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Saat ini Indonesia sedang mengalami lonjakan kasus COVID-19 yang sangat signifikan

sejak Juni 2021 yang disebut dengan lonjakan gelombang kedua, hingga pemerintah

pusat mengambil kebijakan PPKM ketat untuk Jawa dan Bali.

Perkembangan kasus di Kabupakten Sumba Timur mengalami hal yang sama, dimana

terhitung Juli 2021 trend kenaikan kasus sangat signifikan dibandingkan bulan-bulan

sebelumnya. Per tanggal 15 Juli 2021 total angka kasus terkonfimasi positif COVID 19

sebesar 1.598 jiwa dan kasus aktif ada 851, kesembuhan 1.692 (65,13%) serta angka

kematian 55 jiwa (2,12%). Positif Rate 16,71%.

Upaya percepatan penanganan telah dan terus dilakukan dengan mengoptimalkan

segala sumber daya yang ada. Peningkatan 3T (Testing, Tracing dan Treatment)

merupakan fokus utama dalam menekan angka penularan kasus.

Kabupaten Sumba Timur dengan jumlah penduduk sebesar: 258.486 jiwa yang

tersebar di 22 kecamatan, memiliki fasilitas kesehatan berupa tiga rumah sakit (satu

rumah sakit pemerintah yang merupakan pusat rujukan COVID-19 dan dua rumah sakit

swasta yang berfungsi sebagai rumah sakit penyanggah) dan 24 Puskesmas serta

klinik-klinik. 



Sejauh ini sejak mengalami lonjakan kasus gelombang kedua, Kabupaten Sumba Timur terus

melakukan tindakan-tindakan antisipasi terhadap kemungkinan terburung yang dialami. Hal ini

tentu membutuhkan langkah kesiapsiagaan dalam hal kesiapan fasilitas kesehatan naik dari sisi

SDM, Sarana dan Prasarana serta logistik penunjang lainnya. 

Dengan jumlah penduduk 258.486 jiwa dan hanya satu lokasi pengisian oksigen yang terdapat

di pulau ini, juga memicu kekhawatiran apabila adanya lonjakan permintaan oksigen serta

ketersediaan tabung oksigen yang terbatas. 

RSUD Umbu Rara Meha adalah satu-satunya fasilitas kesehatan yang mampu melakukan

prosedur donor plasma konvalesen. Tenaga kesehatan yang terbatas untuk melakukan

pengumpulan plasma Konvalesen (hanya menunggu di rumah sakit) membuat tidak banyak stok

plasma konvalesen  untuk percepatan pemulihan pasien Covid-19. Dengan membentuk

kelompok donor plasma Konvalesen, PMI dan lintas organisasi relawan lainnya bertugas sebagai

pemantau orang penyitas Covid 19 untuk kemudian dijemput dari rumah ke rumah dan diberikan  

fasilitas agar berkenan mendonorkan plasma konvalesen ke rumah sakit. Kendala yang terjadi

saat ini di rumah sakit adalah terbatasnya lemari pendingin untuk menyimpan stok plasma

konvalesen. 

Plasma
konvalesen 

untuk
menolong 

sesama 



Selain gambaran yang harus diantisiapasi dari segi penanganan kasus COVID 19 yang

sudah dipaparkan, pemerintah juga menjalankan program vaksinasi bagi masyarakat guna

membentuk HERD IMMUNITY/kekebalan komunitas. Cakupan pelayanan vaksinasi masih

sangat jauh dari sasaran masyarakat yang sesungguhnya merupakan sasaran vaksinasi, hal

ini dikarenakan terhambat dalam pengalokasian vaksin dari pusat yang terbaca dari

percepatan laju vaksinasi yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Timur. Laju percepatan

vaksinasi sangat berhubungan dengan kesiapan fasilitas pemberian vaksinasi (tim

vaksinator yang terbatas jumlahnya) dan pencatatan online baik pencatatan cakupan

maupun logistik/vaksin yang digunakan, dikarenakan tersendat oleh signal telekomunikasi

yang kurang memadai.

Deskripsi tersebut merupakan gambaran singkat mengenai keadaan dan kondisi fasilitas

kesehatan di Sumba Timur. Untuk itu kami membutuhkan dukungan dari setiap sektor

dalam menyikapi kondisi ini, selaku mitra kerja dari DInas Kesehatan Sumba Timur

mengajukan permohonan bantuan penagaan alat medis dan pendukungnya. 



