Sorotan Minggu Ini
PPKM di DKI Jakarta masih berada di level 2 yang
berlaku hingga 13 Desember 2021 dan pengetatan
aktivitas sesuai level tersebut masih terus
berlangsung.

Penerapan PPKM Level 3 pada masa Natal dan Tahun Baru
dengan Inmendagri No 62 Tahun 2021 telah digantikan
dengan Inmendagri No 66 Tahun 2021, yang menerapkan
PPKM sesuai dengan situasi terkini di masing-masing daerah.

Sampai tanggal 11 Desember, tercatat ada
11.153.679 warga sudah divaksin dosis 1 di DKI
Jakarta, 67% di antaranya merupakan warga
dengan KTP DKI Jakarta dan 33% lainnya
merupakan warga non-KTP DKI Jakarta. Untuk
vaksin dosis 2, total sudah ada 9.151.203 warga di
DKI Jakarta, 71% di antaranya merupakan warga
dengan KTP DKI Jakarta dan 29% lainnya
merupakan warga non-KTP DKI Jakarta. Khusus
warga dengan KTP DKI Jakarta, vaksin dosis 1
sudah mencapai 84% dan vaksin dosis 2 sudah
mencapai 72%.

Tingkat keterisian tempat tidur isolasi harian sebesar
4%, sama seperti minggu lalu dan keterisian tempat
tidur ICU sama seperti minggu lalu yaitu 5%.
Tingkat kesembuhan dalam seminggu terakhir
sebesar 98,4%, sama seperti minggu lalu.
Positivity Rate di DKI Jakarta turun 0,1% menjadi
0,2%.

Pada pekan ini penambahan kasus positif kembali mengalami penurunan menjadi 223 kasus, lebih rendah 142 kasus dibandingkan dengan pekan
sebelumnya. Positivity rate juga turut mengalami penurunan menjadi 0,2% pada pekan ini, lebih rendah 0,1% dibandingkan dengan pekan sebelumnya.
Hingga pekan ini 84% warga dengan KTP DKI Jakarta telah mendapatkan vaksin dosis 1 dan untuk vaksin dosis 2 telah mencapai 72%.
Untuk masa Natal dan Tahun Baru, pemerintah telah mengganti kebijakan penerapan PPKM. Sebelumnya, pada masa Natal dan Tahun Baru pemerintah
menetapkan PPKM Level 3 di seluruh wilayah Indonesia dengan Inmendagri No. 62 Tahun 2021. Kebijakan tersebut kemudian diubah dengan terbitnya
Inmendagri No. 66 Tahun 2021, yang memberlakukan PPKM sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing.
Sampai saat ini belum ditemukan adanya infeksi Covid varian Omicron di Indonesia. Namun demikian pemerintah tetap memantau perkembangan varian
yang masuk dalam Variants of Concern (VOC) tersebut secara global. Pemerintah juga terus memantau pintu-pintu masuk ke Indonesia untuk
mengantisipasi masuknya varian tersebut ke Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, seluruh elemen harus terus mempertahankan penerapan 6M dan
pemberlakuan 3T dengan baik dan benar. Bagi warga DKI Jakarta yang belum divaksinasi diharapkan untuk segera mendapatkan vaksin di sentra vaksinasi
yang tersedia sebagai upaya untuk menghindari penyebaran serta gejala berat dari virus Covid-19.
Sumber :
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022
https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5850029/ppkm-level-3-dibatalkan-ini-aturan-lengkap-libur-nataru/1
https://nasional.kompas.com/read/2021/12/09/21064831/satgas-pastikan-varian-omicron-belum-terdeteksi-di-indonesia

Corona Jakarta Terkini
Total Kasus Positif

Positivity Rate

864.358

11,5%

Per 11 Desember 2021

Jumlah Kasus
Aktif Saat Ini

Total Kasus Sembuh

258

850.517

( 0,03% )

Tingkat
Kesembuhan

Total Kasus
Meninggal

98,4% 13.583

Corona Jakarta Minggu ini
Positivity Rate

( - 101 )

( - 0,1% )

