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Kepada Yth.
1. Para Asisten Sekda Kab.Kendal;
2. Para Staf Ahli Bupati Kendal;
3. Para Kepala Perangkat Daerah seKab. Kendal;

4. Kepala Instansi Vertikal di

Kab.

Kendal;

5. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Kendal;

6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
7.
8.
9.
10.
11.

Wilayah XIII Jawa Tengah;
Direktur/Pimpinan BUMN/BUMD seKab. Kendal;
Direktur/Pimpinan Perusahaan
Swasta di Kab. Kendal;
Kepala Bagian di Lingkungan Setda
Kab. Kendal;
Camat se Kabupaten Kendal; dan
Lurah /Kepala Desa se-Kab. Kendal.

diTEMPAT.

SURAT EDARAN

noMoR z 443.5lrgl| l2O2L
TENTAI{G
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAIT PEMBATASAN KEGIATAIT MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALI(AIT POSKO PENANGANAN COROI\rA
YIRUS DISEASE 2079 DI TIIYGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK
PENGENDALIAN PTIYY-EBARAN CORO.I\IA IZIRUS
DISE,ASE 2079 DI I(ABUPATEN KTNDAL

Berdasarkan:

1. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2A2l

tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis
Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Vints Di.sease 2019 di
Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Vints
Disease 2019;

Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. (0294) 381232 -381251 Fax. (0294) 381062 Psw.212
e_mail : bupati@kendalkab.oo.id website : www.kendalkab.go.id
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2.

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.5/0008989 tanggal 15
Juni 2O2l tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk Pengendalian Penyebaran Corona
Virus Disea-se 2019 (Couid- 19/ di Jawa Tengah;

Pemerintah Kabupaten Kendal MemperpanJang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro (PPIIM Mlkro) dan Mengoptlmalkan
Posko Penanganan Coronrr, V tz's Dlsease 2079 dt Tingkat Desa dan
Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Cotona Vbtts lEsease 2019 dl
Kabupaten Kendal mulai tanggal 15 Juni 2O21 aampai dengan 28 Juni
202L.
Dengan Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
berbasis Mikro (PPKM Mikro) tersebut, maka diminta Saudara memperhatikan
hal-hal sebagai berikut :

1. PPKM Mikro dilakukan dengan memperlimbangkan kriteria

zonasi
dengan

pengendalian wilayah hingga tingkat Rukun Tetangga (RT)
ketentuan sebagai berikut :
a. zornla hiJau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-l9 di satu RT, maka
skenario pengendalian dilakukan dengan surueilants 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 konfirmasi 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. zolnra. 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 pengawasan ketat, serta menutup
rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali
sektor esensial;
d.

zona merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari

(lima) rumah
dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari

terakhir, maka skenario pengendalian adalah

2.
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pemberlakukan
yang
mencakup :
(PPKM)
Tingkat
RT
Masyarakat
Pembatasan Kegiatan
1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
2) melakukan isolasi terpusat dengan pengawasan ketat;
3) rumah ibadah DITUTUP dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan
ibadah di rumah;
4) menutup tempat bermain alak, dan tempat umum lainnya kecuali
bagi sektor esensial;
5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20'O0
WIB;
7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang
menimbulkan kerumunan ;
PPKM Mikro dilakukan dengan melalui koordinasi antara seluruh unsur
yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan
P".li.rdr.rg"r, Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa),
Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
(Bh;binkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak
iemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu

)

3.

4.
5.

(Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat,
Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang
Taruna serta relawan lainnya.
Koordinasi, pengawasan, dan evaluasi 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 serta memastikan pelaksanaan pengendalian pada tingkat
mikro di skala rukun tetangga;
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 leblh mengoptimalkan peran dan
fungsinya.
c. pembentukan Posko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dilaksanakan secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo
Tonggo dan Satgas COVID-l9 dengan ketentuan perluasan tugas Satgas
untuk melakuken 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,
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), kmbaga 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 pelaksanaannya 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.

sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 5
dilaksanakan bersamaan dengan PPKM KabuPaten yang dilaksanakan
berdasarkan zonasi dengan basis wilayah kecamatan dan ditetapkan oleh
Satgas COVID-19 Kabupaten Kendal berdasarkan data dari Dinas
Kesehatan Kabupaten Kendal, dengan rincian ketentuan PPKM Kabupaten
sebagai berikut :
a. seluruh zonasi membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan
Work From Home (WFH) sebesar 50 % (lima puluh persen) dan Work From
O/fice (WFO) sebesar 50 7" (lima puluh persen) dengan :
1) memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
2) pengaturan kerja secara bergantian;
3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain;
4) khusus kegiatan perkantoran di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kendal berlaku ketentuan sebagai berikut :
o/o
a) ASN di lingkungan Pemkab Kendal WFH (uork from lame\ IOO
sampai 28 Juni 202 1, eselon 2 stanby on call24 Jarn.;
b) pelayanan umum pemerintahan diperbolehkan dalam kapasitas 50 7o
pada pelayanan perijinan umum, perijinan usaha dan administrasi
kependudukan dengan melakukan protokol kesehatan 5M;
c) semua kegiatan dilakukan daring/ hgbid;

