan infeksi Covid-19. Vaksinasi memang bukanlah obat yang menyembuhkan 
Covid-19 secara total. Namun, menurut para ahli, kalaupun terinfeksi Covid-19 setelah vaksinasi, vaksin akan 
mencegah tubuh dari gejala penyakit Covid-19 yang berat dan fatal. Vaksin juga menjadi senjata untuk keluar 
dari pandemi dengan membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok jika 70% lebih masyarakat sudah 
tervaksin. Segera lakukan vaksinasi di tempat terdekat!

Saat ini total sudah ada lebih dari 10 juta warga DKI Jakarta yang sudah mendapat suntikan pertama vaksin 
Covid-19, sedangkan ada lebih dar 7,5 juta warga DKI Jakarta yang sudah mendapat suntikan kedua, yang 
berarti sudah divaksin dengan komplit.

Membawa KTP asli ke lokasi vaksinasi;
Membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK) untuk 
warga yang belum memiliki KTP;
Bagi penerima vaksinasi yang mendaftar 
melalui JAKI atau website corona.jakarta.go.id, 
menunjukkan hasil pre-screening yang sudah 
dicetak sebagai bukti pendaftaran.

Cara Mendaftar Vaksinasi Dosis 1 & 2 via JAKI

Unduh aplikasi JAKI di Google Play / App Store
Klik banner “Daftar Vaksinasi” pada halaman utama
Isi nama lengkap dan NIK kamu
Isi data kamu dengan lengkap dan benar
Pilih jadwal dan tempat vaksinasi
Lakukan pre-screening terlebih dahulu
Selesai

Semua jadwal dan lokasi terupdate dapat diakses melalui halaman kuota vaksinasi:

https://corona.jakarta.go.id/id/kuota-vaksinasi-jaki

https://www.instagram.com/jsclab/
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Lokasi Vaksinasi di Jakarta

Sentra Vaksin
Bersama

Puskesmas Rumah Sakit Vaksinasi Mobile
(Drive Thru)

*Data hingga 2 Oktober 2021

VAKSINASI COVID-19
DI JAKARTA
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VACCINE

COVID-19

Vaksin Program Total Dosis 1

Jumlah Orang Divaksinasi Dosis 1 Hari ini

Vaksin Program Total Dosis 2

Jumlah Orang Divaksinasi Dosis 1 Hari ini

10.493.314
Total Presentase: 117,4%

Proporsi KTP DKI: 65% | Non DKI: 35%

19.623
Proporsi Vaksin Jakarta: 1%

25.475
Proporsi Vaksin Jakarta: 2,8%

7.794.962
Total Presentase: 87,2%

Proporsi KTP DKI: 66% | Non DKI: 34%



KETENTUAN BARU VAKSINASI
BAGI PENYINTAS COVID-19
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Berdasarkan Surat Edaran No HK.02.01/I/2525/2021 serta data hasil kajian terkini dari ITAGI, 
pemberian vaksinasi Covid-19 bagi sasaran penyintas berlaku aturan baru sebagai berikut.
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Tetap terapkan Protokol Kesehatan 6M Setelah di Vaksin

Meskipun sudah divaksin, masyarakat tetap harus melaksanakan  protokol kesehatan 6M

Pemerintah juga tetap menggiatkan kegiatan 3T (Test, Tracing dan Treatment) untuk penanggulangan Covid-19.

Memakai Masker Mencuci Tangan
dengan Sabun
di Air Mengalir

Menjaga Jarak Menjauhi
Kerumunan

Mengurangi
Mobilitas

Menghindari
Makan Bersama

VACCINE

COVID-19

Penyintas dengan derajat keparahan
penyakit ringan sampai sedang,
vaksinasi diberikan dengan jarak
waktu minimal 1 (satu) bulan
setelah dinyatakan sembuh.

Penyintas dengan derajat keparahan
penyakit yang berat, vaksinasi
diberikan dengan jarak waktu
minimal 3 (tiga) bulan setelah
dinyatakan sembuh.

Jenis vaksin yang diberikan kepada
penyintas disesuaikan dengan
logistik vaksin yang tersedia.