223

Minggu Ini

0,2%

1,6%

Total Vaksinasi
Dosis 1

11.153.679
( 124,7% )

Total Vaksinasi
Dosis 2

9.151.203
( 102,3% )

Sumber : https://corona.jakarta.go.id

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

Total Kasus Positif
Minggu Ini

Tingkat
Kematian

Periode 21 - 27 November 2021

Total Kasus Sembuh
Minggu Ini

342

*Dibandingkan dengan minggu lalu (4 Desember 2021)

Kasus Positif Harian dan Tes Harian

Per tanggal 11 Desember 2021, terdapat kenaikan kasus
sebanyak 6 kasus dari hari kemarin.
Jumlah kasus positif selama seminggu terakhir menjadi
223 orang.

Total Kasus Meninggal
Minggu Ini

5

(3)

Total Vaksinasi Dosis 1
Minggu Ini

28.688

Total Vaksinasi Dosis 2
Minggu Ini

67.373

Sumber : https://corona.jakarta.go.id

Perkembangan Kasus Aktif di DKI Jakarta

Hingga 11 Desember 2021, jumlah kasus aktif di DKI Jakarta
sebanyak 258 (0,03% kasus positif), dan tercatat sebagai
kasus aktif terendah sejak Agustus 2020.

Positivity Rate Harian

Positivity rate adalah perbandingan jumlah kasus positif
dibandingkan jumlah tes yang dilakukan.
Total sudah 7.531.413 orang yang dilakukan tes PCR dan
864.358 terkonﬁrmasi positif Covid-19, sehingga persentase
positivity rate DKI Jakarta berada di angka 11,5%.
Positivity rate dalam seminggu terakhir turun 0,1%
menjadi 0,2%.

Kasus Sembuh dan
Kasus Positif

Tingkat kesembuhan diukur dari akumulasi kasus
sembuh dibagi dengan akumulasi kasus positif.
Hingga tanggal 11 Desember, jumlah masyarakat
yang sembuh dari COVID-19 sebanyak 850.517
Jumlah masyarakat yang sembuh dari COVID-19
dalam minggu ini sebanyak 342 orang.
Tingkat kesembuhan dalam seminggu terakhir
sebesar 98,4%, sama seperti minggu lalu.
Terlihat pada grafik bahwa kasus positif kumulatif
sudah melandai sejak Agustus 2021

Keterisian Tempat Tidur ICU Harian

Tingkat Keterisian Tempat Tidur ICU di DKI Jakarta per
11 Desember sebesar 5%, sama seperti minggu
lalu (4 Desember) dan merupakan salah satu 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.

#jakartatanggapcorona

Akumulasi Progress Vaksinasi di DKI Jakarta

Hingga 11 Desember 2021, sebanyak 11.153.679 warga sudah
mendapat suntikan pertama vaksin dosis 1 di DKI Jakarta,
bertambah 28.688 orang dari minggu lalu
Sedangkan sebanyak 9.151.203 warga sudah mendapat
suntikan kedua di DKI Jakarta, yang berarti sudah divaksin
secara komplit, bertambah 67.373 orang dari minggu lalu.

Kasus Meninggal

(Pemakaman Protap Covid dan Pemakaman Umum)

Hingga tanggal 11 Desember, total kasus meninggal
mencapai 13.583 kasus (1,6% kasus positif).
Dalam seminggu terakhir, kasus meninggal sebanyak 5
kasus, naik 3 kasus dari minggu lalu.
Hingga tanggal 10 Desember, total kasus pelaporan pemakaman
dengan Protap Penanganan COVID-19 sebanyak 31.931 kasus,
sedangkan total pemakaman jenazah umum sebanyak 97.743
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.