TUJUAN

Memberikan pengetahuan melalui Sosialisasi dan media

publikasi kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan

dan penanganan Covid 19 di Sumba Timur

Membantu pemenuhan sarana dan prasarana dalam

tindakan pencegahan dan penanganan kasus Covid 19 di

Sumba Timur

Membantu tenaga kesehatan dan profesional (nakes) yang

terjun menangani kasus Covid 19 di Sumba Timur



KEGIATAN

Pembuatan media publikasi tentang tindakan pencegahan dan
penanganan Covid 19 di Sumba Timur 

Media Publikasi

Sarana dan Prasarana

Sumber Daya

Menambah pasokan sarana dan prasarana pencegahan dan
penanganan kasus Covid 19 di Sumba Timur 

Mengorganisir tenaga tambahan untuk mendukung upaya pencegahan dan
penanganan Covid 19 



Pembuatan media publikasi offline (cetak) dan online

(konten sosial media dan website) tentang pencegahan

dan penanganan Covid 19 

Menciptakan channel komunikasi online melalui Sosial

media dan website untuk kumpulan terkait Covid-19

MEDIA PUBLIKASI



TAAT  PROKES  5M  DALAM  PENCEGAHAN

Poster tentang pentingnya prokes 5M yang masih kurang dipahami oleh masyarakat di pedalaman

MARI  IKUT  VAKSIN  

Didalamnya terdapat seruan untuk ikut vaksi sebagai bentuk pencegahan terpapar COvid 19 yang juga

menerangkan bagaimana langkah untuk mendaftar untuk Vaksin

PANDUAN  LAPOR  DAN  ISOMAN

Seruan bagi yang mengalam gejala untuk segera melapor dan bagaimana panduan untuk isolasi mendiri



Logistik : Susu dan Vitamin 

Perlengkapan Nakes: 

SUPPORT

TENAGA

KESEHATAN

NAKES SIAP BEKERJA

Untuk membantu kegiatan Nakes di lapangan dalam proses pencegahan
dan pemeriksaan penyintas covid 19, kita akan membantu kebutuhan
Nakes untuk dapat siap bekerja.

Pakaian Hazmat 

Sarung Tangan Medis 250 Box

Masker Medis 500 Box

Masker n95 250 Boox 

Penutup wajah Medis 500 Buah 

Sarung sepatu medis 500 Buah 

(bisa digantikan cover all atau goun) 500 Buah 



VAKSINASI

Kondisi geografis kabupaten Sumba Timur yang memiliki

wilayah sangat luas namun persebaran penduduk yang tidak

merata, membutuhkan dukungan untuk pelaksanaan vaksinasi

bisa dilakukan hingga ke desa-desa terpencil.

Dengan adanya pelaksanaan Vaksinasi, bertujuan bukan hanya

untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga

memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena

dampak pandemi.

Program pemerintah untuk mendistribusikan hingga

melaksanakan vaksinasi di daerah harus didukung dengan

kesiapan sumber daya hingga sarana prasarana yang memadai.



TESTING
Penyediaan PCR Kit

Penyediaan RAPID Antigen Swab

PENYEDIAAN KIT UJI COVID 19



PENYEDIAAN SARANA
PRASARANA PEMULIHAN
KESEHATAN PASCA COVID 19 

UNTUK

SEGERA

PULIH



MEMBANTU PROSES PENYEMBUHAN
PENYITAS COVID 19

Donor Plasma
Konvalesen

Terapi plasma konvalesen
dapat membantu
meningkatkan peluang
sembuh pasien COVID-19



Kebutuhan Stok 

& Penyimpanannya

S E T  D O N O R  D A R A H

Untuk lebih banyak melakukan

pengambilan plasma dari pendonor

M E S I N  P E N D I N G I N

Untuk menyimpan stok plasma yang

didapatkan dari donor 

K A N T O N G  D A R A H  

Untuk menambah persediaan kantong

darah yang dimiliki Sumba Timur saat ini



Ketersediaan Oksigen

Saat ini Sumba Timur harus memenuhi

kebutuhan oksigen seluruh pulau

Sumba. Dibutuhkan tabung oksigen

dan mesin penghasil oksigen



Membuat rekrutmen terbuka untuk relawan sesuai spesifikasi kebutuhan

lapangan

Membuat manajemen sistem kegiatan relawan

Pelatihan bagi relawan(pembekalan)

Aksi relawan di lapangan untuk membantu Nakes 

Aksi nakes di lapangan untuk melalukan vaksinasi keliling

Monitoring dan Evaluasi kegiatan relawan serta pelaporan

KERELAWANAN

Relawan untuk  Covid-19 Sumba Timur

Kebutuhan tenaga relawan sebagai pendukung yang
siap membantu di lapangan dan posko untuk lebih
mgnoptimalkan kegiatan penanganan dan
pencegahan Covid-19



