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Berdasarkan:
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l tentang Perpanjangan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro dan
Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Vints Disease 2019 di Tingkat
Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Vints Disease

2019;

Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal51313 Telp. (0294) 381232 -381251 Fax. (0294) 381062 Psw.212
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2.

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.510O06624 tanggal 2l
April 202 1 tentang Perpanjangan Pemberlal<uan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona
Vints Dsease 2O19 (Couid-l9) di Jawa Tengah;
Pemerintah Kabupaten Kendal MemperpanJang Pemberlakuan Pembatasan
Keglatan Masyarakat berbasis Mikro (PPIIM Mikro) dan Mengoptimalkan
Posko Penanganan Corona Vlnrs Dlsease 2019 di Tingkat Desa dan
Kelurahan untuk Pengendallan Penyebaraa Corona Vlnts lXsea.se 2019 di
Kabupaten Kendal mulai tanggal 2O April 2O21 sampai dengan 3 Met 2O21.
Dengan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
berbasis Mikro (PPKM Mikro) tersebut, maka diminta Saudara memperhatikan
hal-hal sebagai berikut :
1. PPKM Mikro dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi
pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT) dengan
ketentuan sebagai berikut :
a.zona hiJau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-l9 di satu RT, maka
skenario pengendalian dilakukan dengan surueila ns aktif, seluruh suspek
dites dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
b. zona kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua)
rumah dengan kasus konlirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh)
hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus
suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk
pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
c. zona oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima)
rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam I (satu) RT selama 7 (tujuh)
hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus
suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk
pasien positif dan kontak erat dengan pengawaszm ketat, serta menutup
rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali
sektor esensial;
d.

zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari

5 (lima) rumah

dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari
terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakukan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat RT yang mencakup :
1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;

2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
3) menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum
lainnya kecuali sektor esensial;
4) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
5) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00
WIB;

di lingkungan RT yang
menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.
PPKM Mikro dilakukan dengan melalui koordinasi antara seluruh unsur
yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepaia Desa/Lurah, Satuan
Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa),
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat,
6) meniadakan kegiatan sosial masyarakat

2.

J

Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang

3.

4.
5.

6.

Taruna serta relawan lainnya.
Koordinasi, pengawasan, dan eva,luasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan
dengan :
a. membentuk Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan bagi
wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah
membentuk Posko dimaksud agar leblh mengoptlmalkan peran dan
fungslnya;
b. untuk supervisi dan pelaporan Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan
Kelurahan membentuk Posko Kecamatan bagi wilayah yang belum
membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilayah yang telah
membentuk Posko Kecamatan agar lebih mengoptlmalkan peran dan
fungsinya.
c. pembentukan Posko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dilaksanakan secara bedenjang menggunakan struktur Satgas Jogo
Tonggo dan Satgas COVID-I9 dengan ketentuan perluasan tugas Satgas
untuk melakukan Contact Tracing (pelacakan khusus) di dalam wilayah
Desa/Kelurahan, serta di luar wilayah Desa/Kelurahan melalui Camat.
Pos Komando (Posko) tingkat Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi
pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung pelaksanaan
penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan;
Posko tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a diketuai
oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa,
kmbaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a diketuai oleh
Lurah yang dalam pelaksanazrnnya dibantu oleh Aparat Kelurahan, dan
kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko
tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas,
dan Tokoh Masyarakat.
PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 5
dilaksanakan bersamaan dengan PPKM Kabupaten dengan rincian
ketentuan sebagai berikut :
a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From
Home (WFH) sebesar 50 % (lima puluh persenl dan Work From Ofice
(WFO) sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol
kesehatan secara lebih ketat;
b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring f online dan luring
(offinel, atau Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan ketentuan sebagai

berikut :
1) untuk jenjang PAUD, TK/RA, SD/MI/SDLB, SMPLB dan SMALB belum
dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak
Jauh/PJJ);
2) untuk jenjang SMP/MTs, SMNMA, dan SMK/MAK dilaksanakan dengan

uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan

mempertimbangkan peta resiko daerah;
3)

untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan uji

coba PTM secara bertahap dengan koordinasi dengan Satuan Tugas
Percepatan Penanganan Couid- 1 9;
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4)

uji coba PIM

sebagaimana angka 2) dapat dilaksanakan setelah
terpenuhinya persyaratan wajib :
a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman
pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi
satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada
PTM dari Tim Verifrkasi/visitasi kesiapan Sekolah di Kabupaten
Kendal;
c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik; dan
d) mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid19 Kabupaten Kendal;

mendapatkan

izin dari Pemerintah Daerah (Gubernur

Jawa
Tengah/Bupati Kendal) sesuai kewenangannya; dan
f) ditetapkan sebagai Satuan Pendidikan uji coba PTM oleh Pemerintah
e)

Provinsi Jawa Tengah.
c.

untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan,
minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan,
perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan,
konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan

industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu,

kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok
masyarakat tetap dapat beroperasi 1007o (seratus persen) dengan
pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapuul protokol
kesehatan secara lebih ketat;
d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan
1)

:

kegiatan restoran/rumah makan (formal maupun informal),
makan/minum di tempat sebesar 50 (lima puluh persen) dan untuk

pelayanan pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan

jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang
lebih ketat;
2) pusat perbelanjaan /mall dibuka maksimal sampai dengan Pukul 21.00
WIB dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
3) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan :
a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung
maksimal 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas normal dan jam
operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, wafiret, game
online, tempal olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi
jam operasional maksimal pukul 21.00 WIB dan pembatasan jumlah
pengunjung malsimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas
normal.
e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi IOO o/o (seratus persen)
dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan
kapasitas sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protokol
kesehatan yang lebih ketat;
g. kegiatan fasilitas umum diijinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas
maksimal 50 7. (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan
yang lebih ketat;
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h. kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan
diijinkan dibuka maksimal 25 o/o (dua puluh lima persen) dengan
penerapErn protokol kesehatan yang lebih ketat; dan

i.

