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BAHAN KAJIAN

• COVID METER : Simulasi yang dilakukan dengan data kasus aktif, angka
kematian dan kesembuhan lalu dihasilkan nilai reproduksi efektif, dinamika laju
transmisi, proporsi laju transmisi, kesembuhan dan kematian serta proyeksi
jangka pendek.

• Puncak pandemi : kajian yang membahas masalah simulasi proyeksi puncak
pandemi dengan membandingkan dua kumpulan data historis, kajian ini
diperbaharui setiap dua minggu sampai satu bulan sekali, untuk mengkoreksi
pergeseran puncak jika data berubah.

• Model vaksinasi : simulasi strategi vaksinasi yang diberikan untuk melihat skema-
skema vaksinasi yang mungkin dilakukan dengan keterbatasan jumlah vaksin yang 
tersedia dan kendala-kendala lain dalam penerapannya.



COVID METER

• Hasil perhitungan covid meter dan penjelasannya untuk 34 provinsi di 
Indonesia bisa dilihat pada laman : https://ppms.itb.ac.id/simcovid/

• Untuk membandingkan situasi di Jawa Barat akan disajikan perbandingan
data untuk seluruh Pulau Jawa dengan hasil seperti pada slide selanjutnya.

• Pada hasil ini tampak bahwa di Pulau Jawa seluruh provinsi menunjukkan
tingkat proyeksi kasus aktif yang cenderung naik, dengan angka reproduksi
harian yang rata-rata di atas satu. Yang memiliki makna bahwa penyebaran
penyakit ini masih belum teratasi. 

https://ppms.itb.ac.id/simcovid/








KAJIAN PROYEKSI

• Diperlukan untuk keperluan perencanaan

• Menggunakan tools yang sederhana dan diamati secara berkala
karena hasilnya sensitive terhadap perubahan data

• Asumsi: data cukup baik

• Limitasi: jika data yang digunakan bermasalah maka model tidak bisa
digunakan; misalkan kasus yang tidak tercatat (nol) bukan berarti
penyebaran berkurang/berhenti

• Metode yang digunakan dapat dilihat pada ref [1,2]



HASIL

• Data yang digunakan adalah dua kelompok data historis, yakni
kelompok data sampai 14 November 2020 dibandingkan dengan data 
sampai 20 Desember 2020.

• Tujuan membandingkan dua kelompok data ini adalah melihat sejauh
mana pergeseran proyeksi jika menggunakan data yang berbeda
selama satu bulan lebih.

• Telah dihasilkan proyeksi untuk Jawa Barat serta 27 kab/kota dengan
contoh tampilan sebagai berikut (slide selanjutnya)



Perhitungan puncak















Kapasitas TT
Terbagi atas Isolasi COVID, ICU dan IGD



Kapasitas TT kab/kota











Sebagian besar kapasitas TT 

di Jawa Barat yaitu 23 dari 27 

kabupaten kota akan

memiliki keterisian yang 

tinggi (di atas 70%) hingga

akhir tahun 2020.



Peningkatan kasus

harian dalam 3 bulan

mendatang yaitu

periode Januari – Maret

2021 masih akan

didominasi oleh wilayah 

Bodebek, wilayah 

Bandung Raya. 



KETERBATASAN ANALISIS :

1. Estimasi laju penambahan kasus COVID-19 sangat dipengaruhi oleh kualitas data

pelaporan kabupaten kota yang merupakan sumber dari pemodelan yang

dilakukan.

2. Data kapasitas TT di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 belum yang terupdate,

mengingat kebutuhan lapangan yang membutuhkan respon cepat seperti

penambahan TT.

3. Analisis proyeksi kebutuhan TT terhadap laju penambahan kasus masih perlu

dilengkapi dengan data-data penunjang fasilitas kesehatan seperti: tenaga

kesehatan dan alat medis.



REKOMENDASI :
1. Penambahan kapasitas TT di fasilitas perawatan kesehatan untuk antisipasi

penambahan kasus dalam tiga bulan mendatang (periode Januari hingga Maret

2021).

2. Antisipasi penambahan kasus positif dalam 3 bulan mendatang yaitu periode

Januari – Maret 2021 masih akan didominasi oleh wilayah Bodebek, wilayah

Bandung Raya kecuali Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten

Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka,

dan Kabupaten Indramayu. (Tentu saja update data tetap diperlukan untuk

melihat apakah masih valid menyimpulkan hal ini)



❖Perhitungan angka ini masih diperlukan untuk mengukur
dampak intervensi

❖Ada empat metode yang dikembangkan, dengan alasan, 
kondisi data yang sangat “dinamis”, underreported, 
untrusted dll, diharapkan berbagai metode ini
mengkonfirmasi hasil yang “sama” atau paling tidak dalam
selang kepercayaan yang sama [ref. 3,4]





Perbandingan analisa hasil 3 metode
Analisa data 10 Mei – 19 Oktober 2020
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KAJIAN SIMULASI MODEL VAKSINASI
JAWA BARAT



KAJIAN PERTAMA

• Sumber data pikobar 28 Desember 2020

LATAR BELAKANG



PERTANYAAN YANG INGIN DIJAWAB

Limitasi
Efikasi dan efektivitas vaksin diasumsikan 100%, bila lebih rendah

maka cakupannya akan semakin sedikit.

