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INFORMASI PERKEMBANGAN COVID-19 KOTA DEPOK 

Senin, 8 Juni 2020 

 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok, dengan ini menyampaikan informasi 
perkembangan COVID-19 pada hari Senin Tanggal 8 Juni 2020 sebagai berikut : 
 
1. Data Kasus Konfirmasi, OTG, ODP dan PDP, sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini : 

 
2. Penambahan kasus konfirmasi positif hari ini sebanyak 11 kasus. Penambahan tersebut berasal 

dari tindaklanjut program rapid test Kota Depok yang ditindaklanjuti dengan Swab di Labkesda 
dan PCR di Laboratorium RSUI sebanyak 8 orang dan 3 orang berasal dari laporan Dinas 
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Adapun kasus konfirmasi yang sembuh hari ini bertambah 3 
orang menjadi 329 orang atau 55,48% dari seluruh kasus konfirmasi positif yang ada di Kota 
Depok. Selanjutnya untuk OTG yang selesai pemantauan hari ini pun bertambah 22 orang dan 
ODP 21 orang, sedangkan untuk PDP yang selesai pengawasan bertambah 5 orang. 
 

3. Untuk PDP yang meninggal saat ini berjumlah 91 orang, terdapat penambahan dibandingkan hari 
sebelumnya yaitu 1 orang. Status PDP tersebut merupakan pasien yang belum bisa dinyatakan 
positif atau negatif, karena harus menunggu hasil PCR, yang datanya hanya dikeluarkan oleh 
PHEOC (Public Health Emergency Operating Center) Kemenkes RI. 

 

4. Dengan PSBB Proporsional wilayah BODEBEK dan transisi di DKI Jakarta, terjadi peningkatan 
pergerakan orang yang cukup tinggi, karena sejumlah kantor dan perusahaan yang sebelumnya 
tutup mulai melakukan aktifitas. Kondisi inipun dapat terlihat dari panjangnya antrian 
penumpang di sejumlah stasiun kereta ketika jam sibuk (peak hour). Di Wilayah Kota Depok 
antrian penumpang terjadi di Stasiun Citayam hingga pukul 09.30. 

 

Kami menghimbau kepada seluruh warga terutama kelompok lanjut usia, untuk menunda 
perjalanan dengan commuter Line jika tidak ada kepentingan mendesak, demikian pula bagi 
warga yang akan bepergian membawa balita. Hal ini untuk menghindari resiko penularan Covid-
19 yang akan berakibat fatal bagi dirinya.  
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Kami akan mengusulkan kepada Pemerintah dan Pemerintah DKI Jakarta, untuk melakukan 
pengaturan jam kerja  pegawai baik pegawai pemerintah maupun swasta, melalui pembagian 
shift  dalam bekerja, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi penumpukan penumpang pada jam-
jam sibuk. Demikian pula perlu diberikan fasilitas layanan antar jemput pegawai dari 
kantor/perusahaan tempat kerjanya, agar tidak terkonsentrasi seluruhnya dengan menggunakan 
commuter line. 

 

TTD. 
 
K.H. MOHAMMAD IDRIS 
WALI KOTA DEPOK SEBAGAI 
KETUA GUGUS TUGAS PP COVID-19 KOTA DEPOK 


