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Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa
 Sampai 07 Februari 2021, sebaran
kewilayahan paparan kasus konfirmasi
Covid-19 yang berada pada status MASIH
POSITIF sampai perkembangan seminggu
terakhir tampak fluktuatif walaupun dengan
trend relatif stabil yang ditunjukkan oleh
wilayah kecamatan dengan jumlah NOL
kasus aktif Konfirmasi (status MASIH
POSITIF) belum menunjukkan
penambahan secara signifikan.
 Data per 07 Februari 2021, jumlah
kecamatan yang memiliki kasus aktif
Covid-19 yaitu dengan jumlah NOL kasus
MASIH POSITIF terdapat pada 7
kecamatan yaitu : 1. Kec. Batu Lanteh; 2.
Kec. Orong Telu; 3. Kec. Lantung; 4. Kec.
Empang; 5. Kec. Tarano; 6. Kec.
Lenangguar; 7. Kec. Buer.
 Sedangkan 17 kecamatan lainnya masih
terdapat kasus aktif positif Covid-19
dengan jumlah kasus konfirmasi status
MASIH POSITIF, variatif berkisar antara 1
sampai 42 kasus.

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa
KONDISI PER 07 FEBRUARI 2021
 Penambahan harian kasus Konfirmasi
Covid-19 menunjukkan tendensi menurun.
Tampak densitas kasus pada 2 minggu
terakhir menampakkan kenaikan yang
signifikan.
 Berdasarkan Rata-rata Bergerak 7 Harian
(Moving Average 7 periode) sebagai
‘penghalusan' fluktuasi jangka pendek (1
mingguan) dari data dan sekaligus
mempertajam trend atau siklus jangka
panjang, pada periode periode paruh akhir
Januari sampai periode Februari, rata-rata
pertambahan kasus berada pada tendensi
menurun, yang ditunjukkan oleh kurva
mengalami pola menurun dari titik optimum.

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa
PUNCAK
kasus aktif
7 Jan : 238

PUNCAK
angka harian
9 Nov : 25

Highlight Kasus Sampai 07 Februari 2021
 Time series kasus positif harian dan kasus positif aktif tampak tumbuh progresif mulai pertengan Oktober 2020 dengan puncak kasus positif harian
terjadi pada 9 November dengan 25 kasus dan puncak kasus positif aktif terjadi pada 7 Januari dengan 238 kasus aktif (Masih Positif).
 Insidensi positif dari Bulan Januari 2021, terdapat penambahan harian kasus Konfirmasi Covid-19 puncak terjadi pada 20 Januari dengan jumlah
kasus sebesar 24. Pergerakan angka harian terus menunjukkan penurunan dari insidensi puncak tersebut hingga posisi 07 Februari ini.
 Secara simultan trend linier insidensi positif pada 2 minggu terakhir sampai 07 Februari 2021, tampak mengalami kontraksi secara konsisten day to
day (kecenderungan menurun).
 Untuk melihat fluktuasi jangka pendek (1 mingguan), tampak bahwa berdasarkan Rata-rata Bergerak 7 Harian (Moving Average 7 periode), pola
kurva cenderung tertekan yang ditandai dengan pola kurva cenderung menurun mulai tanggal 24 Januari hingga sekarang (07 Februari 2021).

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa
Posisi 07 Februari 2021

 Jaring penelusuran rantai penularan Kasus
Konfirmasi Covid-19 sebagian besar tidak
teridentifikasi yaitu mencapai 60% dari
seluruh kasus aktif Masih Positif dan 40%
lainnya dapat terdeteksi/teridentifikasi
secara jelas sumber penularan karena
diketahui jaring penularan.
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Posisi 07 Februari 2021
 Jumlah absolut kasus Konfirmasi Covid-19
per 07 Februari 2021, terdapat 37 kasus
baru. Kecapatan insidensi kasus Konfirmasi
dalam bulan Februari sebagai rata-rata
harian penambahan kasus adalah sebesar 5
kasus Konfirmasi per hari. Angka ini sudah
mengalami perlambatan, dimana pada Bulan
Januari kecepatan pertambahan kasus
Konfirmasi mencapai 12 kasus perhari.

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa
Posisi 07 Februari 2021

Neraca
Harian
07 Feb 21

 Pada 07 Februari 2021 terdapat
penambahan 8 kasus baru Terkonfirmasi (+)
Covid-19, sehingga secara kumulatif jumlah
kasus Terkonfirmasi (+) Covid-19 adalah
sebesar 1085 orang.
 Terdapat penambahan 1 kasus meninggal
dunia Terkonfirmasi (+) Covid-19, dan secara
kumulatif jumlah kasus meninggal dunia
Terkonfirmasi (+) Covid-19 adalah 63 orang
(5,81% dari total kasus Terkonfirmasi (+)
Covid-19).
 Terdapat penambahan 12 pasien
terkonfirmasi (+) dinyatakan sembuh,
sehingga Jumlah kasus Terkonfirmasi (+)
Covid-19 yang masih dalam perawatan
(pasien masih positif) adalah 116 orang atau
10,69% dari total kasus Terkonfirmasi (+)
Covid-19.

