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PERCEPATAN PENANGANAN COVID - 19 KABUPATEN TEMANGGUNG,
Menimb ang

a. bahwa

berdasar ka n
terjadi

menunju kkan

COVID-1 9

perkemb angan

da ta

peningka tan

penyeba ran

kasus

Corona Virus Disease 20 19 (COVID-19) yang signifika n dan

cepat dari kasus kejadian transmis i lokal di wilayah
Kabupat en Tema nggung Provinsi Jawa Tengah;
b . bahwa berdasar kan pertimba ngan sebagaim ana dimaksu d
dalam huruf a, perlu menetap kan Instruks i Bupati
Teman ggung

Selaku

Gugus

Ketua

Tugas

Percepat an

Penanga nan COVID- 19 Kabupat en Temangg ung tentang
Pedoman Pela ksanaan Pembata san Kegiatan Masyara kat
dalam

Rangka

Percepat an

Penanga nan

COVID-1 9

di

Kabupaten Tema nggung;
Menging at

1. Undang- Undang

Nomor

13

Tahun

1950

tentang

Pembentuka n Daerah-d aerah Kabupat en dalam Lingkun gan
Propin si Jawa Tengah;
2 . Undang- Undang

Nomor

24

Tahun

2007

tentang

Penangg ulangan Bencana ;
3. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehata n;
4. Unda n g-Undan g Nomor 6 Ta hun 2014 tentang Desa;
5. Unda n g-Undan g

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pem erinta han Daerah sebagaim ana telah beberapa kali
diubah terakh ir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun
20 15

tentang Perubah an Ked u a Atas Unda ng-Unda ng

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerin tahan Daerah ;

6 . Unda n g- Unda ng

Nomo r

Ta hun

6

201 8

ten tang

Kekar antin aan Keseh a tan;
Peme rintah Nomo r 43 Tahu n 2014 tentan g
Perat ura n Pelak sanaa n Unda ng-Un dang Nomo r 6 Tahun
2014 ten tang Desa sebag aima na telah beber apa kali diuba h

7. Perat uran

terakh ir denga n Perat uran Peme rintah Nomo r 11 Tahun
2019 ten tang Perub ahan Kedua Atas Perat uran Peme rintah
Nomo r 43 Ta hun 2014 tentan g Perat uran Pelak sanaa n
Unda ng-Un dang Nomo r 6 Tahun 2014 tentan g Desa;
g
8. Perat uran Presid en Nomo r 17 Tahu n 2018 tentan
Penye lengg araan Keda rurata n Benca na pada Kondi si
Terte ntu;
s
9. Kepu tusan Presid en Nomo r 7 Tahun 2020 tentan g Gugu
Tugas Perce patan Penan ganan Coron a Virus Disea se 2019
(COVID - 19) sebag aiman a telah diuba h denga n Kepu tusan
Presid en Nomo r 9 Tahun 2020 tentan g Perub ahan Atas
Kepu tusan Presid en Nomo r 7 Tahu n 2020 tentan g Gugu s
Tugas Perce patan Penan ganan Coron a Virus Disea se 2019
(COVID - 19);
10. Kepu tusan
Penet apan

Nomo r

Presid en

11

Tahu n

Keseh atan

Keda rurata n

2020

Masy araka t

tentan g
Coron a

Virus Disea se 2019 ;

Nomo r

11. Kepu tusan

Presid en

Penet apan

Benca na

12 Tahu n

Nonal am

2020

Penye baran

tentan g

COVI D-19

sebag ai Benca na Nasio nal;
12. Perat uran
Tahu n

Daera h

2012

Kabu paten

tentan g

Tema nggun g

Penye lengg araan

Nomo r

17

Penan ggula ngan

Benca na di Ka bupat en Tema nggun g;
13. Perat uran Mente ri Dalam Negeri Nomo r 20 Tahu n 2020
ten ta n g Perce patan Pena ngana n Coron a Virus Disea se 2019
di Lingk unga n Peme rinta h Daera h;
g
14. Perat uran Mente ri Keseh atan Nomo r 9 Tahu n 2020 tentan
Pedom an Pemb atasa n Sosia l Bersk ala Besar dalam Rang ka
Perce patan Penan ganan Coron a Virus Disea se 2019 (COVID19);
2020
15. Perat uran Mente ri Perhu bung an Nomo r PM 41 Tahu n
n
tenta ng Perub ahan Atas Perat uran Mente ri Perhu bunga
n
Nomo r PM 18 Tahu n 2020 tentan g Pedom an Penge ndalia
a
Trans porta si dalam Rang ka Pence gahan Penye baran Coron
Virus Disea se 2 019 (COVID - 19 );