Keterisian Tempat Isolasi Harian

Tingkat Keterisian Tempat Tidur Isolasi harian di DKI Jakarta
per 11 Desember sebesar 4%, sama seperti minggu lalu
(4 Desember) 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.
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KONDISI TERKINI COVID-19
DI WILAYAH KOTA/KAB. ADMINISTRASI
*Data hingga 11 Desember 2021

Kasus aktif: Jumlah orang yang dirawat + orang yang melakukan isolasi mandiri

JAKARTA BARAT

JAKARTA PUSAT

Kasus Covid 19 - Hingga 11 Desember 2021
Positif (Kumulatif)

146.907

Sembuh (Kumulatif)

144.288

Meninggal (Kumulatif)

2.573

Dirawat (Saat Ini)

17

Isolasi Mandiri (Saat ini)

29

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Barat
Hingga 10 Des 2021

1.664.897

Vaksin 1

1.433.353
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 146.907 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 144.288 orang (98,22%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 10 Desember sebanyak 46 (0,03%).
Persentase kasus aktif tertinggi berada di Kec. Cengkareng (0,07%).
Hingga 10 Desember, warga yang ber-KTP Jakarta Barat dan sudah
divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.664.897 orang (80,87%) dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.433.353 orang (69,62%). Penambahan dosis
1 sebanyak 4.375 orang dan dosis 2 sebanyak 10.136 orang dari minggu lalu
(3 Des 2021).

JAKARTA SELATAN

Kasus Covid 19 - Hingga 11 Desember 2021
Positif (Kumulatif)

83.784

Sembuh (Kumulatif)

82.253

Meninggal (Kumulatif)

1.514

Dirawat (Saat Ini)

10

Isolasi Mandiri (Saat ini)

7

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Pusat
Hingga 10 Des 2021

729.844

622.255

Vaksin 1

Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 83.784 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 82.253 orang (98,17%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 10 Desember sebanyak 17 (0,02%).
Persentase kasus aktif tertinggi berada di Kec. Cempaka Putih (0,04%).
Hingga 10 Desember, warga yang ber-KTP Jakarta Pusat dan sudah
divaksinasi dosis 1 sebanyak 729.844 orang (80,60%) dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 622.255 orang (68,72%). Penambahan dosis 1
sebanyak 2.051 orang dan dosis 2 sebanyak 4.903 orang dari minggu lalu
(3 Des 2021).

JAKARTA TIMUR

Kasus Covid 19 - Hingga 11 Desember 2021

173.281

Positif (Kumulatif)

170.496

Sembuh (Kumulatif)

2.761

Meninggal (Kumulatif)
Dirawat (Saat Ini)

11

Isolasi Mandiri (Saat ini)

13

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Selatan
Hingga 10 Des 2021

1.571.108

Vaksin 1

Kasus Covid 19 - Hingga 11 Desember 2021

212.230

Positif (Kumulatif)

208.442

Sembuh (Kumulatif)

1.378.343
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 173.281 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 170.496 orang (98,39%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 11 Desember sebanyak 24 (0,01%).
Persentase kasus aktif tertinggi berada di Kec. Jagakarsa dan Kec. Pasar minggu
(0,03%).
Hingga 10 Desember warga yang ber-KTP Jakarta Selatan dan sudah divaksinasi
dosis 1 sebanyak 1.571.108 orang (82,13%) dan yang sudah divaksinasi dosis 2
sebanyak 1.378.343 orang (72,05%). Penambahan dosis 1 sebanyak 3.629 orang
dan dosis 2 sebanyak 11.024 orang dari minggu lalu (3 Des 2021).

JAKARTA UTARA

3.759

Meninggal (Kumulatif)
Dirawat (Saat Ini)

14

Isolasi Mandiri (Saat ini)

15

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Timur
Hingga 10 Des 2021

2.094.664

Vaksin 1

1.804.644
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 212.230 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 208.442 orang (98,22%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 11 Desember sebanyak 29 (0,01%).
Persentase kasus aktif tertinggi berada di Kec. Cakung (0,03%).
Hingga 10 Desember, warga yang ber-KTP Jakarta Timur dan sudah
divaksinasi dosis 1 sebanyak 2.094.664 orang (81,13%) dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.804.664 orang (69,90%). Penambahan dosis
1 sebanyak 5.223 orang dan dosis 2 sebanyak 14.621 orang dari minggu lalu
(3 Des 2021).

