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Wali Kota Eri Optimistis...

Dua Bandit Curanmor...

Naik Turun dengan...

Suka Mabuk, Main...

Kasus Gelombang Ketiga...

“Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk 
daerah yang kasusnya tinggi dan mening-
kat cepat, mereka harus memastikan ke-
siapan fasilitas Isolasi Terpusat (Isoter), 
dan pemanfaatan Telemedicine. Selain itu, 
juga harus memastikan ketersediaan obat 
yang cukup, baik di Pemda maupun di Apo-
tek di daerah,” jelas Menko Airlangga.

Untuk itu, Pemerintah akan terus 
mendorong penyiapan fasilitas Isoter di 
Luar Jawa-Bali. Terutama untuk daerah 
yang saat ini keterisian Isoternya cukup 
tinggi, yaitu Sulawesi Utara dari kapasi-
tas 508 TT sudah terisi 324 TT atau BOR 
sudah mencapai 63,78%, sehingga akan 
terus dimonitor dan diperhatikan secara 
khusus. “Pemerintah akan menyiapkan 
Isoter 2-3 kali lipat dibandingkan saat 
lonjakan Delta sebagai rencana konti-
jensi,” imbuh Menko Airlangga.

Penerapan PPKM Luar Jawa-Bali
PPKM di luar Jawa-Bali masih akan 

berlangsung hingga 28 Februari 2022, dan 
berdasarkan hasil evaluasi dalam dua 
minggu terakhir ini, Level Asesmen Situ-
asi Pandemi mengalami peningkatan ri-
siko. Hal ini ditunjukkan dengan pening-
katan jumlah Kabupaten/Kota yang ma-
suk dalam Level Asesmen 4 dan 3, dan 
menurunnya jumlah Kabupaten/Kota di 
Level Asesmen 2 dan 1. Dengan rincian 

sebagai berikut (per 18 Februari 2022):
Level Asesmen 4 sejumlah 35 Kabupa-

ten/Kota (naik dari minggu sebelumnya 
sebanyak 10 Kabupaten/Kota).

Level Asesmen 3 sejumlah 160 Kabupa-
ten/Kota (naik dari minggu sebelumnya 
sebanyak 81 Kabupaten/Kota).

Level Asesmen 2 sejumlah 183 Kabupa-
ten/Kota (turun dari minggu sebelumnya 
sebanyak 270 Kabupaten/Kota).

Level Asesmen 1 sejumlah 8 Kabupa-
ten/Kota (turun dari minggu sebelumnya 
sebanyak 25 Kabupaten/Kota).

Vaksinasi Dosis-1 telah mencapai 
189,6 juta dosis (91,06%), dan Vaksinasi 
Dosis-2 telah mencapai 140,3 juta dosis 
(67,37%). Sementara itu, capaian Vaksi-
nasi Dosis-3 (Booster) telah mencapai 
8,5 juta dosis (4,06%).

Untuk Vaksinasi Dosis-1, masih ada 3 
Provinsi di luar Jawa-Bali dengan ca-
paian di bawah 70%, yaitu Provinsi Ma-
luku, Papua Barat, dan Papua. Kemu-
dian, untuk Vaksinasi Dosis-2, terdapat 
9 Provinsi dengan capaian di bawah 50% 
yakni Provinsi Kalimantan Selatan, Su-
lawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Su-
lawesi Barat, Maluku Utara, Aceh, Pa-
pua Barat, Maluku, dan Papua.

Kemudian, untuk Vaksinasi Dosis-3 
(Booster), seluruh Provinsi di luar Jawa-
Bali masih di bawah 10%, sehingga masih 
perlu terus diakselerasi. Mengenasi 

Vaksinasi Lansia, masih terdapat 7 Pro-
vinsi yang capaian Dosis-1 < 60%, dan un-
tuk capaian Dosis-2 masih terdapat 25 
Provinsi yang capaiannya < 60%.