2020
16. Peratu ran Bupa ti Terna n ggung Norno r 24 Tahun
tentan g Pedorn a n Penye diaan dan Penge lolaan Ruang
Kara ntina Corona Virus Disea se (COVI D-19) di Kabup aten
Terna nggu n g;
17 . Keput usan Bupat i Tema n ggung Nomo r 360/ 187 Tahun
2020 tentan g Kead aan Da rurat Benca na Waba h Penya .kit
Virus

Akiba t

Coron a

di

(COVID - 19)

Kabup aten

Terna nggun g;
18 . Keput u san Bupat i Tem anggu ng Nomo r 360 / 248 Tahun
2020 ten tang Gugus Tugas Percep atan Penan ganan Corona

Virus Disea se 2019 (COVID-19) Kabup aten Teman ggung ;
MENGINSTRUKSIKAN:
Kepad a

Gugus

Penan ganan

Percep ata n

Tugas

COVID -19

Tingk at

Kabup aten, Kecam atan, Desa / Kelur ahan dan Satga s Jago
Tongg o, serta seluru h masya rakat Kabup aten Teman ggung .
Untuk
KESATU

Melak ukan

percep atan

penan ganan

COVID -19

rnelal ui

Pemb atasan Kegia tan Masya rakat berup a penye lengga raan:
a. karan tina;
b. pemer intaha n dan pelaya nan publik ;
c . pariw isata;
d. k egiata n sosia l kemas yarak atan;
e. kegiat an seni buday a;
f. kegiat an belaja r m engaja r;

g. pemb atasan kegiat an tempa t usaha ;
h . kegiat an pasar daerah dan pasar tradis onal;
1.

olah raga;

J. periba datan ;

k. transp ortasi ; dan
1. kegiata n

berper gia n

d an/at au

masu k

Ka bu paten

Teman ggung.
KEDUA

a
Pelak sanaa n Pemb atasan Kegia tan Masy araka t sebag aiman
nan
dimak sud d a lam Diktu m KESATU meng acu pada Pedor
a
Pelaks a n aan Pernb atasan Kegia tan Masy araka t dalam Rangk
g
Percep ata n Penan ganan COVID - 19 di Kabup a ten Tema nggun
akan
se bagai mana tercan tum d a la m Lamp iran yang merup
bagian tidak terpis a hkan d ari Instru ksi ini.

KETIGA

Kabu paten
Gu gu s Tuga s Perce patan Pena ngan an COV ID -19
gaka n Huku m
Tem a n ggu ng Cq. Bida ng Peng aman an dan Pene
peran gkat
mela kuka n koo rdin asi deng an TN I-PO LRI serta
na efektifitas
daera h yang sesu a i deng an bidan g tu gasn ya gu
Pemb a tasan
Peny elen ggara an
Pen gawa san
pelak sana an
Kegia tan Masy araka t.

KEEMPAT

KELIMA

truks i Bupa ti
Pada saat Ins truks i ini mula i berla ku maka Ins
Ketu a Gugu s Tuga s Perce patan
Tem a n ggun g Selak u
ng Nom or
Pena ngan an COVID-1 9 Ka bupa ten Tema nggu
Pelak sana an
360 / 242 Ta hun 2020 tenta ng Pedo man
Perce patan
Pemb atasa n Kegi atan Masy araka t dalam Rang ka
dicab ut dan
Pena ngan an COVID-19 di Kabu paten Tema nggu ng
dinya ta ka n tidak berla ku lagi.
gan penu h
Instr uksi in i untu k diket ahui da n dila ksan akan den
tangg ung jawa b.
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Juni 2020
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LAMPIRAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID - 19
DI KABUPATEN TEMANGGUNG
A. Penyelengga raan Karantina
Penetapan karantina ditentukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 Kabupaten Temanggung . Karantina terdiri dari:
1. Karantina Kabupaten
Karantina Kabupaten diperuntukan bagi pasien terkonfirmas i positif COVID19 yang tidak memenuhi persyaratan untuk Karantina Mandiri/Rum ah.
2. Karantina Mandiri/Rum ah
Ka rantina Mandiri/Rum ah diperuntukan bagi orang/pasien yang sedang
melaksanaka n Karantina Kabupaten dan orang yang baru dinyatakan
terkonfirmas i positif COVID - 19 .
Pelaksanaan Karantina Mandiri / Rumah dapat diijinkan dengan prosedur
sebagai berikut:
a.