Sumber: Instagram @Kemenkes_RI



Tempat Publik yang Boleh dan Tidak Boleh
Dikunjungi Anak Usia 12 Tahun ke Bawah
Selama PPKM

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 kembali berlaku di Jakarta pada 21 
September s/d 4 Oktober 2021. Terdapat banyak aturan baru yang diberlakukan terkait dengan kembali 
diperbolehkannya tempat publik untuk dibuka, namun dengan persyaratan yang ditentukan pemerintah. 
Salah satunya adalah aturan bagi anak usia 12 tahun ke bawah, meski masih dibatasi pergerakannya namun 
kini sudah ada beberapa tempat yang sudah boleh dikunjungi. Berikut informasi selengkapnya.

#jakartatanggapcorona

Sum
ber: Kepgub Nom

or 1122 Tahun 2021

Tempat Publik yang Boleh Dikunjungi Anak Usia < 12 Tahun

Tempat Publik yang Tidak Boleh Dikunjungi Anak Usia < 12 Tahun

1. Hotel non-karantina
      Hotel umum yang tidak sedang digunakan sebagai tempat 

karantina pasien Covid-19.

2. Mal di Kota Uji Coba
       • Dengan pendampingan orangtua.
       • Orang tua pendamping sudah melakukan vaksinasi Covid-19.

 1. Bioskop
       Pengunjung berusia di bawah 12 tahun masih dilarang masuk.

2. Tempat Wisata
Meskipun pemerintah telah melakukan uji coba untuk membuka 
tempat wisata dengan syarat menerapkan protokol kesehatan 
yang diatur Kemenparekraf dan Kementerian Kesehatan, namun 
untuk anak usia < 12 tahun masih dilarang untuk memasuki 
tempat wisata.
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#jakartatanggapcorona

Syarat Anak Usia 12 Tahun
Boleh Masuk Mall

Salah satu penyesuaian aturan pada masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) adalah 
diperbolehkannya anak berusia di bawah 12 tahun untuk masuk mall. Namun, terdapat beberapa syarat yang 
melibatkan anak dan orang tuanya. Berikut informasinya.

Sumber: Instagram @indonesiabaik.id

Hanya di empat wilayah berikut:

DKI Jakarta

Kota Bandung

Kota Yogyakarta

Kota Surabaya

Kedua orangtuanya 
sudah divaksin karena 

anak-anak di bawah
12 tahun belum bisa 

menerima vaksin.

Kondisi anak 
harus sehat.

Ketika masuk dan keluar 
mall anak serta orang 

tua harus beriringan 
atau bersama-sama.

Protokol 
kesehatan selama 

di dalam mall 
harus diterapkan.
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Sumber: covid.go.id

Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan/ 
Pertemuan Besar di Era Pandemi Covid-19

Pemerintah telah memberikan izin kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan kegiatan besar seperti 
konferensi, pameran dagang, acara olahraga, festival konser, pesta, maupun acara pernikahan yang besar. 
Meskipun demikian, terdapat pedoman penyelenggaraan yang harus dipatuhi dengan ketat. Berikut 
informasi selengkapnya.

6 Faktor Risiko Penularan Covid-19 di Kegiatan Besar

Pedoman Sebelum Kegiatan

Pedoman Saat Kegiatan

Pedoman Setelah Acara

 1. Kondisi kasus Covid-19 di daerah tempat kegiatan berlangsung.
2. Jarak antar partisipan.
3. Semakin lama durasi acara, risiko penularan semakin tinggi.
4. Sirkulasi udara buruk.
5. Jumlah partisipan yang banyak membuat potensi penularan
      semakin besar.
6. Pelaku partisipan belum vaksinasi secara penuh dan tidak 
      menjalankan protokol kesehatan secara disiplin.

• Edukasi kesehatan yang cukup bagi seluruh partisipan.
• Menyusun pedoman pelaksanaan acara yang telah dilengkapi rencana kontijensi.
   Contoh: melarang partisipan yang positif untuk melanjutkan aktivitasnya dan harus segera dirujuk ke area 
    isolasi yang telah disediakan.
• Memastikan fasilitas dan sarana prasarana mendukung penerapan protokol kesehatan.
   Contoh: tata letak acara yang memudahkan partisipan menjaga jarak minimal satu setengah meter. 
• Membuat panitia khusus yang bertanggungjawab menegakkan protokol kesehatan secara menyeluruh.
• Membangun kemitraan dengan pemerintah dan fasilitas kesehatan setempat khususnya kesiapan  
   menghadapi jika terjadi kemunculan banyak kasus.