“Bapak Presiden memberikan arahan 
bahwa harus diantisipasi risiko kematian, 
terutama bagi mereka yang Lansia, be-
lum divaksin dan mempunyai komorbid, 
lalu juga harus dilakukan screening awal 
di IGD, agar penangangannya lebih baik. 
Vaksinasi Dosis-2 untuk Lansia harus 
diprioritaskan agar minimal mencapai 
70% dari target. Seluruh pihak terkait ha-
rus turun membantu percepatan vaksi-
nasi,” ujar Menko Airlangga.

Presiden Joko Widodo juga terus menga-
rahkan agar masyarakat makin mening-
katkan disiplin penerapan protokol kese-
hatan (prokes), dan perlu terus mening-
katkan kesadaran masyarakat untuk se-
gera mendapatkan vaksinasi lengkap dan 
booster.

Pelaksanaan Event MotoGP
dan G20 Indonesia

MotoGP 2022 Seri-1 akan dimulai pa-
da 4 Maret di Qatar, dan dilanjutkan 
Seri-2 tanggal 18-20 Maret di Mandali-
ka. Tes Pra-musim telah terselenggara 
pada 11-13 Februari 2022 lalu di Sirkuit 
Mandalika, yang dihadiri 24 pembalap, 
12 tim, ±600 orang officials, sedangkan 
perkiraan Official Crew dan Pembalap 
untuk MotoGP pada Maret 2022 di Man-

dalika sebanyak 2.500 orang.
Official Test terselenggara dengan 

mengedepankan penerapan prokes yang 
ketat, sesuai Surat Edaran Satgas Co-
vid-19 Nomor 5 Tahun 2022, serta menda-
sarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 8 
Tahun 2022 tentang Pencegahan dan 
Penanggulan Covid-19 dalam Penyeleng-
garaan MotoGP.

Bandara Internasional Zainuddin Ab-
dul Madjid selama pra-musim telah me-
layani 2 chartered flight Airbus A330-200 
dan 2 pesawat kargo Boeing 777-200 dan 
747-400F. Kapasitas penonton pada Mo-
toGP 18-20 Maret 2022 mendatang ber-
jumlah 100 ribu pax per hari dengan jum-
lah penonton kelas festival paling banyak 
10% dari jumlah penonton.

“Walaupun kemarin kasus aktif di Pro-
vinsi NTB sempat telah melampaui Delta, 
namun sekarang trennya sudah mulai 
menurun. Pemerintah juga akan terus 
mengakselerasi Vaksinasi Dosis-2 dan 
Booster di sana, sebagai langkah mitigasi 
dan persiapan sebelum event MotoGP,” 
ungkap Menko Airlangga.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan Pre-
sidensi G20 Indonesia 2022, telah diter-
bitkan Surat Edaran Kasatgas Penanga-
nan Covid-19 melalui SE Nomor 6 Ta-
hun 2022 tentang Protokol Kesehatan 
Sistem Bubble pada Rangkaian Kegiat-
an Pertemuan G20 di Indonesia dalam 

Masa Pandemi Covid-19.
Hasil monitoring dan evaluasi event 

G20 yang dilaksanakan sepanjang Febru-
ari 2022 ini, baik secara virtual maupun 
secara hybrid, khususnya untuk 17 agen-
da Sherpa Track dan Finance Track (Wor-
king Groups/ Engagement Groups) dan 
ada 1 event Ministerial Meeting di Finan-
ce Track, berjalan lancar dan tidak ada 
kasus Covid-19 yang menonjol.

Update Program PEN
Menko Airlangga menuturkan bahwa 

Presiden Joko Widodo meminta agar tagi-
han keuangan terkait klaim biaya pera-
watan RS di tahun 2021, agar segera dise-
lesaikan oleh Menteri Keuangan secara 
bertahap, termasuk untuk persiapan DI-
PA-nya. Juga untuk tagihan Insentif Te-
naga Kesehatan. Kemudian, untuk Pro-
gram Bantuan Tunai untuk PKL, Warung 
dan Nelayan (BT-PKLWN), sudah diter-
bitkan aturan Pedoman Umumnya dan 
sedang finalisasi aturan Petunjuk Teknis-
nya, serta finalisasi penyelesaian proses 
administrasi penganggaran  di Kemente-
rian Keuangan. “Semoga sebelum akhir 
bulan ini, program BT-PKLWN ini sudah 
bisa berjalan,” tutup Menko Airlangga.