KEPULAUAN SERIBU

Kasus Covid 19 - Hingga 11 Desember 2021
Positif (Kumulatif)

104.631
102.922

Sembuh (Kumulatif)

1.687

Meninggal (Kumulatif)
Dirawat (Saat Ini)

13

Isolasi Mandiri (Saat ini)

9

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Jakarta Utara
Hingga 10 Des 2021

1.168.839

Vaksin 1

Kasus Covid 19 - Hingga 11 Desember 2021
Positif (Kumulatif)

1.344

Sembuh (Kumulatif)

1.000.479
Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 104.631 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 102.922 orang (98,37%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 11 Desember sebanyak 33 (0,02%).
Persentase kasus aktif tertinggi berada di Kec. Penjaringan (0,04%).
Hingga 10 Desember, warga yang ber-KTP Jakarta Utara dan sudah
divaksinasi dosis 1 sebanyak 1.168.839 orang (80,08%) dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 1.000.479 orang (68,54%). Penambahan dosis
1 sebanyak 3.293 orang dan dosis 2 sebanyak 7.934 orang dari minggu lalu
(3 Des 2021).

Vaksinasi Warga yang
ber-KTP Kep. Seribu
Hingga 10 Des 2021

1.328

Meninggal (Kumulatif)

16

Dirawat (Saat Ini)

0

Isolasi Mandiri (Saat ini)

0

20.435

18.509

Vaksin 1

Vaksin 2

Akumulasi kasus positif: 1.344 kasus.
Akumulasi jumlah orang yang sembuh: 1.328 orang (98,81%).
Jumlah kasus aktif per tanggal 11 Desember sebanyak 0 (0%).
Hingga 10 Desember, warga yang ber-KTP Kepulauan Seribu dan sudah
divaksinasi dosis 1 sebanyak 20.435 orang (91,65%) dan yang sudah
divaksinasi dosis 2 sebanyak 18.509 orang (83,01%). Penambahan dosis 1
sebanyak 31 orang dan dosis 2 sebanyak 112 orang dari minggu lalu (3 Des
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 10 Desember 2021

#jakartatanggapcorona
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VAKSINASI COVID-19
DI JAKARTA

CINE
VAC
ID-19
COV

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!

Cara Vaksinasi di Jakarta
Syarat Vaksinasi

Cara Mendaftar Vaksinasi Dosis 1 & 2 via JAKI

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.

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

Lokasi Vaksinasi di Jakarta

Sentra Vaksin
Bersama

Puskesmas

Rumah Sakit Vaksinasi Mobile
(Drive Thru)

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/

Perkembangan Vaksinasi di Jakarta
Vaksin Program Total Dosis 1

11.153.679

*Data hingga 11 Desember 2021
Vaksin Program Total Dosis 2

9.151.203

Total Presentase: 124,7%
Proporsi KTP DKI: 67% | Non DKI: 33%

Total Presentase: 102,3%
Proporsi KTP DKI: 71% | Non DKI: 29%

Jumlah Orang Divaksinasi Dosis 1 Hari ini

Jumlah Orang Divaksinasi Dosis 1 Hari ini

7.088

Proporsi Vaksin Jakarta: 0,9%

13.639

Proporsi Vaksin Jakarta: 1,9%

Saat ini total sudah ada lebih dari 11 juta warga DKI Jakarta yang sudah mendapat suntikan pertama vaksin
Covid-19, sedangkan ada lebih dar 9 juta warga DKI Jakarta yang sudah mendapat suntikan kedua, yang berarti
sudah divaksin dengan komplit.
Sumber: https://corona.jakarta.go.id/id/cakupan-vaksinasi

#jakartatanggapcorona
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PERATURAN PERJALANAN DARAT
SAAT LIBUR NATARU
Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 menerbitkan aturan baru yang mengatur mobilitas
masyarakat pada masa liburan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, terutama melalui perjalanan darat.
Pengaturan mobilitas masyarakat ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor
24 Tahun 2021. Berikut informasi selengkapnya.

Aturan Perjalanan Darat

Hasil negatif tes RT-PCR
maksimal 3×24 jam, atau

CO
V

ID

-1

9

CO
VID
-19

Kartu Vaksin
(minimal vaksinasi dosis pertama).