Model yang digunakan dalam simulasi merujuk pada [5].



SKENARIO YANG DIPILIH

• Skenario 1 : vaksin diberikan merata ke 27 
kab/kota

• Skenario 2 : vaksin diprioritaskan pada 5 
daerah dengan kasus tertinggi

• Skenario 3 : vaksin diprioritaskan pada 8 
daerah dengan kasus tertinggi



HASIL
Kapasitas vaksin terbatas: jika diberikan merata tidak

terlalu efektif menekan kasus

Kapasitas vaksin cukup: pemberian vaksin secara

merata paling efektif menekan kasus



INFORMASI PENTING

• Ditargetkan vaksinasi pada 33.5 juta orang di Jawa Barat. Dengan 2 scenario pilihan: dalam 6 
bulan atau dalam 12 bulan. Rincian data terkait vaksinator diberikan dalam gambar berikut:

• Berdasarkan Surat Keputusan Menkes No. KN.01.01/6/4363-PK/2020 tanggal 23 Desember
2020, alokasi vaksin Covid-19 yang akan di terima Jawa Barat pada tahap 1 sebanyak 97.080
dosis. Hal ini cukup terbatas dalam segi ketersediaan vaksin. Berdasarkan [6], tahap 1 akan
dilakukan sekitar Januari-April 2021 (4 bulan).

Kajian kedua



INFORMASI PENTING

• Pada analisis sebelumnya, diberikan simpulan bahwa, saat jumlah vaksin
terbatas disarankan vaksinasi dilakukan hanya pada daerah tertentu saja
dibandingkan dibagian secara merata ke 27 Kab/Kota. Hal ini diberikan
dari hasil simulasi yang memberikan penurunan jumlah kasus aktif yang 
lebih signifikan.

• Diberikan data terkait kapasitas penyimpanan vaksin pada setiap kab/kota. 
Pada umumnya, penyimpanan tersebut adalah TCM 3000 dengan kapasitas
126.5 Liter (beberapa sumber mengatakan 150 L).

• Dimensi dus dari vaksin dari BioFarma adalah ~0.3 liter. Setiap dus
memuat 10 vial vaksin. Setiap vial vaksin memuat 10 dosis vaksin.



PERTANYAAN

• Bagaimana perbandingan dinamika kasus aktif setelah diterapkan vaksin
dengan beberapa skenario yang diberikan (skenario target vaksin 33.5 juta
di Jawa Barat dalam 6 bulan dan 12 bulan, serta skenario saat kondisi faktual
terkait kapasitas vaksinator)?

• Saat vaksin hanya tersedia 97 ribuan dosis dalam 4 bulan pertama (tahap 1 
vaksinasi), kebijakan apa yang harus diambil? Distribusi merata? Atau hanya
ke kab/kota tertentu saja? Bagaimana mendistribusikan vaksinasi saat
diberikan kondisi factual terkait kapasitas penyimpanan vaksin?



BAHASAN 1

Untuk menjawab pertanyaan pertama,

1. Diperlukan sekitar 232ribu dosis vaksin untuk mencapai target 33.5 juta tervaksin dalam 12 bulan.
Dilain pihak, diperlukan sekitar 464ribu dosis untuk mencapai target 33.5 juta tervaksin dalam 6
bulan.

2. Dari berkas sheet yang diberikan, eksisting vaksinator adalah sekitar seribu orang, sehingga hanya bisa
17ribu vaksin dalam satu hari.

3. Poin 1 dan 2 diperoleh dengan meninjau kesediaan vaksinator di Jawa Barat (belum mengaitkan
kesediaan vaksin dan kapasitas penyimpanan vaksin)

Dari poin diatas, maka ditinjau:

• Skenario 1: Vaksinasi dilakukan dalam 12 bulan dengan target capaian jumlah orang yang divaksin adalah
sekitar 33.5 juta se-Jabar, estimasi sekitar 232ribu dosis vaksin perhari. Sebagai perbandingan, dilakukan
simulasi jika vaksinasi mengikuti kapasitas vaksinator perhari yang hanya sekitar 17ribu.

• Skenario 2: Vaksinasi dilakukan dalam 6 bulan dengan target capaian jumlah orang yang divaksin adalah
sekitar 33.5 juta se-Jabar, estimasi sekitar 464ribu dosis vaksin perhari. Sebagai perbandingan, dilakukan
simulasi jika vaksinasi mengikuti kapasitas vaksinator perhari yang hanya sekitar 17ribu.