Turut hadir dalam Konferensi Pers ter-
sebut yakni Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan, serta Menteri Kesehatan Bu-
di Gunadi Sadikin. (*)

Airlangga: Kedisiplinan...

Siapa tahu tambah usia dijadikan 
momen memperbaiki kondisi rumah 
tangga yang konon retak. Dikonfirmasi 
soal ini, Olla mengaku hubungan de
ngan Aufar Hutapea naik turun. 
“Sama saja, dikasih hadiah. Yang pasti 
ingin lebih baik dari usia sebelumnya, 
lebih bijaksana mengambil keputusan,” 
kata Olla ditemui di Plaza Senayan 
Jakarta, Selasa (22/2).

“Hubungan sama suami saya baik
baik saja. Alhamdulillah doain saja se
muanya baikbaik, selayaknya suami 
istri ya pasti ada ups and downs. Ada 

tu  run naik. Jalani saja,” imbuh Olla se
perti dilansir dari laman liputan6.com.

Ditanya rumah tangganya saat ini 
lagi naik atau turun, Olla enggan men
je laskan dengan detail. Yang jelas Olla 
mengaku segala upaya dilakukan agar 
rumah tangganya baikbaik saja. “Ka
mi masingmasing dalam kondisi in
tro speksi diri, kita lihat saja ke de
pannya. Kalau memang masih ingin 
bersamasama ya kita samasama,” 
Olla membeberkan.

Ia sepenuhnya sadar, manusia ha nya 
bisa berupaya. Pada akhirnya Tu han 
yang menentukan. “Kalau saatnya kita 
memang sudah waktunya ingin berpisah 

ya kita pisah,” urai selebriti berhijab itu.
Ini bukan kali pertama rumah tang

ga Olla ditimpa isu tak sedap. Novem
ber 2021, beredar kabar Aufar Hutapea 
berfoto dengan cewek lain. Ini me
mantik spekulasi tak sedap. Melansir 
dari video interview di kanal YouTube 
KH Infotainment, Rabu (10/11/2021), 
kala itu Muhammad Aufar Hutapea 
menjawab, “Diamkan saja (gosip itu).”

Ia memastikan rumah tangganya 
baikbaik saja. “Alhamdulillah (rumah 
tangga kami) baikbaik, mohon doa nya. 
Saya enggak romantis, kaku saya sama 
istri tapi saya cinta sama istri,” pungkas 
pengusaha muda itu. (uta/opi)

Rutilahu Tahun...
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DIJUAL SPD MOTOR VARIO 
150 TH 2018, JL PLEMAHAN 
7/6 HUB : 081334816116

DIJUAL RUMAh Kedinding Lor 

Gang Masjid No 12, Panjang 9 M, 

Lebar 4,5 Meter Harga (475 Jt 

Nego) Hub: 085730615758 (WA), 

082141938847,081217111200 

(Tlp) . Tanpa Perantara

hILAng STnk Motor Honda Nopol 
L-6015-Aq A/N Fajar Anugrah 
Vandiansyah D/A Jatipurwo 6/3 
RT/RW 001/013 Kel.Ujung Kec 
Semampir SBy
hILAng STnk Suzuki  2015 
Nopol L-3509-PF A/N Kasbi D/A 
Bulak Jaya 4/75
hILAng BPkB Honda Supra Fit 100 
CC A/N Ratna Rudyani  L-4251-qy
D/A Jl Plemahan XI No 17 RT 06 
RW 09 Kel. Kedungdoro Kec.
Tegalsari Surabaya