C
IgG

IgM

Hasil negatif rapid tes antigxen
maksimal 1×24 jam.

Khusus perjalanan rutin dalam satu
wilayah/kawasan aglomerasi perkotaan
dikecualikan dari persyaratan di atas.

Namun, ketentuan menunjukkan
kartu vaksin dikecualikan bagi:
Berusia dibawah 12 tahun.
Kendaraan logistik dan transportasi barang
perjalanan dalam negeri di wilayah luar
Jawa dan Bali.
Kondisi kesehatan khusus atau penyakit
komorbid melampirkan surat keterangan
dokter dari Rumah Sakit Pemerintah.
Sumber: Instagram @Indonesiabaik.id

#jakartatanggapcorona
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Bagaimana Bisa Terbentuk
Varian Baru Covid-19?
Kemunculan varian baru Covid-19 Omicron menimbulkan pernyataan di masyarakat, tentang mengapa
varian baru Covid-19 masih terus bermunculan? Perlu diketahui, bahwa mutasi virus dapat terjadi karena
virus terus beradaptasi dengan lingkungannya. Potensi mutasi virus bahkan meningkat saat terjadi
lonjakan kasus. Simak selengkapnya dalam informasi berikut.

Tingginya Jumlah Kasus
Meningkatkan Risiko
untuk Virus Mengalami Mutasi
Semakin tinggi penyebaran virus Covid-19 terjadi, maka kemungkinan semakin besar virus
bermutasi.

*Jika kita dapat memutus rantai penularan dengan cepat, maka penularan tidak akan terjadi
dan risiko virus bermutasi akan semakin kecil.

Beberapa Mutasi Virus
Menghasilkan Varian Baru
Covid-19 Lainnya
Virus mengalami mutasi sebagai bentuk untuk mempertahankan diri. Mutasi terjadi pada gen
“protein spike” dimana protein spike digunakan sebagai kunci untuk membantu virus masuk ke
dalam sel manusia.

Oleh sebab itu, penelitian terhadap perubahan protein spike terus dilakukan oleh para peneliti
Sumber: Instagram @satgasperubahanperilaku

#jakartatanggapcorona
#jakartatanggapcorona
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INFORMASI
Hal yang Perlu Diketahui untuk Anak
dengan Long Covid Kembali ke Sekolah
Anak dengan long Covid dapat kembali ke sekolah, tentu harus disertai berbagai persiapan.
Kolaborasi antara orang tua, guru, dan dokter anak sangat penting untuk membantu anak
hadapi long Covid saat kembali ke sekolah. Simak selengkapnya dalam informasi berikut.

Kolaborasi antara orang tua, guru, dan dokter anak sangat penting, antara lain:
Mengizinkan jam sekolah ﬂeksibel dengan jeda istirahat untuk
meminimalisir fatigue/kelelahan.

Mengurangi aktivitas ﬁsik dan mengurangi kemungkinan paparan yang
dapat menstimulasi fatigue dan sakit kepala.

Modiﬁkasi load pekerjaan, termasuk meniadakan tugas-tugas sulit dan
mengijinkan anak untuk selesai dari waktu yang seharusnya tanpa ada
pinalti.
Menyiapkan waktu tambahan untuk menyelesaikan sebuah tugas atau
ujian. Hal ini sangat penting bagi anak yang mengalami brain fog.

Buatlah sebuah rencana dukungan emosional untuk menghindari
depresi dan kecemasan pada anak. Tentukan perwakilan yang dapat
membantu seorang anak yang tiba-tiba mengalami kekelahan, atau bisa
juga membuat sebuah grup dukungan.
Dorong anak untuk mengeksplorasi kegiatan ekstrakurikuler yang
bersifat non ﬁsik atau tidak melibatkan unsur kognitif.
Sumber: Instagram @satgasperubahanperilaku

#jakartatanggapcorona
#jakartatanggapcorona
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BERITA DAN HOAKS
COVID-19 TERKINI
BERITA

