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SEGERALAH VAKSIN



3

STRATEGI PEMERINTAH MENGHADAPI OMICRON

Meski Omicron telah masuk

di Indonesia, strategi

makro pemerintah tetap

sama. Untuk masyarkat

jangan kendur menerapkan

protokol kesehatan, tetap

memakai masker, menjaga

jarak, mencuci tangan. Dan 

untuk pemerintah daerah, 

agar testing 

dan tracing kontak erat

digencarkan lagi.

Selain itu, Indonesia juga 

telah mencapai target dari

WHO yakni setidaknya 40% 

dari populasi telah

divaksin sebelum 2021. 
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TRIANGULASI DATA KASUS, KEMATIAN, DAN VAKSINASI COVID-19

Dianalisis oleh Pusdatin Kemenkes

Tren: Semakin tinggi jumlah dosis Vaksin COVID-19 yang disuntikkan kepada masyarakat maka jumlah kasus

kematian COVID-19 semakin turun



Pandemi Covid menghantam hampir ke seluruh sektor ekonomi namun kehadiran vaksin ternyata menunjukan adanya

peningkatan kepercayaan konsumen menjadi lebih optimis. Hal ini diharapkan menunjang percepatan pemulihan

ekonomi. 
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VAKSIN DAN DAMPAK PEMULIHAN EKONOMI

Source:
Business Pulse Survy, 
Round 2 October 2020: 
SAKERNAS August 2020, 
BPS, World Bank staff
calculation.
Note: The data show the
drop in sales in May 2020, 
unemployment in August 
2019 and 2020 and
poverty rate in 
September 2019 and
2020



Prediksi dari World Bank menunjukan dengan kampanye vaksin yang sukses maka proyeksi pertumbuhan

perekonomian Indonesia bisa naik kembali ke angka di atas 5% di tahun 2022-2024
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PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI

UPSIDE 

RISK

DOWNSIDE 

RISK



Salah satu kemungkinan

penjelasan mengapa

vaksin bisa

mempengaruhi pemulihan

ekonomi adalah studi dari

University of 

Massachusetts yang 

menunjukan semakin

tinggi tingkat vaksin maka

ada perbaikan pada

kesehatan mental dan

semangat bekerja.
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STUDI PEMULIHAN EKONOMI



Kecepatan dan capaian vaksinasi Indonesia masih lamban dan dibawah dunia bila dilihat berdasarkan populasi
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CAPAIAN VAKSI BERDASARKAN POPULASI



Saat ini Indonesia belum mentargetkan seluruh populasi sebagai target vaksin. Baru 40% dari populasi. 
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TARGET VAKSINASI

Covid-19 vaccination policy, Dec 25, 

2021

This matric records for vaccine delivery 

for different groups.

• Available for ONE of following: key 

workers/ clinically vulnerable groups/ 

elderly groups

• Available for TWO of following: key 

workers/ clinically vulnerable groups/ 

elderly groups

• Available for ALL of following: key 

workers/ clinically vulnerable groups/ 

elderly groups

• Available for all three plus partial 

additional availability (select broad 

groups/age)

• Universal availability



Tren harian vaksinasi nasional mengalami tren menurun dari sempat 2,5 juta per hari menjadi hanya 660 ribu per hari.
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TREN HARIAN VAKSIN NASIONAL

TREN 

HARIAN 

VAKSIN  

NASIONAL
DATA DIAMBIL 

PUKUL 18.00 WIB
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CAPAIAN VAKSIN



Jika pada tahun 2021 seluruh vaksin gratis, maka pada tahun 2022 pemerintah harus mencapai target minimal 70% 

populasi namun dengan sebagian besar vaksin yang berbayar (mandiri). Ini akan menjadi tantangan bagi pemerintah

untuk bisa mencapai target.
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TREN HARIAN VAKSIN NASIONAL

Rentang Harga Vaksinas Booster Mandiri (ditambah tarif maksimal layanan):

Rp. 189.840 – Rp. 710.192 per Dosis (tergantung jenis Vaksin

*1 USD= Rp. 14.386

Tarif maksimal layanan

Rp. 117.910

(berdasarkan KMK no. 5658/2021)
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VAKSIN DALAM NEGERI



Vaksinasi global cukup terbantu dengan banjirnya uang pemerintah ke perekonomian namun salah satu konsekuensi

kebijakan moneter dari negara maju dalam penanganan pandemi adalah dampak tapering. Sri Mulyani menuturkan, 

Indonesia berada pada zona yang relatif aman. Utang publik Indonesia mendapat skor 12, utang eksternal dengan

skor 22, harga konsumen mendapat skor 5, dan current account balance dengan skor 18.
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DAMPAK TAPERING (1/2)

UPSIDE 

RISK

DOWNSIDE 

RISK
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DAMPAK TAPERING (2/2)



Jumlah stok

vaksin Nasional 

lebih dari 100 

juta dosis. 

Kendala kita

ada pada

program 

vaksinasinya

serta distribusi

bukan pada

ketersediaan

vaksin.
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DAMPAKSTOK VAKSIN NASIONAL
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TAKE AWAY

Program vaksinasi memiliki hubungan dengan pemulihan ekonomi.1

Capaian vaksin Indonesia sudah sesuai target WHO namun masih di bawah capaian negara

pesaing Indonesia.
2

Perkembangan vaksin dalam negeri masih butuh waktu.5

Stok vaksin aman, kendala kita ada pada implementasi vaksinasinya. 6

Tahun 2022, Indonesia berencana menggunakan pendekatan vaksin mandiri (berbayar). Hal 

ini berpotensi capaian target 70% populasi akan semakin sulit tercapai.
4

Tren vaksinasi Indonesia pada akhir tahun 2021 terus mengalami penurunan.3
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