Dari data tahun 2020 ada 
sekitar seribu lebih warga 
yang mengajukan bantuan re-
novasi rutilahu. Namun, tidak 
seluruhnya disetujui. Pasal-
nya, ada tahapan yang harus 
dilalui. Bukti awalnya pemo-
hon mengantongi surat kete-
rangan tidak mampu (SKTM). 
Selain itu, rumah yang mere-
ka tempati wajib bersertifikat 
untuk membuktikan bahwa 
bangunan itu benar-benar mi-
liknya. Rumah juga tidak da-
lam sengketa. Semua persya-
ratan itu diperkuat dengan 
keterangan dari kelurahan se-
tempat. ”Tentunya semua da-
ta yang masuk kami rekap 
dan dilakukan klarifikasi ke-
napa belum dibangun  dan 
data itu sangat penting,” 
pungkasnya. (rmt/nur)

keduanya harus kandas di tengah 
jalan akibat Donwori kerap mabuk 
dan main perempuan.

Karin bercerita, awal mula 
menikah dengan Donwori pada 
2014 silam. Usai menikah, 
keduanya tinggal di rumah orang 
tua Donwori di Tambaksari. 
Namun selama tujuh tahun 
menikah, Karin dan Donwori 
belum juga dikaruni anak. ”Tapi 
kehidupan rumah tangga saya 
rukuntukun saja Mas. Ya seperti 
rumah tangga pada umumnya lah, 
berjalan harmonis,” curhat Karin 
yang menemuinya di Pengadilan 
Agama (PA) Klas IA Surabaya, 
sepekan lalu.

Namun lamalama rumah tangga 
yang sempat berjalan tentram 
tersebut akhirnya terusik juga. 
Sebab Donwori kerap suka mabuk
mabukan. Jika sudah main sama 
temantemannya, sampaisampai 
Donwori tak pulangpulang.

Hal itu membuat Karin resah. 
Kerap menegur Donwori agar tak 
lagi suka mabuk di pinggir
pinggir jalan. Namun sayang, 
niat baik Karin justru membuat 
Donwori marah. Hingga akhirnya 
ibu mertua Karin tak terima 
karena anaknya bolakbalik 
ditegur Karin. ”Lah anaknya kan 
suka mabuk ya saya tegur. Kok 
ibunya malah ikutikutan. Jadinya 
sering ribut juga sama mertua Mas. 
Disindir terus aku, ya saya minggat 

dari rumah,” imbuhnya.
Karin yang sudah tak tenang 

hidup di rumah mertua memilih 
pulang ke rumah orang tuanya. 
Karin yang setiap hari berdoa agar 
Donwori berubah harus menerima 
kenyataan pahit. Sebab Donwori 
mulai suka judi hingga main 
perempuan lain.

Sontak saja masalah rumah 
tangga keduanya makin 
runyam. Karin yang sudah tak 
tahan akhirnya memilih 
bercerai. Pergi ke PA Klas 1A 
Surabaya untuk mengajukan 
gugatan. ”Wes Mas, wes nyerah. 
Kelakuane koyok ngunu sopo 
sing kuat. Nggarae ati mengkel 
tok,” beber perempuan dengan 
alis tebal itu. (*/opi)

Polisi menyita dua sepeda motor Hon
da Scoopy sebagai sarana dan Yamaha 
NMX hasil pencurian, anak kunci palsu, 
gerinda, kunci T, dan alat isap sabu
sabu (SS). Kedua bandit curanmor itu 
ternyata sudah sering beraksi di ka
wasan Surabaya dan sekitarnya. 

Kedua tersangka mengaku beraksi 
di Surabaya sebanyak empat kali, se
mentara di wilayah Sidoarjo lima kali, 
dan satu wilayah Tanjung Perak. Pol
restabes Surabaya sudah mendapatkan 
laporan polisi di 10 TKP.

“Empat wilayah Polrestabes Sura
baya, lima Polresta Sidoarjo, dan satu 
la poran polisi di Polres Pelabuhan 
Tanjung Perak,” kata Kasatreskrim 
Polrestabes Surabaya AKBP Mirzal 
Maulana, Rabu (23/2).