Antisipasi Penyebaran Varian Omicron, Pemprov DKI Jakarta
Tangguhkan IYC 2021 dan Soft Launching JIS
Kondisi Covid-19 beberapa waktu terakhir tengah menjadi sorotan dunia, lantaran ditemukan
varian baru Omicron di sejumlah negara. Menanggapi hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta
bersama Pemprov Bali dan Pancoran Soccer Field sepakat menangguhkan turnamen
International Youth Championship (IYC) 2021 Bali-Jakarta serta Soft Launching Jakarta
International Stadium (JIS) yang rencananya akan digelar pada awal Desember ini.
Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan
dalam Konferensi Pers Penundaan Turnamen IYC 2021 dan Soft Launching JIS yang
diselenggarakan secara daring pada Jumat (03/12/2021).
“Seperti kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 saat ini, khususnya di Jakarta tergolong
terkendali. Kasus aktif ada di kisaran angka 400 dan masih terus melandai. Testing dan tracing
di Jakarta juga sangat memadai, sesuai penilaian dari Kemenkes. Namun, langkah kewaspadaan
tidak boleh dikendorkan. Terutama, dengan berita perkembangan varian Omicron di luar
negeri,” jelas Gubernur Anies Baswedan.
Keputusan menangguhkan pelaksanaan IYC 2021 yang sedianya akan diselenggarakan pada
tanggal 4-11 Desember 2021 di Bali dan Jakarta juga merupakan bagian dari langkah Pemprov
DKI Jakarta untuk mendukung arahan Pemerintah Republik Indonesia terkait penundaan
kedatangan warga asing ke Indonesia.
“Ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan dari seluruh pihak yang terlibat dalam
pelaksanaan IYC 2021 dan Soft Launching JIS, termasuk juga masyarakat Jakarta dan Indonesia
agar situasi secara keseluruhan dapat terus dikendalikan, serta tidak menimbulkan penyebaran
yang bersifat masif,” tutur Gubernur Anies.
Hal senada juga disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster yang menyebut bahwa kemunculan
varian baru Omicron ini menjadi perhatian serius dari Pemerintah Pusat dalam mengantisipasi
penyebarannya di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Jakarta dan Provinsi Bali.
"Belajar dari pengalaman negara lain yang warganya sudah menjalani vaksinasi lengkap dengan
persentase yang cukup tinggi dan sudah sempat melandai kasusnya, tiba-tiba melonjak lagi
karena lalai dengan varian baru ini. Tentu saja kita harus benar-benar mengantisipasi hal
tersebut agar tidak terjadi di Indonesia," imbuh Gubernur Bali, Wayan Koster.
"Kami sudah saling berkabar dengan rekan-rekan di Eropa yang memang ternyata
perkembangan varian Omicron ini sangat cepat dan dahsyat dampaknya. Kemudian, kami juga
telah berkoordinasi kepada ketiga klub bersama rekan kita di Dubai bahwa penundaan ini
sangat dimengerti oleh ketiga rekan-rekan klub kita yang sudah berpartisipasi. Mereka tetap
berkomitmen untuk ikut dalam International Youth Championship di tahun depan," ujar Gede.
Sumber : beritajakarta.id
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BERITA DAN HOAKS
COVID-19 TERKINI
BERITA