7.

dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.
Dalam rangka mencegah teq'adinya peningkatan Covid- 19 selama Bulan
Suci Ramadan dan menjelang Hari Raya idul Fitn 1442 H/Tahwn 2021
dilakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan ha-lhal sebagai berikut :
a. untuk melakukan sosialisasi peniadaan Mudik kbaran Hari Raya ldul
Fitri 1442 H/Tahun 2O2l kepada warga masyarakat dan masyarakat
perantau di wilayahnya;
b. apabila terdapat pelanggaran terhadap hal sebagaimana tersebut
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan pemberian sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. masyarakat yang melakukan peqlalanan lintas Provinsi/ Kabupaten/ Kota
harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu / surat izin
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah
/elektronik dan identitas calon pelaku pedalanan;
d. dalam hal masyarakat yang melakukan perjalanan lintas
Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak
memiliki dokumen administrasi pedalanan tertentu / surat izin, Kepala
Desal lurah melalui Posko Desa/Posko Kelurahan menyiapkan karantina
mandiri selama 5 x 24 Jam dengan penerapan protokol kesehatan yang
ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat yang
melakukan perjalanan lintas Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
e. Camat memonitor dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam antisipasi
kepulangan lebih awal pemudik atau masyaralat yang melakukan
pe{alanan lintas Provinsi/ Kabupaten/ Kota di desa/kelurahan di wilayah
masing-masing dengan melibatkan unsur terkait (termasuk melibatlan
Satgas Jogo Tonggo);

f. Dinas Perhubungan

Kabupaten Kendal dan Satpol PP Damkar Kabupaten

Kendal melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap
peialanan orang pada Pos check point di daerah masing-masing bersama
dengan Polri/TNI selama Bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya ldul
Fitri 1442 H/Tahwn 2O2l;
g. Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kab. Kendal serta Satpol PP Pemadam
Kebakaran Kab. Kendal untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan
keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang
dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitasi
hiburan (pusat perbelanjaan I mall dan restoran) tempat wisata, dan
fasilitas ibadah selama Bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya ldul Fitri
1442 H/Tahun 2O2l serta antisipasi terhadap kondisi cuaca yang
berpotensi terjadinya bencana a-lam; dan

Dinas Pertanian Kab. Kendal dan Dinas Perdagangan Kab. Kendal
melakukan upaya yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas harga
(terutama harga bahan pangan) dan memastikan kelancaran distribusi
pangan dari dan ke lokasi penjualan/pasar.
Camat agar memerintahkan kepada Pemerintah Desa maupun kelurahan di
wilayahnya agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan
upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan

h.

8.
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masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau
hand sanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi
menimbulkan penularan);
Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan PPKM Kabupaten tersebut di atas,
maka diperintahkan kepada :

a.

Kepala Perangkat Daerah / Kepala Instansi Vertikal/Kapala/Rektor/Direktur
lembaga pendidikan di daerah untuk mengatur pembatasan tempat
ke4'a/perkantoran dengan menerapkan utork from home (WFH) sebesar 50 70
(lima puluh persen) darr uork from office (WFO) sebesar 50 o/o dengan
pemberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dan dikecualikan bagi
institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung
kepada masyarakat.

b.

Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas terkait dalam pelaksanaan
kebijakan ini untuk secara aktif memantau perkembangan dan melaporkan
hasil pelaksanaan kegiatan di unit kerl'a masing-masing secara periodik
sesuai dengan wilayah penugas€rn.

c.

Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal agar berkoordinasi dengan
Kepolisian Resor Kendal dan Komando Distrik Militer 0715 Kendal untuk

menjamin optimalnya kegiatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM)
Mikro dan PPKM Kabupaten ini melalui upaya pencegahan, penerapan
protokol kesehatan, serta mengambil segala tindakan yang diperlukan baik
secara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum guna menghindari
kerumunan massa di wilayah Kabupaten Kendal.

d.

Camat untuk

:

1) memfasilitasi dan mengoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan
di wilayahnya untuk pelacakan kasus antardesa/kelurahan di
wilayahnya atau koordinasi antar Camat di wilayah masing-masing;

2)

memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di
wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus
penularan;

3)

memerintahkan Kepala Desa/Lurah agar mendorong RT/RW untuk
memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dengan melaporkan hasil tracing
dan trackirry pendataan rumah yang masuk zona merah/
oranye/kuning/hijau ke dalam aplikasi jogotonggojatengprov.go.id.

4) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat
yang menjalani isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di
wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk
memerankan jogo tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai
ketentuan yang berlaku;

5) melakukan supervisi dan

melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di

desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten secara regular.

e.

Pemerintah Desa dalam Penanganan dan Pengendalian Pandemi Covid- 19
dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka pengaturan dan kebijakan

yang telah diterbitkan berkaitan dengan pencegahan, pengendalian, dan
penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Kendal dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh

tanggung jawab.

B.Sc.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Kendal;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kendal;
6. Komandan Kodim 0715 Kendal;
7. Kepala Kepolisian Resor Kendal;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
9. Arsip.

