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6.
7.

Distrik

Militer ATLS Kendal;

BUMN/

BUMD se Kabupaten Kendal;
Direktur/ Pimpinan Perusahaan
Swasta di Kabupaten Kendal;
Kepala Bagian di Lingkungan
Setda Kabupaten Kendal;
Camat se Kabupaten Kendal; dan

8.
9. Lurah/Kepala Desa

se-Kab.

Kendal.
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PENIADAAN MUDrK rIARr RAYA rDUL FrTRr TAHUN 1442 Hl 2A2t M
DAN UPAYA PENGENDALIAN PEIiTYEBARAN COR.OT{A YIRUS I'TSDAS,E
2079 (COVTD-l9) SELAMA BULAN SUCI RAMADTTAN L442 tU 2O2t yt
DI I(ABUPATEIT KENDAL

Berdasarkan

:

1. Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 1 Tahun 2O2O
tentang Peneta.pan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disea.se 2019 (COVID- 19);

2. lnstruksi Menteri Dalam Negeri

Nomor

9 Tahun 2O2l

tentang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan
Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Vints Di.sease 2019 di

Jt. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. (0294) 381232 -381251 Fax. (0294) 381062 Psvt.212
e-mail : bupati@kendalkab.oo. id website : www. kendalkab. go. id

Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran
Corona Virus Di.sease 2O19;

3.

Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-l9 Nomor 13 Tahun
2O2l tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442
Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Di.sease
2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijiyah;

4.

Addendum Surat Edaran Satuan Tlrgas Penanganan Covid- 19 Nomor
13 Tahun 2021 terrtang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul .F.itri
Tahun 1442 Hijnyah dan Upaya Pengendalian penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID- 19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442
Hijriyah;

5.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2020 tentang penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Vints Di.sease 2O19 di
Kabupaten Kendal.

Pemerintah Kabupaten Kendal Memberlakukan Penladaan Mudlk Harl
Raya Idul Fitrl Tahun 1442 Hl 2O2t M (6 Mei 2O21 sampal dengan

17 Mei 2O2ll Den Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Vlnts
Dlsease 2019 l0ovid-l9) Selama Bulan Sucl Ramadhan l*42 H dt

Kabupaten Kendal mulal:

Perlode H-14 menJelang masa penladaan mudik tanggal 22 Aptil
2O21 sampal dengan tanggal 5 Met 2021.
2. Perlode harl H penladaan mudlk tanggal 6 Mei 2O2l sampal
dengan L7Mei2O2l.
1.

3. Periode H+7 pasca penladaan
dengan tanggal 24 I0f:ei 2021.

mudik tanggal 18 Mei 2021 sampai

Dengan Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hl
2021 M Dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Vints Disease 2O19
(Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442H di Kabupaten Kendal,
maka diminta Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

A. Protokol Penladaan Mudlk, Pencegahan, dan Pengendallan
covlD-19
1. Peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang
menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, dan
udara lintas kota/ kabupaten/ provinsi/ negara sebagai upaya
pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan ldul

Fitri Tahun l4a2 Hijriah.

2.

Penalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri
Tahun 7442 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam angka 1
dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan

pelaku pe4'alanan dengan keperluan mendesak untuk
kepentingan nonmudik, antara lain: bekerja/perjalanan dinas,
kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga
meninggal, ibu hamil yang didamping oleh 1 (satu) orang
anggota keluarga, kepentingan persalinan yang didampingi
mal<simal 2 (dua) orang, dan kepentingan nonmudik tertentu
lainnya yang dilengkapi surat keterangan dari Kepala
Desa/ Lurah setempat.

peq'alanan orang lintas kota/ kabupaten / provinsi/
negara selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun
1442 Hijriah, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib
memiliki pint out surat izin perjalanan tertulis atau Surat lzin
Keluar/ Masuk (SIKM) sebagai persyaratan melakukan
perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara
(ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), pr4iurit TNI, dan anggota Polri
melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat
Eselon II yang dilengkapi tanda tangan basah/ tanda
tangan elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku
pe{alanan;

3. Pelaku

pint

b.

out surat izin tertulis
dari pimpinan perusahaan yang dilengkapi tanda tangan
basah/ tanda tangan elektronik pimpinan perusahaan serta
identitas diri calon pelaku perjalanan;

c.