Awalnya polisi menguntit kedua 
tersangka. Ketika itu keduanya sudah 
berhasil membawa lari motor korban. 

Polisi mengikuti tersangka sampai di 
Jalan Tanjungsari, Surabaya. Sebelum 
ma suk gang, polisi langsung me nyer
gap. Keduanya sempat lari saat me nge
tahui laju motornya dihadang polisi.

Motor keduanya ditinggal dan me
reka kabur. Polisi mengejar tersangka 
dan sempat memberikan tembakan pe
ringatan. Namun, tersangka tidak 
menggubris peringatan ini sehingga 
akhirnya terpaksa dilumpuhkan. 

“Kami beri tindakan tegas terukur 
ke tersangka agar tidak melarikan 
diri,” ujar Mirzal Maulana.

Polisi masih menyelidiki lagi ke mung
kinan lokasi lain tempat ter sangka 
beraksi. Hingga saat ini polisi masih 
menginterogasi kedua ter sangka. 
Mengenai keberadaan alat isap sabu, 
diduga keduanya mencuri mo tor salah 
satunya untuk men gon sumsi narkoba. 
“Diduga tersangka mencuri untuk bisa 
pesta sabu. Ini masih kami kembangkan 
lagi,” kata Mirzal. (gun/rek)

Wali kota yang akrab di sa pa Cak Eri 
itu juga me minta para camat dan lu
rah untuk mendata warga yang me la
kukan isolasi mandiri (isoman) di ru
mah. Sebab, para isoman ini ber potensi 
menularkan virus ke pada anggota 
keluarga yang lain. “Kami sudah si
apkan tempat isolasi ter pusat (isoter). 
Camat dan lurah supaya memin dah
kan warga ke isoter secara persuasif,” 
kata Cak Eri kemarin (22/2).

Meski saat ini Surabaya berada di 
PPKM level 3, Cak Eri bertekad terus 
menggerakkan kembali roda per
ekonomian Kota Pahlawan yang sem
pat mandek tahun lalu. Apalagi pem
batasan sosial kali ini berbeda dengan 
awal pandemi tahun lalu. 

“Tentunya saya tidak bisa gerakkan 
sendirian. Saya membutuhkan gotong 
royong mas yarakat untuk bersama
sama meng gerakkan ekonomi Su
rabaya,” ujarnya.

Berbagai langkah telah disiapkan 
untuk menggerakkan roda ekonomi 
Surabaya. Salah satunya dengan 
men canangkan Maret sebagai Bulan 
Padat Karya. 

Artinya, kegiatan eko nomi harus 
mampu menyerap banyak tenaga 
kerja. Salah satu sektor yang diyakini 
mampu menyerap tenaga kerja 

dalam jumlah besar adalah usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“UMKM selama ini telah menjadi 
de nyut nadi perekonomian Indonesia, 
ter masuk Surabaya. Akan ada 
banyak pro gram bantuan yang akan 
kami berikan ke UMKM nantinya 
seperti bantuan pelatihan ma na
jemen,” katanya.

Wakil Wali Kota Surabaya Armudji 
juga memastikan kesiapan infra
struk tur dan sumber daya manusia 
(SDM) untuk menghadapi lonjakan 
kasus Covid19. Salah satunya de
ngan me nyiagakan 63 puskesmas 
yang tersebar di 31 kecamatan. Se
banyak 22 pus kesmas di antaranya 
mampu melayani rawat inap. 

Cak Ji, sapaan akrab Armudji, 
juga me minta warga Surabaya yang 
ter kon firmasi positif agar segera 
melapor ke puskesmas terdekat. 
Bisa juga da tang ke tempat isoter 
yang disediakan oleh Pemkot 
Surabaya. “Kalau sudah parah dan 
menengah baru langsung ke rumah 
sakit. Ka sihan dengan pasien lain 
yang benarbenar butuh pelayanan 
serius,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Surabaya Nanik 
Sukristina mengungkapkan, dalam 
dua hari ini ada penurunan kasus aktif 
Covid19. Total kasus pasien aktif 

berjumlah 5.107 jiwa kemarin. Angka 
kesembuhan 1.360 jiwa. 