• Mengikuti perkembangan kasus Covid-19 secara aktual di daerah tempat kegiatan berlangsung.
• Memastikan skrining kesehatan dilakukan dengan tepat sebelum kegiatan berlangsung.
• Memastikan alat kesehatan pendukung cukup dan mudah terakses saat kegiatan.
• Melakukan promosi protokol kesehatan selama acara berangsung secara konsisten, dalam bentuk audio 
maupun visual di tempat dan waktu yang strategis.
• Panitia harus memastikan pedoman pelaksanaan ditegakkan, baik pembatasan kapasitas jarak maupun 
higienitas dalam beraktivitas.
• Memastikan setiap partisipan mematuhi protokol kesehatan.
• Segera merujuk kasus positif yang terdeteksi selama kegiatan untuk isolasi/ perawatan.

Pastikan tidak ada kasus positif yang lolos untuk kembali ke daerah asal. Optimalkan karantina setelah 
sampai daerah asal.
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INFORMASI

Terhitung sejak 8 September 2021 lalu, PT. KAI Commuter memperbarui persyaratan naik KRL Commut-
er Line selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan baru ini berlaku 
hingga penyesuaian aturan berikutnya. Apa saja persyaratannya? Simak dalam informasi berikut.
Syarat Naik KRL Commuter Line Selama PPKM

PERSYARATAN NAIK KRL DI MASA PPKM

#jakartatanggapcorona 9/9

Para lansia dapat naik KRL 
pada pukul 10.00 hingga 
14.00 WIB. 

Menunjukkan sertifikat 
vaksin minimal dosis 
pertama.

Wajib menggunakan 
masker ganda
(masker medis dan kain).

Anak di bawah 5 tahun 
tidak diperbolehkan naik 
KRL.

Sumber: Instagram @indonesiabaik.id

Penumpang dilarang 
berbicara langsung atau 
melaui telepon genggam 
saat di dalam KRL.

Untuk siswa sekolah yang 
belum masuk usia vaksinasi 
dapat menggunakan KRL 
dengan menunjukkan surat 
keterangan dari sekolah untuk 
pembelajaran tatap muka.

Bagi penumpang yang 
memiliki komorbiditas dan 
tidak dapat vaksinasi 
Covid-19 perlu menunjukkan 
surat keterangan dokter.
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Menanggapi beredarnya pemberitaan terkait 25 klaster Covid-19 yang ditemukan selama Pembelajaran Tatap Muka 
(PTM) Terbatas dimulai di Jakarta, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana menjelaskan, pihaknya 
telah menelusuri Data Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud RI tentang klaster sekolah di DKI Jakarta.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, survei yang dilakukan Dirjen PAUD Dikdasmen tersebut adalah survei yang 
dilakukan kepada responden sekolah dan bukan berdasarkan hasil surveilans Dinas Kesehatan tentang kasus positif 
yang ditemukan. Survei tersebut dilaksanakan untuk periode Januari s/d September 2021, sehingga tidak meng-
gambarkan kasus baru pasca PTM Terbatas dimulai.
Dari 25 sekolah yang dinyatakan klaster Covid-19 tersebut, hanya 2 sekolah yang termasuk dalam 610 sekolah yang 
mengikuti PTM Terbatas Tahap 1 yang dimulai pada 30 Agustus 2021, yaitu SMP Cindera Mata Indah dan SMKS Yadika 
2 Jakarta. 
“Berdasarkan data di lapangan, sejak dimulai PTM Terbatas Tahap 1, tidak terdapat kasus Covid-19 di sekolah terse-
but, baik dari peserta didik maupun pendidik dan tenaga kependidikan," jelasnya.
Lebih lanjut, Nahdiana menyatakan bahwa yang perlu menjadi perhatian bersama dan diantisipasi adalah bagaimana 
cara penanganan apabila ditemukan kasus positif, karena tidak menutup kemungkinan akan ditemukannya kasus 
Covid-19 pada saat dilaksanakannya PTM Terbatas di sekolah. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pun telah mem-
buat standar prosedur Emergency Break dengan melakukan Tracing, Testing dan Treatment, serta sekolah ditutup 
sementara selama 3 x 24 jam untuk dilakukan disinfektasi.
"Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk 
melakukan tes swab antigen secara berkala di sekolah-sekolah yang melakukan PTM Terbatas, untuk melihat posi-
tivity rate yang ada di sekolah. Kami pun tetap mengharapkan peran serta dan kolaborasi yang efektif antara guru, 
kepala sekolah, komite sekolah, dan pengawas sekolah, serta orang tua dan masyarakat  dalam pelaksanaan 
protokol kesehatan yang ketat, juga pola hidup bersih dan sehat dalam pelaksanaan PTM Terbatas di sekolah, demi 
suksesnya implementasi PTM Terbatas di DKI Jakarta," tuturnya.
Di samping itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi 
Oktavia, menegaskan kasus yang ditemukan dalam pemberitaan beberapa hari belakangan adalah kasus sebelum 
PTM Terbatas dimulai. Sehingga, tidak ada hubungan dengan PTM Terbatas dan tidak sesuai dengan fakta yang 
ditemukan di lapangan.