Bagi pekerja sektor informal melampirkan

d.

Bagi pegawai swasta melampirkan

pint

out surat izin

tertulis dari Kepala Desa/ Lurah yang dilengkapi tanda
tangan basah/ tanda tangan elektronik Kepala Desa/ Lurah
serta identitas diri calon pelaku peqialanan; dan
Bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan pint out
surat izin tertulis dari Kepala Desa/ Lurah yang dilengkapi
tanda tangan basah/ tanda tangan elektronik Kepala Desa/
Lurah serta identitas diri calon pelaku pedalanan.

4. Surat inn

sebagaimana dimaksud dalam
angka 3 memiliki ketentuan berlaku sebagai berikut :
pegalanan

/ SIKM

a.
a.

5.

Berlaku secara indMdual;
Berlaku untuk satu kali peq'alanan pergi-pulang lintas kota/
kabupaten / provinsi/ negara; dan
b. Bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia
17 tahun ke atas.
Pengaturan terkait perjalanan orang dalam negeri maupun
peq'alanan internasional dalam masa pandemi tetap berlaku
selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442
Hljriah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Satuan Tugas
Penanganan COVID-l9 Nomor 12 Tahun 2O2l tentang
Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa
Pandemi Corona Vints Disease 2O79 (COVID-19) dan Surat
Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun
2021 tentar,g Protokol Kesehatan Perjalanan lnternasional
pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-L9).

6. Skrining dokumen surat izin pedalanan/ SIKM dan

surat
keterangan negatif COVID-19 dengan tes RT-PCR/ rapid test
antigen/ les Ge-tr[ose C79 dilakukan di pintu kedatangan atau
pos kontrol yang berada di rest area, perbatasan kota besar,
titik pengecekan (cleck pointl dan titik penyekatan daerah
aglomerasi oleh anggota TNI/Polri dan Pemerintah Daerah.

7. Optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko COVID-19

Desa/
Kelurahan yang berkaitan selama bulan suci Ramadhan dan
ldul Fitri 1442 Hijnah oleh seluruh unsur/ anggota Satuan
Tugas Posko COVID-19 Desa/Kelurahan, mencakup sebagai
berikut:
Fungsi Pencegahan

a

I. ldentifikasi titik potensi kerumunan;
II. Sosialisasi dan pengawasan penerapErn protokol
kesehatan memakai masker, menjaga j arak dan
menghindari kerumunan, serta mencuci tangan
dengan sabun atau menggunakan lwndsanitizer (3M)
terutama di area pariwisata, tempat ibadah (masjid atau
mushola), atau tempat perkumpulan kegiatan sosialbudaya lainnya;

III. Sosialisasi peniadaan sementara mobilitas masyarakat
lintas kota,l kabupaten/ provinsi/ negara untuk
keperluan mudik;

IV. Pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang
berpotensi menimbulkal kerumunan, seperti: kumpul/
temu/ arisan/ pesta keluarga, perayaan keagamaan,
pertemuan rutia, dan lain sebagainya; dan

V. Pembatasan mobilitas masuk pendatang lintas kota/
kabupaten/ provinsi/ negara ke daerahnya dengan
melakukan skrining dokumen surat izin pe{alanan/ SIKM
dan surat keterangan negatif COVID- 19.

b.