mengajukan

surat

permohonan

pribadi

pelaksanaan

Karantina

Mandiri/Rum ah kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 Kabupaten Temanggung yang telah disetujui oleh perwakilan
lingkunga n

di

keluarga/ masyarakat

sekitar

tern pat

Karantina

Mandiri/Rum ah dan disetujui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat;
b. orang dengan status positif COVID-19 dari hasil swab terakhir dan
dinyatakan tan.pa gejala atau tan.pa penyakit bawaan (komorbid) dari
hasil assessment tenaga kesehatan yan g ditunjuk;
c.

dilaksanakan

pemeriksaan

kesehatan

b a gi

pemohon

Karantina

Ma ndiri /Rum a h di tempat Karantina Kabupaten oleh tenaga kesehatan;
d.

dilaksanakan

edukasi

tentang

kesiapan

kepada

keluarga

yang

m en ye tujui pelaksan aan Karantina Ma ndiri/Rumah oleh Gugus Desa
dan

Puskesmas

untuk

melakukan

pengawasan

Karantina

Ma ndiri / Ruma h ;
e.

keluarga d a n Pemerintah Desa wajib m embantu memenuhi kebutuhan
pokok pemohon selama melaksanaka n Karantina Mandiri/Rum ah;

selama

f.

Karantina

melaksanakan

Ma ndiri/Ruma h,

pemohon

wajib

mematuhi protokol kesehatan;
g. sanggup mengikuti tes swab yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten
Temanggung sampai d enga n 2 ka li berturut-turut d engan hasil tes
dinyatakan negatif;
h. rumah

karantina

untuk

terda pat ruang

tersendiri yang ventila si

udaranya baik, bersih dan sehat untuk melaksanakan

Karantina

Mandiri/ Ruma h;
1.

keluarga harus menyediakan kebutuhan pribadi secara khusus / terpisah
bagi pemohon selama Karantina Mandiri / Rumah, antara lain berupa alat
makan minum, peralatan mandi , pakaian, seprai, dan selimut;

j.

jika terjadi gejala penyakit sela ma Karantina Mandiri / Rumah harus
segera dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan puskesmas. Hasil
pemeriksaan

tersebut

dijadika n

dasar

Karantina

penentuan

Mandiri / Ruma h dapat dilanjutkan a tau tidak; dan
k.

apabila selama pelaksanaan Karantina Mandiri/Rumah melakukan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 s.d . 10
maka ijin Karantina Mandiri / Rumah dicabut dan dilakukan Karantina
Ka bu paten.

B. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
1. Ketentuan bagi tamu saat masuk area kantor pemerintah dan pemerintah
d esa adalah sebagai berikut:
a. mewajibkan tamu untuk:
1) menggunakan masker; dan
2) mencuci

tangan

dengan

sabun

dan

air

yang

mengalir

atau

menggunakan hand sanitizer pada saat akan memasuki area kantor.
b. dilakukan pengukuran suhu badan den gan batas maksimal 37 ,soc. Jika
melebihi , maka tamu dilarang memasuki area kantor;
c. jika terdapat tamu yang tidak menggunakan masker dan/ a tau menolak
mencuci t angan dengan sabun da n air mengalir a tau menggunakan hand

sanitizer, maka tamu tersebut harus dicegah untuk m emasuki area
kantor; d a n
d. tamu wajib melakukan jaga jarak fi sik (phys ical distancing).
2. Kegiatan rapat/ pertemu an denga n mematuhi protokol kesehatan COVID-19
sebagai berikut:
a. diupayakan agar dilaksan akan di lingkungan kantornya m asing-masing;
b. menyediakan fasi litas cu ci tangan yan g memadai dan mudah d iakses
oleh semua orang;

c.

di la kuka n pen gecekan suhu badan bagi seluru h anggota dan tamu
sebelu m melakukan kegiatan di pintu m a suk. Jika ditemukan ada
a nggota/tamu d engan suhu >37,5°C (2 kali pem eriksaan dengan jarak 5
menit), m a ka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk;

d . mewajibkan semua ya ng h adir menggu nakan m asker;
e . melakukan pemba tasan jaga jarak fisik (Physical Distancing) minimal 1
(satu) meter ; dan
f.

memba tasi jumlah peserta rapat yakni 25% dari kapasitas ruangan .

3. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja/Pemerintah Desa bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dimasing-masing unit kerja.
C. Penyelenggaraan Pariwisata
Selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, operasional
tempat wisata milik Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Swasta tidak
dijinka n .
D. Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan
Penyele nggaraan

kegiatan

sosial kemasyarakatan

seperti rapat/ selapanan

RT / RW, pertemuan organisasi kemasyarakata n, pengajian, resepsi pernikahan,
khitanan dan kegiatan sejenis la innya, pesertanya dibatasi maksimal sejumlah
20

orang

dengan

teta p

menerapkan

proto kol

kesehatan

yakni

wajib

menggunakan masker, penyediaan tempat cuci tangan dan jaga jarak fisik
(Physical Distancing). Penanggungjawa b kegiatan wajib melaporkan kepada

gugus tugas tingkat desa paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
E . Penyelenggaraan Kegiatan Seni Budaya

Selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat kegiatan seni
budaya berupa pertunjukan kesenian tidak dijinkan.
F. Penyele nggaraan Kegiatan Belajar Mengajar
Selama masa pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat kegiatan belajar
m en gajar di sekolah umum, lembaga pendidikan, pondok pesantren, madin,
TPQ dan kegiatan belajar mengajar sejenis lainnya ditunda pelaksanaannya
sampai berakhirnya Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
G. Penyelenggaraan Pembatasan Kegiata n Tempa t Usaha
Tempa t usa ha m eliputi toko modern, supermarket, minimarket restoran, rumah
ma ka n , Ped agan g Kaki Lima (PEL) dan sektor informal lainnya dengan
ke tentuan seb agai berikut:

1. Kegiatan di tempa t u saha wajib menerapka n protokol kesehatan yang
berla ku melipu ti waji b menggunakan masker , penyediaan tempat cu ci
tangan dengan sabu n d an air m engalir serta jaga jarak fisik (Physical
Distancing).

2. Pengaturan ketentuan waktu operasional:
a. toko modern, supermarket, minimarket dengan jam operasional pukul
08.00- 18.00 WIB;
b. restoran dan rumah makan dengan ja m operasional pukul 08 .00-20. 0 0
WIB ;
c. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal Pagi pukul 06.00- 18.00
WIB; dan
d. Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor informal Sore pukul 15 .00-22.00
WIB.
3 . Operasional tempat usaha dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. menempatkan petugas jaga u ntuk mengawasi pelaksanaan protok ol
kesehatan ;
b. tidak melayani pengunjung/ pembeli yang tidak menggunakan masker;
c.

diwajibkan m elaku kan dis infeksi secara berkala setiap 24 jam;
pelaksanaan

d. melaporkan

aktivitas

kepada

Tugas

Gu gus

Tingkat

Kecamatan secara periodik setiap minggu;
e. membatas i jumlah pelanggan yang m a ka n di tempa t dengan kapasit a s
maksimal 25% dari kapasitas ruang d a n paling lama 1 (satu) jam; dan
f.

memasang ketentuan sebagaimana tersebut di atas pada tempat yang
mudah dilihat.

4. Khusus Pedagang Kaki Lima (PKL) dan sektor in formal hanya diberlakuk an
ketentuan angka 3 huru f e dan huruf f.
H. Penyelenggaraa n Kegiatan Pa sar Daerah da n Pasar Tradisonal
1. Ketentuan bagi Pengelola Pasar meliputi:

a. membentuk satuan tugas / p enanggungjawab pencegahan COVID-19 di
masing-m asing pasar den gan Surat Keputusan Pengelola Pasar;
b. m emasang

media

men gingatkan

informasi

pengelola,

(leaflet,

pedagan g

dan

banner,

spa nduk)

pembeli / pengunjung

untuk
agar

men gikuti kedisiplinan sesu ai protokol k eseh atan menggunakan m asker,
mencuci tangan d engan sabun dan a ir mengalir / hand sanitizer , serta
ketentua n pe mbatasan jarak fisik (Phys ical Distancing};
c . m enyedia kan fasi litas cu ci ta nga n yan g memadai da n mudah diakses
oleh semu a orang;

d. melakukan pengecekan

suhu

badan

bagi seluruh pengelola pasar

sebelum mulai bekerja . Jika ditemukan dengan suhu >37,5°C (2 kali
pemeriksaan d en gan jarak 5 menit) , tidak diperkenankan masuk dan
diminta untuk m elaku kan pemeriksaan kese hatan;
e.