Pembuatan media publikasi 

tentang tindakan pencegahan

dan 

penanganan Covid 19 di Sumba

Timur 

Menambah pasokan sarana dan

prasarana pencegahan dan

penanganan kasus Covid 19 di

Sumba Timur 

Mengorganisir tenaga tambahan

untuk mendukung upaya

pencegahan dan penanganan

Covid 19 

Kerangka Waktu Kegiatan

Pembuatan media publikasi offline (cetak) dan online

(konten sosial media dan website) tentang pencegahan

dan penanganan Covid 19 

Menciptakan channel komunikasi online melalui Sosial

media dan website untuk kumpulan terkait Covid-19

Ags Sep Okt

Penyediaan Logistik untuk membantu Naker 

Penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kinerja Nakes 

Penyediaan sarana prasarana pencegahan Covid 19 melalui Vaksinasi 

Penyediaan sarana prasarana Uji Covid 19

Penyediaan sarana prasarana pemulihan kesehatan pasca Covid 19 

Membuat rekrutmen terbuka untuk relawan sesuai spesifikasi

kebutuhan lapangan

Membuat sistem di dalam kegiatan relawan

Pelatihan bagi relawan(pembekalan)

Aksi relawan di lapangan untuk membantu Nakes 

Aksi nakes di lapangan untuk melalukan vaksinasi keliling

Monitoring dan Evaluasi kegiatan relawan

Pelaporan relawan



Pembuatan media publikasi 

tentang tindakan pencegahan

dan 

penanganan Covid 19 di Sumba

Timur 

Menambah pasokan sarana dan

prasarana pencegahan dan

penanganan kasus Covid 19 di

Sumba Timur 

Mengorganisir tenaga tambahan

untuk mendukung upaya

pencegahan dan penanganan

Covid 19 

Rencana Anggaran Biaya

Pembuatan media publikasi offline (cetak) dan online

(konten sosial media dan website) tentang pencegahan

dan penanganan Covid 19 

Menciptakan channel komunikasi online melalui Sosial

media dan website untuk kumpulan terkait Covid-19

Sep Okt

Penyediaan Logistik untuk membantu Naker 

Penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kinerja Nakes 

Penyediaan sarana prasarana pencegahan Covid 19 melalui Vaksinasi 

Penyediaan sarana prasarana Uji Covid 19

Penyediaan sarana prasarana pemulihan kesehatan pasca Covid 19 

Membuat rekrutmen terbuka untuk relawan sesuai spesifikasi

kebutuhan lapangan

Membuat sistem di dalam kegiatan relawan

Pelatihan bagi relawan(pembekalan)

Aksi relawan di lapangan untuk membantu Nakes 

Aksi nakes di lapangan untuk melalukan vaksinasi keliling

Monitoring dan Evaluasi kegiatan relawan

Pelaporan relawan

Rp. 32.000.000,-

 

 

Rp. 27.500.000,- 

Rp. 11.500.000,-

Rp. 88.000.000,- 

Rp. -

Rp. 147.000.000,-

Rp. 310.000.000,-

Rp. 3.750.000,-

 

Rp. 3.750.000,-

Rp. 5.750.000,-

Rp. 46.400.000,-

Rp. 5.000.000,-

Rp. 6.000.000

Rp. 2.000.000



Akomodasi Tim YKBI di Sumba 

Operational and Office

Rencana Anggaran Biaya

Sep Okt

Rp. 80.050.000,-

Rp. 8.000.000,-

Rp. 15.000.000,-

Rp. 12.000.000,-

Rp. 3.000.000,-

Rp. 800.000,-

Rp. 6.000.000,- 

Rp. 15,000,000,-

Rp. 22,500,000,-

Rp. 15,000,000,-

Rp. 15,000,000,-

Rp. 15,000,000,-

Rp. 15,000,000,-

 

Transportasi

Akomodasi

Perdiem

Konsumsi

Administrasi 

Komunikasi 

Honor Tenaga tambahan

Web and IT developer

Project Coordinator

Admin and Finance

Desain Grafis

Field Staff

Office stationary

Rp 921,450,000,-Total

Catatan: Rencana Anggara Biaya lebih detil kami lampirkan terpisah.



+62 821-4632-8107

kawanbaikindonesia.org

info@kawanbaikindonesia.org

fb.com/kawanbaikfoundation

@kawanbaikindonesia
Ayu Setia Wardani

Rumah Sanur, Jalan Danau Poso 51A - 

Banjar Semawang, Sanur, 

Kec. Denpasar Selatan - 80228 

Denpasar, Bali - Indonesia

Dukungan dana dapat dikirimkan melalui:

Yayasan Kawan Baik Indonesia

Bank Permata (013)

122.4093.140 (idr-usd-eur-chf)

Kantor Cabang Pura Bagus Taruna 

Legian - Bali