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa
Posisi 07 Februari 2021

 Data kumulatif kasus positif sampai 07 Februari
2021 masih konsisten, dimana secara kumulatif
terdapat 2 Kecamatan yang memiliki tingkat
paparan Covid-19 yang tinggi dengan jumlah
insidensi kasus Konfirmasi yang sangat
signifikan yaitu Kecamatan Sumbawa,
Kecamatan Labuhan Badas dengan jumlah
kasus positif pada 2 kecamatan tersebut
sebesar 622 yang menguasai pangsa kasus
Konfirmasi mencapai 53%.
 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 tertinggi adalah
pada Kecamatan Sumbawa dengan dominansi
kasus Terkonfirmasi mencapai 475 atau 44%
dari total kasus Terkonfirmasi Kabupaten
Sumbawa.

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa
Posisi 07 Februari 2021
 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten
Sumbawa yang Masih Positif tersebar pada 17
kecamatan dari 24 kecamatan di Kabupaten
Sumbawa dan terdapat 7 kecamatan yang tidak
memiliki kasus Terkonfirmasi Covid-19.
 Jumlah Kasus Konfirmasi Covid-19, untuk kasus
Konfirmasi status aktif (Masih Positif) terdapat 3
Kecamatan yang memiliki kasus signifikan yaitu
Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Unter Iwes dan
Kecamatan Labuhan Badas dengan total kasus pada
3 kecamatan ini sebesar 71 kasus yang menguasai
pangsa kasus Konfirmasi status Masih Positif
mencapai 61%.
 Kasus Terkonfirmasi Covid-19 yang Masih Positif,
kasus tertinggi adalah pada Kecamatan Sumbawa
dengan dominansi kasus Terkonfirmasi mencapai 42
kasus atau 36% dari total kasus Terkonfirmasi status
Masih Positif Covid-19 Kabupaten Sumbawa.

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa
Total Kasus Konfirmasi

Posisi 07 Februari 2021

Kasus Aktif (Masih Positif)
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 Distribusi jenis kelamin Terkonfirmasi Covid19 di Kabupaten Sumbawa didominasi oleh
jenis kelamin perempuan dengan distribusi
jumlah kasus sebesar 52% berjenis kelamin
perempuan dan 48% berjenis kelamin lakilaki. Sex Rasio kasus Konfirmasi secara
kumulatif sebesar 92,67 artinya terdapat 92
laki-laki untuk setiap 100 perempuan.
 Sedangkan untuk kasus aktif per 31 Januari
2021, distribusi jenis kelamin Terkonfirmasi
Covid-19 juga didominasi oleh jenis kelamin
perempuan dengan distribusi jumlah kasus
sebesar 54% berjenis kelamin perempuan
dan 46% berjenis kelamin laki-laki. Sex Rasio
kasus Konfirmasi secara kumulatif sebesar
85,88
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Total Kasus Konfirmasi

Kasus Aktif
(Masih Positif)

 Distribusi umur kasus Terkonfirmasi Covid19 dari total keseluruhan kasus Konfirmasi
dan kasus aktif per 31 Januari
menunjukkan pola proporsi yang sama
dengan distribusi umur paling dominan
adalah berada pada kelompok umur 26-50
tahun, >50 tahun dan 18-25 Tahun.
 Kelompok umur terbesar kasus Konfirmasi
Covid-19 adalah kelompok umur 26-50
tahun yaitu mencapai kisaran 50% dari
angka kasus keselurhan dan 54% dari
angka kasus aktif (Masih Positif).
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 Postur karakteristik jenis pekerjaan kasus
Terkonfirmasi Covid-19 Kabupaten
Sumbawa sampai 31 Januari 2021 yang
termasuk 5 dominan terdiri : Nakes (17%),
Pelajar/ Mahasiswa (11%), Karyawan
(10%), PNS (9%), Wiraswasta (9%), IRT
(9%)
 Karakteristik jenis pekerjaan kasus
Terkonfirmasi Covid-19 pada kategori
kasus aktif (masih positif) yang termasuk 5
dominan terdiri : Nakes (20%), karyawan
(16%), Pelajar/ Mahasiswa (9%), PNS
(6%), pegawai (6%);

Kondisi Indikator
Epidemiologi
Data Up date 07 Februari 2021

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa

Indikator Epidemiologi :
Jumlah kasus positif & probable pada minggu terakhir

 Trend penambahan kasus positif menurun signifikan dimana, jumlah kasus postif pada periode 1 minggu (7
hari) tercatat 37 kasus lebih rendah dari periode 1 minggu (7 hari) sebelumnya yang mencapai 80 kasus.
 Jumlah kasus probable menunjukkan trend stabil dimana dalam 1-2 minggu terakhir, tidak terdapat
penambahan kasus probable

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa

Indikator Epidemiologi :
Jumlah kasus suspek pada minggu terakhir
jumlah kasus suspek yang dirawat di RS pada minggu terakhir

 Jumlah kasus suspek menunjukkan angka fluktuatif dalam 1-2 minggu terakhir,
 Jumlah kasus suspek yang masih isolasi menunjukkan trend konstan dalam 1-2 minggu terakhir.