6. PPKM Mlkro
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d) penerimaan tamu pemerintahan atau pedalanan dinas ditiadakan,'
e) penerimaan tamu atau peil'alanan dinas ditiadakan;

f) perl'alanan dinas setiap ASN Kendal untuk keluar daerah dibatasi
dan dipantau oleh sekda dengan melihat tingkat prioritas

kepentingan dan manfaat fagi pembangunan Kendal;
g) semua kegiatan PD yang mengundang masyarakat dalam jumlah
besar mohon ditiadakan atau diselenggarakan secara daring;

b.

seluruh zonasi kepada satuan pendidikan menghentikan sementara

pembelajaran tatap muka (PTK) sampai tanggal 28 Juni 2O2l;
c. untuk seluruh zonasi, 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 pesen) dengan
pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol

kesehatan secara lebih ketat;
d. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan :
1) untuk seluruh zonasi, restoran/kafe/rumah makan/ PKL dan sektor
informal (kuliner) dibuka maksimal sampai jam 19.00 WIB dengan
makan/minum di tempat sebesar 50 (lima puluh persen), sedangkan
khusus pada zona merah dan zona oranye hanya boleh take autag
(tidak boleh menyediakan tempat duduk), kecuali di. area pool
bus / travel dengan penjagaan ketat;
2) untuk seluruh zonasi, jam operasional Pasar Tradisional hanya sampai
jam 10.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih
ketat, sedangkan khusus pada zona merah dan zona oranye untuk hari
jum'at di-LIBUR-kan untuk diadakan penyemprotan disinfektan;
3) untuk seluruh zonasi, pusat perbelanjaan lmall/grosir dibuka
maksimal sampai dengan Pukul 19.00 WIB dengan penerapan protokol
kesehatan yang lebih ketat;
4) untuk tempat hiburan malam dan destinasi wisata, termasuk wisata
ziarah, serta sarana penunjang lainnya di Kabupaten Kendal, yang
berada di wilayah zona hiiau dan zona kuning diperbolehkan dengan
dibuka dengan maksimal 25 o/o dengan penerapan protokol kesehatan
lebih ketat, sedangkan yang berada pada wilayah zona merah dan
zona oranye DITUTITP.
yo (seratus persen)
e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi IOO
dengan penerapan protokol kesehatan yang Iebih ketat;
f. seluruh hotel yang ada di wilayah Kendal untuk menerapkan protokol
GHSE dan bagi tamu yang menginap di hotel wajib melampirkan minimal
hasil tes swab antigen negative dalam 2 x 24 1alr' terakhir;
g. kegiatan yang bersifat masal :
di hotel/gedung/balai desa/
1) untuk seluruh rapat/pertemuan/acara
kecamatan pada z.ona merah dan ?.ota oranye DITIADAKAN

kunlng
sementara, sedangkan pada z,ona h{au dan ''ornra
o/"
dengan'
50
diperbolehkan dengan dibuka dengan maksimal

penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
2) untuk kegiatan keagamaan yang berada

di zona merah dan oranye

seperti kegiatan pengajian, Tempat Pendidikan Agama (TPA) dan

p"ndidik",

agama sejenisnya, ibadah wajib

secara
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bery'amaah/bersama-sama (shalat lima waktu, kebaktian, misa dsb)
DITIADAKAN sementara, selanjutnya masyarakat dihimbau untuk
beribadah di rumah masing-masing, sedangkan pada zona h{au dan
zona kunlng diperbolehkan dengan dibuka dengan maksimal 50 7o
dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
3) Acara hajatan pernikahan pada zona merah dan zona oranye

DITIADAKAN, sedangkan pada ?.ola hiJau dan ?ltta kuning
diperbolehkan maksimal 50 % dari kapasitas tempat/ruangan acara
dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat;
4) Acara akad pernikahan pada seluruh z,o.nasl diperbolehkan dengan
syarat maksimal 10 orang termasuk mempelai, tamu, dan panitia.
Dilakukan dengan protokol kesehatan masker, cuci tangan, menjaga
jarak;
h. kegiatan fasilitas umum pada ?.<tna merah dan aoraa oranye

DITIADAKAN, sedangkan pada zrrla hfau dan ?.ona kuning
diperbolehkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 7o
(lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih

i.