BERITA DAN HOAKS
COVID-19 TERKINI

BERITA

Disdik DKI Jakarta Tidak Temukan Kasus Positif Pada 25 Sekolah Klaster Covid-19

Sumber : beritajakarta.id

#jakartatanggapcorona 9/9#jakartatanggapcorona 10



Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyerahkan secara simbolis piagam penghar-
gaan kepada 52 petugas Tim Pemulasaraan Jenazah Covid-19 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, 
Rabu (22/09/2021). Sejak dibentuk pada 9 April 2020, Tim Pemulasaraan Jenazah Covid-19 telah 
menjadi garda terdepan dalam penanganan jenazah dengan protap Covid-19 di Jakarta. 
Gubernur Anies mengungkapkan, apresiasi atas kontribusi dan sumbangsih untuk Tim Pemu-
lasaraan Jenazah Covid-19 amat besar, terlebih tim ini mengerjakan sesuatu yang berisiko dan 
kapanpun dapat terpapar virus. Apalagi pada saat lonjakan kasus terjadi, dimana tim ini bekerja 
ekstra, berpacu dengan waktu, memulasarkan jenazah Covid-19.
"Izinkan dalam kesempatan ini, saya atas nama Pemprov DKI dan masyarakat Jakarta menyam-
paikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu/ Bapak semua, Tim Pemulasaraan Jenazah, karena 
selama masa pandemi ini mewakili kita menjalankan kewajiban untuk memakamkan sauda-
ra-saudara kita yang meninggal karena Covid-19," tambahnya.
Gubernur Anies juga menyebut, tim yang dibentuk terdiri dari unsur Polda Metro Jaya, Satpol PP 
Provinsi DKI Jakarta, BPBD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyela-
matan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, serta Biro Umum dan Administra-
si Setda Provinsi DKI Jakarta ini, merupakan gabungan dari para pribadi teladan di masing-masing 
instansinya.
"Bahwa, 52 orang ini adalah teladan, mereka memilih menunaikan kewajiban walaupun berisiko. 
Semoga 52 petugas ini menjadi teladan di tempat masing-masing. Karena, hanya ada 52 orang ini 
yang akan memiliki tanda bertugas sebagai Tim Pemulasaraan Jenazah di masa pandemi. Pam-
pangkan itu, dan izinkan keluarga Anda merasa bangga bahwa ada anggota keluarganya yang 
menjadi pejuang di masa pandemi," tandasnya.

BERITA DAN HOAKS
COVID-19 TERKINI

BERITA

Pemberian Apresiasi Petugas Tim Pemulasaraan Jenazah Covid-19

Sumber : beritajakarta.id
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HOAKS COVID-19 TERKINI

FOTO PERBEDAAN WARNA DARAH PASIEN 
SETELAH DISUNTIK VAKSIN COVID-19

Berita Hoaks Lainnya :

Informasi tentang foto yang diklaim menunjukkan 
perbedaan warna darah pasien sebelum dan 
setelah disuntik vaksin Covid-19, adalah tidak 
benar. Faktanya, tidak ada hubungannya antara 
warna darah dengan vaksin Covid-19 dan antibo-
di yang terbentuk dari vaksinasi tidak memiliki 
warna tertentu.

[HOAKS]: MULAI 1 OKTOBER PASIEN COVID-19
TIDAK DITANGGUNG KEMENKES

1.

[HOAKS]: TUKUL ARWANA SAKIT PENDARAHAN 
OTAK SETELAH VAKSINASI COVID-19

2.
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