wajib menggunakan maske r;

f.

mener8;pkan jaga jarak fisik (Physical Dis l ancing) minimal 1(satu) meter;

g.

menggunakan

peli ndung wajah

dan

sarung

tangan

bagi

petugas

pemungut retribusi sebagai perlindungan tambahan;
h. pengelola mengatur waktu operasional pasa r:

1.

1) Pasar Daerah

pukul 06.00 - 18.00 WIB

2) Pasar Tradisional

pukul 04 .00 - 14.00 WIB

pengelola

memberikan

teguran/ sanksi

kepada

pedagang

dan

pengunjung/pembeli yang tidak menaati ketentuan; dan
J.

mencegah kerumunan dengan :
1) mengatur waktu bongkar mua t ba rang dagangan dari dan ke pasar
oleh pemasok;
2) m elakukan penataan ulang tempat berdagang dengan memanfaatkan
tempat yang tersedia di sekitar pasar; dan
3) mengatur lalu lin tas pengunjung.

2. Ketentuan bagi Pengelola MCK meliputi:
a . pengelola diwajibkan memakai masker;
b. pengelola menjaga kebersihan MCK; dan
c. mengatur jarak antrian penggunaan MCK.
3. Ketentuan bagi Pedagang me liputi:
a . pedagang wajib mengukur suhu tubuh

yang di lakukan oleh petugas

sebelum masuk pasar. Apabila suhu tubuh diatas >37 ,50C maka tidak
boleh berjualan dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan ;
b. pedagang membersihkan los/ ki os dan a lat berjualan lainnya dengan
menggunakan desinfektan secara mand iri ;
c . pedagang wajib menggunakan masker d a n sarung tangan selama
beraktivitas di pasar;
d . pedagang menjaga jarak dan men ghindari kontak fisik d engan pembeli
ata u pedaga ng lainnya;
e.

pedagang tidak diizinkan membawa anak kecil di b awah umur 5 tahun-,
da n

pedagang membawa hand sanitizer dan diupayaka n senng cuc1 tangan

f.

mengguna ka n sabun.
4. Ketentuan bagi Pengunjun g/Pembeli meliputi:
a. pengunjung/ pembeli wajib mengguna ka n masker;
b. pengunjun g/pembeli wajib mengukur suhu tubuh yang dilakukan oleh
petugas sebelum masuk pasar. Apabila suhu tubuh diatas >37,5°C maka
tid a k boleh memasuki area pa sar dan diminta untuk melakukan
pemeriksa an kesehatan;
c.

pengunjun g/ pembeli wajib mencuci tangan mengguna kan sabun a tau
hand sanitizer sebelum dan sesudah memasuki pasar;

d. pembeli membawa tas belanja sendiri;
e.

mencegah kerumuna n dengan:
1) pembeli mengguna kan waktu bela nja seefisien mungkin;
2) menyiapka n uang pas untuk mengurang i kontak langsung dengan
pedagang;
3) disiplin menerapka n Jaga jarak fisik (Physical Distancing) antar
pembeli;
4) dianjurkan untuk bertransak si di los/kios yang tidak terlalu padat
pembeli;
5) memilih jam berbelanja yang tidak padat/ sibuk; dan
6) hindari pedagang yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang telah
ditetapkan .

I.

Penyeleng garaan Kegiatan Olah Raga
Pada masa pemberlak uan Pembatasa n Kegiatan Masyaraka t kegiatan olah raga
diatur dengan ketentua n sebagai berikut:
1. kegia tan olah raga yang melibatkan banyak partisipan dan interaksi konta k
fisik antar pemain tidak dijinkan;
2. untuk menjaga kebugaran tubuh masyaraka t disarankan melakukan
kegiatan olah raga yang bersifat ma ndiri; dan
3. Dinas Pendidika n, Pemuda dan Ola h Raga Ka bupaten Tem anggung, KONI
Kabupaten Temanggu ng, BAPOPSI Kabupaten Temanggu ng, FORMI
Ka bupaten Temanggu ng da n NPC Kabupa ten Temanggu ng memba ntu
menginform asika n Pembatasa n Kegiatan Ola h Raga kepada unit organisasi
masing-ma sing.