ketat;
kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan
pada zona merah dan zona oranye DITIADAKAN, sedangkan pada zona
hijau dan zona kunlng diijinkan dibuka maksimal 25 oh (dta puluh lima
persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat, khusus
untuk zona merah dan oranye;

j. untuk seluruh zonasi dilakukan pengaturan kapasitas dan

jam

operasional transportasi umum maksimal sampai dengan jam 21.00 WIB

dengan kapasitas maksimal 507o.
7. Carrlat agar memerintahkan kepada Pemerintah Desa maupun kelurahan di
wilayahnya agar lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan
upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan
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 :
1. Kepala Perangkat Daerah/Kepala Instansi Vertikal/Kapala/Rektor/Direktur
lembaga pendidikan di daerah untuk mengatur pembatasan tempat
kerja/perkantoran dengan menerapkan uork from Lnme (WFH) IOO o/o.

2.
3.
4.
5.
6.

Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas terkait pelayanan umum
untuk melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan
protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan umum yang
dilaksanakan, serta menolak melayani masyarakat yang tidak taat PROKES;
Kepala Perangkat Daerah menyediakan sarana protokol 5M (tempat cuci
tangan, lnnd sanitize6 penanda jaga jarak, menghindari kerumunan, dan
membatasi mobilitas) dan poster himbauan protokol 5M;
Kepala Perangkat Daerah agar memerintahkan menjaga kebersihan seluruh
rr,"ng", dengan baik, higienis, dan menggunakan disinfektan secara rutin
minimal Ix dalam seminggu;
Kepala Perangkat Daerah memastikan seluruh j4jaran dan staff mampu
menggunakan aplikasi uideo conference;
Kepala Diskominfo Kabupaten Kendal membuat video tutorial penggunaan
zo6m, google meet, dsb dan mencatat ASN yang mengalami kesulita,, dan
dilaporkan ke Diskominfo Kab. Kendal untuk dilakukan pembinaan;
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7.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal
a. meningkatkan

untuk:

jumlah tempat tidur isolasi, ruang ICU, tabung oksigen,

obat-obatan, plasma konvalesen, dan tenaga medis;
b. bersama kecamatan dan puskesmas untuk menyediakan pusat isolasi per
kecamatan sesuai arahan Gubernur Jawa Tengah;
c. percepatan tes acak swab antigen dan serta percepatan vaksinasi di znna
merah;
8. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal untuk:
a. melakukan pembinaan Protokol 5 M kepada pedagang pasar;
b. melakukan penyemprotan disinfektan setiap hari jumat di seluruh pasar
pada zona merah dan zona oranyq,
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabuapten Kendal dan
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk :
a. berkoordinasi untuk memantau tamu hotel melalui pencatatan lengkap
(biodata umum, asal daerah, dan hasil swab test);
b. memerintahkan kepada tamu hotel yang positif agar meninggalkan
wilayah Kabupaten Kendal atau penanganan lebih lanjut di faskes;
c. melaporkan setiap ha-rinya ke Bupati;
10. 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 penugasan.
1 1. 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.
12. Camat untuk :
1) pengetatan kegiatan masyarakat dan mobilitas orang;
2) mengambil langkah-langkah pelaksanaan micro lockdorun di tingkat
RT/Rw/Dusun/Desa/Kelurahan dalam hal terjadi peningkatan kasus
COVID-19 sekaligus mencegah mobilitas orang yang berpotensi
keluar/ masuk di wilayah tersebu!
3) memonitor/memantau lebih ketat warga yang terjaring positif Raptd lesf
Antigen/PCR COVID-19 yang diharuskan melakukan isolasi terpusat di
Desa/Kelurahan selama minimal 14 (empat belas) hari;
4) memastikan keberadaan tempat isolasi terpusat di wilayahnya dengan
memanfaatkan bangunan gedung milik pemerintah daerah/pemerintah
desa/swasta seperti gedung sekolah, balai desa, dan sebagainya;

5) memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RW/RT untuk

6)

memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaksanakan pemantaun
ped alanan / kunj ungan orang dan contact tracing pendataan rumah
tangga/ keluarga ke dalam aplikasi jogotonggo j atengprov. go. id.
memonitor dan mendorong pemenuhan kebutuhan jaminan hidup
bagr masyarakat yang menjalani isolasi mandiri/ terpu sat di
desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong
(termasuk memerankzrn jogo tonggo) maupun melalui sumber-sumber
lain sesuai ketentuan yang berlaku.
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memfasilitasi dan mengoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan
di wilayahnya untuk pen€rnganan kasus antardesa/kelurahan atau
koordinasi antar Camat di wilayah masing-masing.
8) melakukan superrrisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di
desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten secara regular.
13. Pemerintah Desa dalam Penanganan dan Pengendalian Pandemi Covid-lg
dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
secara akuntabel, transparaJi., dan bertanggungjawab dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundarrg- undan gan.
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. Arsip.
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