Fungsi Penanganan

L

Memastikan penanganan kesehatan 3T (Testing, Tracing,
Treatmentl bagi warga yang positif terinfeksi COVID-I9 dan
warga yang kontak erat;

II. Bagi pelaku pe{alanan wajib melaksanakan karantina
mandiri selama 5x24 jalr, kecuali untuk tujuan beke{a/
perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan
duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang
didampingi oleh I orang anggota keluarga, dan kepentingan
persalinan yang didampingi maksimal 2 orang;

III. Pemberlakuan karantina wajib bagi pelaku perjalanan

lintas kota/ kabupaten/ provinsi/ negara selama 5x24 jam
di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan
disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri;
IV. Memastikan pendatang lintas kota/ kabupaten/ provinsi/
negara melakukan karantina sebagaimana dimaksud

dalam (iii) sebelum kemudian dapat
perj alanannya

melanjutJ<an

di daerah tersebut;

V. Melakukan pendataan terhadap warga yang terlanjur
mudik ke desa/ kelurahan untuk melaksanakan tes R?PCR/ rapid test antigen/ tes GeNose Cl9 secara mandiri,
serta melaporkan hasilnya ke Posko Satuan Tugas
Percepatan Penanganan Covid- 1 9 Kabupaten Kendal;

VI. Membantu proses pemberian/ pendistribusian bantuan
sosial dan/ atan zakat kepada warganya dalam rangka
penanganan dampak ekonomi; dan

VII. Melakukan penanganan terhadap potensi masa.lah sosial
seperti penolakan, konflik, dan stigma masyarakat yang
mungkin timbul terkait CoVID-19.

c.

d.

Fungsi Pembinaan

I.

Penegakan disiplin dan pembubaran kerumunan secara
langsung di tempat bagi warga yang melanggar protokol
kesehatan 3M dan peraturan yang berlaku selama
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala
Mikro (PPKM Mikro); dan

IL

Pemberian sanksi secara tegas bagi warga yang melanggar
peraturan yang berlaku selama PPKM Mikro.

Fungsi Pendukung

I.

8.
9.

10.

Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pencatatan
dan pelaporan, logistik, dukungan komunikasi dan
administrasi Posko COVID-19 Desa/ Kelurahan.

Posko COVID-19 Desa/ Kelurahan dan Satuan Tugas Posko
tetap beroperasi dan menjalankan fungsinya selama bulan suci
Ramadhan dan ldul Fitri Tahun L442 Hijnah.
Seluruh masyarakat dihimbau untuk sahur dan buka puasa
bersama keluarga satu rumah, melakukan silaturahmi secara
uirtual, dan membatasi pertemuan {isik dengan anggota
keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah.

Dalam hal Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan
kembali ke tanah air/ repatriasi maka dihimbau untuk
menunda kepulangannya ke Indonesia selama masa peniadaan
mudik sementara periode 6-17 Mei 2021.

ll.Selain ketentuan dalam angka 5, berlaku ketentuan khusus
pengetatan mobilitas Pelaku Pery'alanan Dalam Negeri (PPDN)
pada periode menjelang masa peniadaan mudik yang berlaku
tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2O2l dan pasca
masa peniadaan mudik yang berlaku tanggal 18 Mei sampai

dengan tanggal 24 Mei 2027, dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan

surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/ rapid test anxigen
yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x
24 jarn sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil
negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum
keberangkatal sebagai persyaratan pe{alanan dan mengisi
e-HAC lndonesia;
b. Pelaku peq'alanan transportasi laut wajib menunjukkan
surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/ rapid test antigen
yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x
24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil

negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum

keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi
e-HAC Indonesia;

c. Pelaku perjalanan penyeberangan laut wajib menunjukkan
surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/ rapid test antigen
yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x
24 jarr^ sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil

negatif tes GeNose C19 di Pelabuhan sebelum

keberangkatan sebagai persyaratan pedalanan dan mengisi
e-HAC Indonesia;

d. Khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi laut

untuk pelayaran terbatas dalam wilayah

satu
kecamatan/kabupaten/provinsi, atau dengan transportasi
darat baik pribadi maupun umum dalam satu wilayah
aglomerasi perkotaan tidak diwajibkan untuk menunjukkan
surat hasil tes RT-PCR/ rapid test antigen/ tes GeNose C79
sebagai syarat perjalanan narnun akan dilakukan tes acak
apabila diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID19 Daerah;

e. Pelaku perjalanan kereta api antar kota wajib menunjukkan
surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR/ rapid test antigen
yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x
24 jarn sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil
negatif tes GeNose C19 di Stasiun Kereta Api sebelum
keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan

;

f.