BAHASAN 1
Skenario 1:

Penerapan vaksinasi selama 12 bulan dengan
target vaksinasi 33.5 juta orang memberikan hasil
yang sangat signifikan. Terlihat pada garis magenta
bahwa jumlah kasus aktif tereduksi sedemikian
sehingga wabah dapat mereda.

Dilain pihak, jumlah vaksinasi yang hanya
17ribu juga mereduksi kasus aktif, namun tidak secara
siginifikan. Bahkan, setelah 12 bulan implementasi,
jumlah kasus aktif masih mungkin naik dan memicu
gelombang berikutnya bila vaksinasi dihentikan.

Akhir periode vaksinasiAwal periode vaksinasi



BAHASAN 1
Skenario 2:

Akhir periode vaksinasiAwal periode vaksinasi

Penerapan vaksinasi selama 6 bulan dengan
target vaksinasi 33.5 juta orang memberikan hasil
yang sangat signifikan. Terlihat pada garis merah
bahwa jumlah kasus aktif tereduksi sedemikian
sehingga wabah dapat mereda.

Dilain pihak, jumlah vaksinasi yang hanya
17ribu juga mereduksi kasus aktif, namun tidak secara
siginifikan. Bahkan, setelah 6 bulan implementasi,
jumlah kasus aktif kembali meningkat.



BAHASAN 1
Perbandingan Implementasi vaksin

dalam waktu 6 bulan
memberikan reduksi yang lebih
cepat dibandingkan dengan
implementasi 12 bulan, dengan
catatan bahwa target vaksinasi
yang sama pada rentang waktu
yang berbeda tersebut
diberikan.

Kapasitas vaksinasi yang
terbatas tidak akan mereduksi
jumlah kasus aktif hingga
mereda. Saat vaksinasi
dihentikan, maka akan terjadi
lonjakan kasus aktif kembali.



Saat vaksinasi dengan
kapasitas 17 ribu perhari
diimplementasikan
diperlukan waktu lebih dari
3 tahun agar bisa mereda
dan bila dihentikan masih
mungkin terjadi kenaikan
kasus kembali jika pandemi
ini masih berlangsung

Butuh berapa lama waktu agar wabah hilang jika kapasitas vaksinasi

hanya 17ribu perhari?



DISKUSI BAHASAN 1

• Implementasi vaksinasi dengan target 33.5 juta orang akan lebih cepat mereduksi kasus aktif jika

dilakukan dalam waktu 6 bulan dibandingkan dengan 12 bulan. Namun konsekuensinya adalah jumlah

vaksin harus cepat tersedia dengan dosis yang banyak, dan jumlah vaksinator yang lebih banyak juga. 

• Kapasitas vaksinasi yang terbatas tidak terlalu mereduksi kasus aktif, bahkan tidak bisa mereduksi

hingga wabah mereda untuk implementasi bebrapa tahun kedepan. Untuk itu, perlu ditingkatkan

kapasitas vaksinasi.

• Jika vaksinasi dapat diadakan dalam skala besar dan waktu yang cepat, maka diharapkan bahwa wabah

akan segera mereda. Jika vaksin sulit diadakan dalam waktu yang cepat, dapat dilakukan secara berkala

namun memerlukan waktu yang lama dan konsistensi dalam program vaksinasinya.

• Saat vaksin terbatas, bagaimana distribusi vaksin yang sedikit itu sehingga diberikan reduksi kasus aktif

sebesar mungkin?



BAHASAN 2
Untuk menjawab pertanyaan kedua, perhatikan bahwa:

1. Proses vaksinasi tahap 1 (diasumsikan Jan-Apr 2021), Jawa Barat menerima alokasi vaksin hanya
sebesar 97.080 dosis vaksin.

2. Kapasitas penyimpanan, dengan beberapa asumsi pada halaman awal, untuk setiap kab/kota
diberikan oleh (hasil ini merefer pada kajian pertama):

⋯



SEBARAN DISTRIBUSI VAKSIN
BERDASARKAN KAPASITAS PENYIMPANAN

Sebaran ini diperoleh

dengan

mengalokasikan

97.080 vaksin ke 27 

kab/kota dengan

distribusi sesuai data 

penyimpanan yang 

ada (asumsi TCM 

3000 126,5 L per 

unit).



Saat 97.080 vaksin
disebar merata ke 27 

kab/kota

Saat vaksin dialokasikan
tidak merata. Distribusi

diestimasi

Data public 

sampai 28 Des 

2020



KESIMPULAN

• Secara umum hasil yang diperoleh konsisten dengan
kesimpulan, jika kapasitas vaksin terbatas maka hasil “optimal” 
akan diperoleh bila vaksinasi diprioritaskan pada daerah
dengan jumlah kasus yang tinggi.
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