Dinas KPKP Pastikan Ketersediaan Pangan Strategis Nataru Aman
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) Provinsi DKI Jakarta memastikan ketersedian
pangan strategis di Jakarta untuk Natal dan Tahun Baru (Nataru) aman. Adapun, sejumlah kebutuhan
komoditas pangan strategis tersebut yakni, beras, bawang merah, bawang putih cabai keriting, cabai
rawit merah, daging sapi/ kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng.
Kepala Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati memprediksi terjadi kenaikan kebutuhan
pangan strategis sekitar tiga sampai lima persen pada saat Nataru. Hal itu berdasarkan data dan kajian
tahunan, pemantauan lapangan, koordinasi dengan BUMD dan BUMN pangan, serta daerah pemasok.
"Kebutuhan pangan-pangan yang mempengaruhi inﬂasi kita pantau ada 11 komoditas. Untuk
menghitung kebutuhan pangan strategis di Jakarta tetap berdasarkan jumlah penduduk yang tinggal di
Jakarta sekitar 10,6 juta orang. Itu ketersediaan yang kita siapkan untuk Nataru," ujarnya, Kamis
(09/12/2021).
Menurutnya, untuk harga pangan strategis diprediksi meningkat sekitar lima persen saat Nataru. Adapun
kenaikan terjadi pada komoditas cabai rawit merah dan cabai keriting karena pengaruh musim hujan dan
tingginya permintaan di daerah produsen.
"Kenaikan harga ini masih dalam batas normal. Sehingga, kita prediksi tidak sampai terlalu memberatkan
masyarakat," terangnya.
Ia menuturkan, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga stabilitas ketersediaan (stok) dan harga pangan
strategis di Jakarta saat Nataru di antaranya, koordinasi dengan pemerintah pusat dan Satgas Pangan,
serta pertemuan rutin Tim Pengendalian Inﬂasi Daerah (TPID).
Selain itu, Dinas KPKP juga memiliki sistem informasi ketahanan pangan (SIKP) untuk memantau dan
menginformasikan stok dan harga pangan. SIKP ini terintegrasi dengan Informasi Pangan Jakarta.
"Khusus ketersediaan beras, Dinas KPKP DKI Jakarta melakukan monitoring di 95 lokasi secara rutin yang
terdiri distributor, agen dan toko," bebernya.
Ditambahkan, BUMD di klaster pangan juga memiliki sistem yang terintegrasi dengan sistem pangan di
Dinas KPKP. Monitoring ketersediaan dan harga pangan juga kita lakukan setiap hari.
"Dinas KPKP memiliki 20 orang enumerator yang khusus memonitor dan mendata terkait pasokan, stok
hingga harga pangan di tingkat pedagang seluruh wilayah," tandasnya.

Sumber : beritajakarta.id
HOAKS COVID-19 TERKINI
Berita Hoaks Lainnya :

DITEMUKAN 4 WARGA DKI JAKARTA TERPAPAR
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Ditemukan-4-Warga-DKI-Jakarta-Terpapar-Omicron-Usai-Bepergian-dari-Luar-Negeri
OMICRON USAI BEPERGIAN DARI LUAR NEGERI
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Kasus-Covid-19-Varian-Omicron-Sudah-Ditemukan-di-Jakarta
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Ditemukan-4-Warga-DKI-Jakarta-Terpapar-Omicron-Usai-Bepergian-dari-Luar-Negeri

Informasi dalam berita berjudul "Kadinkes Bekasi Temukan 4
Warga DKI Terpapar Omicron Usai Bepergian dari Luar
Negeri," adalah tidak benar. Faktanya, berdasarkan hasil
klariﬁkasi terakhir ke Litbangkes Kementerian Kesehatan RI
pada Rabu, 8 Desember 2021 jam 14.30 WIB, belum
ditemukan kasus varian Covid-19 Omicron di DKI Jakarta.

1. [HOAKS] KASUS COVID-19 VARIAN
OMICRON SUDAH DITEMUKAN
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Kasus-Covid-19-Varian-Omicron-Sudah-Ditemukan-di-Jakarta
DI JAKARTA
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Kasus-Covid-19-Varian-Omicron-Sudah-Ditemukan-di-Jakarta

2. [HOAKS] VARIAN COVID-19
OMICRON SUDAH DIKETAHUI WHO
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Varian-Covid-19-Omicron-Sudah-Diketahui-WHO-Sejak-November-2020
SEJAK NOVEMBER 2020
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Varian-Covid-19-Omicron-Sudah-Diketahui-WHO-Sejak-November-2020
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Varian-Covid-19-Omicron-Sudah-Diketahui-WHO-Sejak-November-2020

3. [HOAKS] POSTER FILM TAHUN 1963
BERJUDUL THE OMICRON VARIANT

https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Poster-Film-Tahun-1963-Berjudul-The-Omicron-Variant
https://jalahoaks.jakarta.go.id/detail/HOAKS-Poster-Film-Tahun-1963-Berjudul-The-Omicron-Variant
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