Pelaku perjalanan transportasi umum darat akan dilakukan
tes acak rapid test antigen/tes GeNose C19 apabila
diperlukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Daerah;

g.

Pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau
melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang
sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jan
sebelum keberangkatan, atau fes GeNose C19 di rest area
sebagai persyaratan melanjutkan pe{alanan dan akan
dilakukan tes acak apabila diperlukan oleh Satuan Tugas
Penanganan COVID- 19 Daerah;

h. Pengisian e-HAC Indonesia dihimbau bagi pelaku perjalanan

dengan seluruh moda transportasi darat umum maupun
pribadi, kecuali bagi pelaku perjalanan udara dan laut wajib
melakukan pengisian e-HAC Indonesia;
i. Anak-anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk
melakukan tes RT-PCR/ rapid test antigen/ tes GeNose C19
sebagai syarat perjalanan; dan

j.

Apabila hasil fes RT-PCR/ rapid test antigen/tes GeNose C19
pelaku perjalanan negatif namun menunjukkan gejala, maka
pelaku perjalanan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan
diwajibkan untuk melakukan tes diagnostik RT-PCR dan
isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

B. Soslalisasl
Sosialisasi peniadaan mudik serta upaya pengendalian COVID-19
selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442
H|riah kepada masyarakat waj ib dilakukan oleh semua elemen
pemangku kepentingan, sebagai berikut:

1. Tokoh/ Pemuka agama kepada umatnya dan

tokoh

masyarakat kepada masyarakat umum;

2. Kepala Desa/ Lurah kepada warga daerah asalnya;
3. Pimpinan perusahaan atau pemberi kerja pada sektor

nonformal kepada pekerjanya serta memfasilitasi pekerja
untuk tidak mudik; dan

4.

Media kepada masyarakat umum.

C. Pemantauan, Pengendallan dan Erraluasl
1. Satuan T\rgas Penanganan COVID-19 dibantu otoritas

penyelenggara transportasi umum bersama-sama
menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan

transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk
Pos Pengamanan Terpadu;

2.

Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum
menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional
transportasi umum;

3. TNI, POLRI, Dinas Perhubungan dan Satpol-PP

berhak
menghentikan dan/atau melakukan peniadaan perjalanan
orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturarl perundangundangan;

4. TNI, POLRI, Kesbangpol dan Satpol-PP melaksanakan
5.

pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan
hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pemalsuan surat keterangan hasil tes RT-PCR/ rapid test
antigen/ tes GeNose CI9 maupun surat izin perjalanan/SlKM

untuk kepentingan nonmudik yang digunakan sebagai
persyaratan peialanan orang akan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundangan; dan

6. Pemantauan dan evaluasi kinerja Posko COVID-19

Desa/

Kelurahan dilakukan secara berka-la dan berjenjang oleh Posko
dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten.

D. Sanksl
Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Penutup
Dalam rangka menjamin efektivitas Peniadaan Mudik Hari
Raya Idul Fitri Tahun L442 Hl 2021 M Dan Upaya Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan
Suci Ramadhan 1442 H di Kabupaten Kendal tersebut di atas,
maka diperintahkan kepada :

a.

Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas terkait dalam
pelaksanaan kebij akan ini untuk secara aktif memantau
perkembangan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di
unit kerja masing-masing secara periodik sesuai dengan
wilayah penugasan.

b. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal

agar

berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Kendal dan Komando
Distrik Militer 0715 Kendal untuk menjamin optimalnya
pelaksanaan Ibadah Ramadhan dan Idul Pitri Tahun 1442 H /
2O2l M 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.

c.

Camat dan Kepala Desa/Lurah mengoptimalkan Satuan Tugas
Penanganan Covid-19 dan Posko Jogo Tonggo di wilayah
masing-masing serta menyebarluaskan dan meneruskan
ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini kepada
masyarakat di wilayahnya.

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.
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+
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.
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