J. Penyelengg araan Peri bad a tan

Penyeleng garaan iba dah di rumah ibadah guna mensikapi situasi pandemi
COVID- 19 pengu rus, pengelola ata u penanggun gjawa b ruma h ibadah
diwajibka n untuk:

1. bersedia m e nerapkan protokol keseha ta n dengan menanda tangani Sura t
Pernyataan bermaterai Rp . 6000,- yang dite mpelkan di dinding rumah
ibadah ;
2 . menyediak an petugas untuk melakukan dan mengawas i penerapan protokol
kesehatan di area rumah ibadah;
3. melakukan pembersih an dan desinfeksi secara berkala (3 s .d. 7 hari sekali)
di area rumah ibadah;
4. membatasi jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudah kan penerapan
dan pengawasa n protokol kesehatan;
5 . menyediak an fasilitas cuci tangan mengguna kan sabun dan air mengalir
atau menyediak an hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah
ibadah;
6. menyediak an alat pengeceka n suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna
rumah ibadah. Jika d itemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu
>37,5°C tidak diperkena nkan memasuki area rumah ibadah;
7. menerapka n pembatasa n jaga jarak fisik (Physical Distancing ) dengan
memberika n tanda khusus di lantai/kurs i, minimal jarak 1 meter;
8. mema stikan semua jamaah mengguna kan masker;
9. menghinda ri kontak fisik dengan tidak bersalama n dan berpelukan ;
10. mempersin gkat waktu pelaksanaa n ibadah tanpa menguran gi ketentuan
kesempurn aan beribad a h ;
11. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah
pada tempat-tem pat yang mudah terlihat;
12. tidak mengguna kan peralatan ibadah bersama dan melepas karpet atau
sesejenisny a. Keperluan tersebut dapat diganti dengan peralatan secara
mandiri;
13. melakukan seleksi efektif bagi
tertular penyakit,

balita dan warga lanjut usia yang rentan

serta orang dengan

sakit bawaan yang berisiko tinggi

terhadap COVID-1 9;
14 . wajib dilaksanak an pengawasa n yang dilakukan secara berjenjang mulai
da ri Satgas Jogo Tonggo, Gugus Tugas Tingka t Desa , Gugus Tugas Tingkat
Kecamatan , dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten ; dan
15. partisipa si ma syarakat sangat diperlukan dalam proses pengawasa n dan
pengendali a n pela ksanaan ibadah di ruma h ibadah.
K. Penyelen ggaraa n Tran sp ortasi

Penggunaa n moda t ransportas i untuk pergerakan orang da n barang, dia tur
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pengguna k enda raan mobil penumpan g pribadi diwajibkan :

memba ta si j uml a h penumpa n g ma ksim a l 50% (lima puluh persen} dari

a.

k a pa sitas ke ndaraa n dengan memperhatikan jaga jarak fisik (Physical
Distancing);

b. menerapkan protokol kesehatan bagi sopir dan penumpang dengan
menggunakan maske r dan cuci tangan menggunakan sabun atau hand
sanitizer;

suhu badan tidak melebihi 37 ,5°c ketika berkendara; dan

c.

d. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan.
2. Pengguna sepeda motor diwajibkan:
a. menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan cuci
ta ngan menggunaka n hand sanitizer; dan
b. suhu badan tidak melebihi 37,50C ketika berkendara.
3. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum diwajibkan:
a. membatasi jumlah orang dari kapasitas angkutan dengan menerapkan
jaga jarak antar penumpang (Physical Distancing} dengan memberi tanda
kursi/ bangku yang tidak boleh diduduki ;
b. jam operasional dibatasi mulai pukul 04 .00 s.d. 18.00 WIB;
c . menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan cuci
tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer,
d. suhu badan tidak melebihi 37 ,5°C ketika berkendara; dan
e.

memasang ketentuan

sebagaimana

tersebut di atas pada bagian

kendaraan yang mudah dilihat.
4. Angkutan moda transportasi barang diwajibkan:
a . angkutan moda transportasi barang dibatasi 1 (satu) orang sopir dan 1
(satu} orang pendamping;
b . me nerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan cuci
tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer,
C.

suhu badan tidak melebihi 37,5°C ketika berkendara; dan

d. jam operasional dibatasi mulai pukul 04 .00 s.d. 21.00 WIB, kecuali
untuk angkutan barang kebutuhan pangan pokok dan kesehatan.