“Angka kesembuhan di Kota Sura
baya sebesar 91,65 persen. Kasus aktif 
sebesar 5,58 persen dari total kasus 
kumulatif Covid19,” kata Nanik.

Ia juga menyebut kasus Omicron di 
Surabaya mencapai 97 jiwa. Sebanyak 
95 jiwa sudah sembuh. Dua orang 
masih dirawat di rumah sakit. Se
dangkan angka kematian akibat va
rian Omicorn belum ada. Ini karena 
butuh waktu untuk mendeteksi whole 
genome sequencing (WGS) pasien di 
ITD Universitas Airlangga (Unair).

Adapun angka kematian yang di
sebabkan Covid19 biasa atau varian 
Delta, menurut dia, meningkat ke
timbang bulan Januari 2022. Seba
gian besar pasien meninggal itu di
rawat di rumah sakit dengan kategori 
lansia, belum vaksin, disertai dengan 
komorbid atau penyakit penyerta. 
“Jadi, vaksinasi sangat penting un tuk 
proteksi terhadap Covid19,” katanya.

Nanik menambahkan, tidak semua 
pasien terkonfirmasi dirawat di 
rumah sakit. Pasien yang dirawat di 
rumah sakit adalah mereka dengan 
gejala sedang hingga berat. 
“Kalau pasien tanpa gejala dan 
gejala ringan diarahkan ke 
isolasi terpusat (isoter),” 
katanya. (rmt/rek)

Pe me rintah terus berusaha menekan 
la ju pe nam ba han ka  sus ser ta me nyia
p kan laya na n kese ha tan be rbasis ru
mah sakit, rumah sakit darurat Co
vid19 maupun isolasi terpusat. 

“Alhamdulillah, kini kasus Co
vid19 di Jatim sudah mulai turun se
cara bertahap tetapi masih fluktuatif. 
Sehingga semua pihak harus te tap 
was pa da diser ta i perce pa tan vak sinasi 
dan disi plin prokes. Semoga Covid19 
di Jatim akan selalu terkendali,” ung
kap Khofifah, Rabu  (23/2).

Tidak hanya itu, mantan Menteri So
sial ini juga terus mengajak mas ya rakat 
untuk melakukan percepatan vak sinasi. 
Karena menurutnya, vak sinasi me ru

pakan perisai yang mampu melindungi 
diri kita dari transmisi virus.

“Ajaklah kerabat, keluarga, sanak 
saudara maupun lingkungan se
kitar untuk melakukan percepatan 
vak  si nasi. Utamanya yang belum 
sama sekali mendapatkan dosis 
vak sinnya. Jika memang sudah 
vak sin dosis 1 dan 2, ajaklah untuk 
se gera melakukan vaksinasi dosis 
3,” harap Khofifah.

Selain vaksin, Khofifah mengatakan, 
perisai utama yang juga menjadi 
penghadang transmisi Covid19 adalah 
penerapan prokes ketat. “Jangan lupa 
menggunakan masker yang benar dan 
jaga jarak. 5 M harus diperketat pe
laksanaannya. Ingat Covid19 masih 
ber transmisi,” ujar Khofifah.

Kini meski masih terdapat penam
bahan kasus, lanjut Khofifah, keadaan 
Covid19 di Jatim cukup terkendali. 
Ma sih dalam data yang sama, rerata 
tambahan Bed Occupancy Rate (BOR) 
di Jatim yakni 32,64 persen per ming
gu. Dimana BOR isolasi di RS menun
jukan angka 40 persen untuk BOR 
ICU RS mencapai 34 persen, BOR Iso
lasi Terpusat (Isoter) mencapai 23 per
sen dan BOR RS Darurat Covid19 
men capai 17 persen, dimana standar 
WHO adalah dibawah 60 persen.