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa

Indikator Epidemiologi :
Jumlah meninggal kasus positif & probable pada minggu terakhir
Mortality rate kasus positif per 100,000 penduduk

Jumlah meninggal dunia kasus postif Covid-19 secara kumulatif mencapai 63 orang dan jumlah meninggal dunia kasus postif
Covid-19 dalam dalam periode interval 1-2 minggu terakhir terdapat 12 orang (setiap minggu terdapat insidensi meninggal).
Fatality Rate kasus Positif Kabupaten Sumbawa sebesar 5,81 dengan kecenderungan menaik pada 1-2 minggu terakhir.
Mortality Rate kasus Positif per 100.000 penduduk Kabupaten Sumbawa berada pada kisaran 12,36 dengan kecenderungan naik
pada 1-2 minggu terakhir.

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa

Indikator Epidemiologi :
Laju insidensi kasus positif per 100,000 penduduk
Kecepatan Laju Insidensi positif per 100,000 penduduk

Laju insidensi merupakan jumlah kasus positif COVID-19 terhadap jumlah penduduk sebagai ukuran kerentanan penularan
COVID-19. Dengan menggunakan jumlah penduduk berdasarkan rilis hasil Sensus Penduduk 2020, dimana jumlah penduduk
Kabupaten Sumbawa adalah 509.753, maka Laju insidensi kasus positif per 100.000 penduduk Kabupaten Sumbawa sudah
menembus angka kisaran 212,85, yang dalam 1-2 minggu terakhir bergerak dari 193,23.
Kecepatan laju insidensi kasus positif COVID-19 per 100.000 penduduk Kabupaten Sumbawa secara harian dalam 1-2 minggu
terakhir berkisar 0-0,03, dengan kecenderungaan fluktuatif menurun.

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa

 Jumlah pasien sembuh secara kumulatif sebesar 906 orang dengan Recovery Rate (rr) atau tingkat kesembuhan kasus positif
COVID-19 adalah 83,50%, yang berada pada kecenderungan fluktuatif menaik dalam 1-2 minggu terakhir.
Penambahan harian kasus sembuh relatif fluktuatif dalam 1-2 minggu terakhir.

Kondisi Indikator Pelayanan
Kesehatan
Data Up date 07 Februari 2021

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa

Indikator Pelayanan Kesehatan :
Jumlah tempat tidur di ruang isolasi RS Rujukan untulk perawatan pasien positif COVID-19.
Jumlah tempat tidur di RS Rujukan untulk perawatan pasien positif COVID-19.

 Kapasitas Rumah Sakit untuk perawatan kasus Positif COVID-19 melebihi ambang kapasitas tersedia yang ditandai dengan
jumlah kasus aktif Konfirmasi jauh di atas kapasitas normal RS.
 Jumlah penderita Konfirmasi Positif Covid-19 yang dirawat di Rumah Sakit adalah 22% dari total pasien aktif positif Covid-19 dan
yang dilakukan perawatan mandiri terdapat 78%.

PENUTUP
Data Up date 07 Februari 2021

Covid – 19 di Kabupaten Sumbawa
Kasus Konfirmasi Covid-19 terdiri dari : (1) Teridentifkasi
sumber Konfirmasi, dan (2) Belum teridentifikasi kontak
Konfirmasi Covid-19.
Sebagian besar Kasus Konfirmasi Covid-19 termasuk
dalam kategori “Belum teridentifikasi kontak Konfirmasi
Covid-19”
Kasus belum teridentifikasi dalam contact tracing yang
dilakukan dan dapat diindikasikan bahwa kasus
Konfirmasi yang terjadi, paparannya telah berada di
dalam komunitas masyarakat. Sehingga pembatasan
aktivitas masyarakat dan penertiban masyarakat
terhadap pelaksanaan protokol kesehatan wajib terus
dilakukan secara massif.
Kasus terus menunjukkan trend menaik, Pemerintah
perlu menegaskan arah kebijakan penanganan dan
pengendalian laju kasus Konfirmasi.

Jumlah jiwa

1. Idealnya:
Seiring waktu,
a. Jumlah kerentanan
(susceptibles)
menurun
b. Jumlah terinfeksi
(infected) menurun
c. Jumlah kesembuhan
(recovereds)
meningkat

Waktu
Trend Ideal yang harus dicapai

Demikian, semoga laporan ini dapat menjadi
referensi yang baik dan relevan untuk policy brief
dan pengambilan kebijakan oleh Satgas Covid-19
dalam upaya menurunkan positive cases.