L. Penyelen ggaraan Kegiatan Berpergian Keluar clan/ a tau Masuk Kabupaten
Temanggung
1. Pembatasan Kegiatan Bepergia n
Setia p ora ng atau pel a ku usaha dilarang melakukan kegiatan bepergian
kelua r d a n/ a tau masuk Ka bu pa ten Tema nggung selama masa penetapan
Pe mba tasa n Kegiata n Masyarakat di Ka bupa ten Temanggung.
Pemba ta san

kegiata n

bepe rgia n

Tema n ggung dikecu alika n untuk:

kelua r

da n / atau

masuk

Kabupaten

a. Penye lengga ran Negar a dan Apara tur Sipil Negar a;
b. Anggo ta TNI-P OLRI da n BUMN /BUM D;
c . petug as pen a nga na n

pence gaha n

penye bara n

COVID -19,

terma suk

tenaga medis ;
h;
d. peLug as pemad am kebak aran, a mbula n s dan mobil jenaza
e. penge mudi mobil ba rang denga n tidak memb awa penum pang;
atan;
penge mudi kenda raan penga ngkut obat-o batan dan alat keseh
at besert a
g. pasien yan g memb utuhk an pelaya nan keseh atan darur

f.

penda mping ; dan
a tugas dan
h . setiap orang , pelaku usaha , atau orang asing yang karen
peker jaanny a memil iki Surat Ketera ngan Perjal anan (SKP).
Masuk Kabup aten
2. Surat Ketera ngan Perja lanan (SKP) Kelua r dan/a tau
Teman ggung
a. J enis-je nis Surat Ketera ngan Perjal anan (SKP) terdiri dari:
berula ng,
1) Surat Ketera ngan Perja lanan (SKP) yang bersif at perjal anan
diperu ntukk an bagi:
isili
a) pegaw ai/ pekerj a , pelaku usaha , a ta u orang asing yang berdom
di Kabup aten Teman ggung , nam un tempa t kerja / tempa t usaha
berad a di lua r Kabup a ten Temanggung ; dan
isili
b) pegaw ai/ pekerj a, pelaku usaha , a tau orang asing yang berdom
t
di luar Kabup aten Teman ggung , namu n tempa t kerja/ tempa
usaha ber ada di Kabup aten Teman ggung .
a n a n sekali ,
2 ) Surat Ketera nga n Perj alanan (SKP) yang bersif at perjal
diperu ntukk an bagi :
a) pegaw ai/ pekerj a,

pelaku

usaha ,

atau

or ang

asing

yang

atau
m elakuk an perj a lanan dinas kelua r Kabup aten Teman ggung ;
di luar
b) orang , pela ku usa ha , atau orang asing yang berdom isili
Kabup aten Tem a n ggung, namu n memil iki:
g;
(1) tempa t tingga l a ta u tempa t u saha di Kabup aten Tema nggun
atau
anan
(2 ) keperl uan yang bersif at mende sak, antara lain perjal
pasien yang memb utuhk an pelaya nan keseh atan d a rurat atau
perj a la n a n orang yan g a n ggota kelua rga intiny a sakit keras
atau m ening gal dunia .
b. Su rat Keter angan Perj a lanan (SKP) d a pa t berup a:
1) Su rat Perint a h Perjalanan Dinas bagi Penye len ggaran
;
Apara tur Sipil Negar a, DPRD , TNI , POLRI d a n BUMN / BUMD
da n
2 ) s urat ketera ngan bekerj a atau tugas dari pimpi na nnya;

Negar a,

3) surat keterangan kepala desa/ lurah bagi masyarakat yang akan
bepergian keluar Kabupaten Temanggung atau dari Gugus Tugas
Kabupaten

bagi

pelaku

perjalanan

ke

daerah

tujuan

yang

mempersyaratkan.

BUPATI TEMANGGUNG
SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPA'fA N£ENArGANAN COVID-19
KA.BUPATEN ..TEMANGGUNG,

M . AL KHADZIQ