Meskipun demikian, Khofifah terus 
mengingatkan bahwa dengan angka 
positivity rate yang masih cukup tinggi, 
yakni 15,81 persen, kasus masih di
mungkinkan untuk naik kembali. 
Tam pak pada tanggal 22 Februari 

2022 kasus harian Covid19 mencapai 
7.568 kasus setelah sempat turun pada 
tanggal 21 yakni 3.621 kasus.

Khofifah mengimbau empat pilar 
yang ada di desa/kelurahan, yakni Ba
binsa, Babinkamtibmas, bidan desa, 
dan kepala desa/lurah untuk me la ku
kan proses tracing dan testing secara 
op timal. Pasalnya, dalam data tercatat 
bah wa kapasitas testing masih terbatas.

“Saya mohon standar WHO yakni 
1:15 untuk pelaksanaan tracing dan 
testing kontak erat harus dijadikan pe
doman dan dilaksanakan berdasarkan 
standar,” ucapnya.

Selain itu, Khofifah juga turut meng
ajak beberapa wilayah di Jatim yang 
persentase vaksinasi dosis 2 baik 
umum maupun lansia serta dosis 3 
(boo ster) dan vaksinasi anak yang 
masih rendah untuk melakukan per
cepatan. Hal ini sangat penting meng
ingat 92 persen kasus kematian di Ja
tim akhir akhir ini adalah kasus ko
morbid, lansia dan lebih dari separuh 
belum tervaksinasi penuh.

“Data per 22 Februari saat ini, dari 
ka sus yang tekonfirmasi 94.92 persen 
pasien yang dirawat rerata bergejala 
ri ngan dan pasien tidak memiliki ge
jala (OTG), 5 persen bergejala sedang 
dan tercatat 0,8 persen bergejala berat. 
Ini membuktikan bahwa disinilah vak
sinasi dan prokes ketat mampu me
nekan munculnya gejala berat akibat 
Covid19,” kata Khofifah.

Khofifah memaparkan, berdasarkan 
Instruksi Mendagri (Inmendagri) 
Nomor 12 Tahun 2022 tentang PPKM 
Berlevel di JawaBali menyebutkan 
bahwa ada 15 kabupaten/kota di Jatim 
yang masuk dalam kategori PPKM 

Level 2, sementara 22 kabupaten/kota 
masuk dalam kategori PPKM Level 3 
dan 1 kota masuk dalam kategori 
PPKM Level 4.

Untuk kabupaten/kota kategori 
PPKM level 2 yaitu Kabupaten Treng
galek, Kabupaten Ponorogo, Kabu pa
ten Pacitan, Kabupaten Ngawi, Ka bu
paten Magetan, Kabupaten Madiun, 
Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Ka bu
paten Banyuwangi, Kabupaten Tuban, 
Kabupaten Sumenep, Kabupaten 
Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, 
Kabupaten Pamekasan, dan Ka
bupaten Jember.

Sedangkan untuk kabupaten/kota 
level 3 yaitu Kabupaten Tulungagung, 
Kabupaten Situbondo, Kabupaten 
Sidoarjo, Kabupaten Lumajang, Kota 
Surabaya, Kota Probolinggo, Kota 
Mojokerto, Kota Malang, Kota Kediri, 
Kota Batu, Kabupaten Kediri, Kabu
paten Jombang, Kabupaten Bon do
woso, Kabupaten Sampang,Kabupaten 
Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Ka
bupaten Malang, Kabupaten Lamo
ngan, Kota Pasuruan, Kabupaten Gr e
sik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten 
Bangkalan. Dan untuk yang level 4 
yakni Kota Madiun.

Terkait kondisi PPKM berlevel 
tersebut, Khofifah meminta bupati/
wali kota bersama Forkopimda dan 
seluruh elemen strategis untuk mem
perkuat testing, treatment, dan tracing 
(3T), serta memperketat pelak sanaan 
protokol kesehatan dan vaksinasi. “Mohon 
pengetatan protokol kesehatan dan 
vaksinasi terus dikawal dengan baik. 
Mari kita sama sama menjaga transmisi 
yang terjadi agar kasus Covid19 tetap 
terkendali,” jelasnya. (mus/nur)


