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BUPATI BANTUL

Bantul, lB Jr.mi 2O2O

Kepada Yth,

1. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kab.

Bantul.

2. Pimpinan Pondok Pesantren /Lembaga
Pendidikan Berasrama se-Kab. Bantul.

3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong praja Kab.

Bantul.

5- Camat se-Kab. Bantul.

6. Kepala UPTD Puskesmas se-Kab. Bantul
7. Lurah Desa se-Kab. Bantul.

8. Pengelola Pemondokan se-Kab. Bantul.
9. Dukuh dan Ketua RT se-Kab. Bantul.

Di BANTUL

SURAT EDARAN
Nomor : 440lop3g? /Hbr

TENTANG
PENDATAAN DAN KEWAJIBAN Vr'ARGA PENDATANG DARI LUAR DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA DAI.AM RANGKA MENCEGAH PENULARAN
INFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVTD-19)

A. DASAR DAN PEMIMBANGAN :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4
Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Tahun 2018 tentang

2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210
Pembentukan Gugus Tugas percepatan pe
Disea.se 2019 (Coutd-l9) Kabupaten Banrul;

Tahun 2O2O tentang
narrgaran corona wn)s

g

IJalan Robert Wolter Monginsidi Nomr
,(ode poJs;il,,i;t 6"rr;T;r?335,|;.T"i3irf f 3;7;"0v"r,,,t".. E_mait : bupatibaniut@bantuk;.;;.id', "",-.,

Websitehttp://ranrw.OupatiO=antut.lanruif-ailgo.iO



Keputusan Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2020 tentang

Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease

2019 (Covid- 19) di Kabupaten Bantul; dan

lnstruksi Bupati Bantul Nomor 1/lnstr/2020 tentang Peningkatan

Kewaspadaan Terhadap Penularan Inleksi Corona Virus Disease 201'9

lCouid-1).

B. PENGERTIAN :

1. Warga Pendatang adalah setiap orang yaI]g datalg dari luar Daerah

Istimewa Yos/akarta ke Kabupaten Bantul untuk keperluan belajar di

Perguruan Tinggi, belajar di Pondok Pesantren' belajar di lembaga

pendidikan lainnya, bekerja' atau untuk keperlual lainnya dan thggal

sementara waktu atau akan menetap di Kabupaten Bantul' termasuk

warga Kabupaten Bantul yang putang/mudik dari luar Daerah

lstimewa Yo$/akarta'

2. Pemondokan adalah bangunan rumah yang disediakal untuk

dimanfaatkanoranglaiosebagaitempattinggalsementaradengan

dipungut biaya ataupun tidak dipungut biaya'

3. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah

beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/ atau

terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan

penyebaran Penyalit atau kontaminasi '

4. Corona Virus Disease 2019 selanjutnya disebut Covid-i9'

5. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT'
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C.PEDOMAN PENDATAAN DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK'

1- Setiap warga pendatang harus dalam kondisi sehat dari penyakit

Covid-l9 dan wajib mengisi laporar secara online melalui Portal

Pendataan PeLaku Pedalanar " deteksi corond pada

corona.bonh)lkab.go id dar. melapor ke Ketua RT dimana yang

bersangkutan datang paling lambat lx24 ja]n'

2. Setiap warga pendatang wajib melakukan karantina rumah selama 14

(empat belas) hari di lokasi yang didatangi sebelum melakukan

aktifitas di Kabupaten Bantul, dengan format l'embar Kesediaan dan

Surat Keterangan Pemeriksaan sebagaimana tersebut datam Lampiran

Surat Edaran Bupati ini.
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3. Kewajiban Pimpina! Perguruan Tinggi :

a. memastikan warga pendatang mahasiswa atau calon mahasiswa

telah melaksanakan karantina nrmah selama 14 (empat belas) hari
sebelum mendatargi kampus perguruan tinggi.

b. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan di
lingkungan kampus Perguruan Tinggi.

c. mengingatlan warga pendatang mahasiswa dal calon mahasiswa

untuk mengisi laporan secara online melalui Portal Pendataan

Pelaku Perjalaran " deteksi corond pad,a corond-bantulkdb.go.id.

a. bekerjasama dengan sarana pelayanan kesehatan terdekat dalam
pencegahan Covid-19.

b. mela-ksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaan lingkungan

perguruan tinggi :

1) mela.ksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2) penggunaan masker.

3) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabun/hand. sanitizer
yang memadai untuk seluruh civitas perguman tinggi.

4) menjaga jarak dalam berkegiatan di kampus paling dekat I (satu)

meter dan menghindari berkerumum Q>hysical/ social distancingl).

5) melakukan pembersihan dan disrnleksi secara berkala di
lingkungan kampus perguruan tinggi.

4.Kewajiban Pimpinan Pondok pesantren/Lembaga pendidikan

Berasrama :

c. membentuk satuan tugas penerapan protokol kesehatan.
d. memfasilitasi wa.rga pendatang untuk mengisi laporan secara online

melalui Portal Pendataan pelaku perjalanan "deteksi corond Dada
corona. b ontulkab. g o, id.

e. mendata dar melaporkan kedatangan warga pendatang di
asrama/pesantren kepada Ketua RI setempat.

I menyediakan tempat dan fasilitasnya untuk karantina rumah bagi
waJga pendatalg selama 14 (empat belas) hari sebelum menempati
asrama/pesa.ntren.

g. memastikar dan menjaga war-ga pendatalg untuk tidak keluar
rumah selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari.

3



h. melaporkan kepada UPTD Puskesmas terdekat' apabila selama

masa karantina rumah i4 (empat belas) hari terdapat gejala

dernam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas' dan gejala sakit

lainnya.

melaksanakan protokol kesehatan dalam pengelolaart

asrama/ Pesantren :

1) melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)'

2) penggunaa! masker.

3) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabunfhand sanitizer

yang memadai untuk seluruh penghuni asrama/ pesantren'

4) menjaga jarak antar penghuni pondokan di seluruh ruangan

paling dekat 1 (satu) meter

lPhAsic(tt/ social distancing) '

5) melakukan Pembersihan dan

lingkungan asralna/ Pesantren'

dan menghindari berkerumum

disinfeksi secara berkala di

5. Kewajiban Pengelola Pemondokan :

a. memerintahkan warga pendatang yang akan memanfaatkan

pemondokalnya untuk mengisi laporan secara online melalui

Portal P€ndataan Pelaku Pe{alanan "deteksi corond pada

corono.. b antutkab, g o.id.

b. mendata dan melaporkan kedatangan warga pendatang di

pemondokannya kepada Ketua RT setempat'

c. menyediakan tempat dan fasilitasnya untuk kamntina rumah bagi

warga pendatang selama 14 (empat belas) hari sebelum menempati

pemondokannYa.

d. memastikan dan menjaga warga pendatang untuk tidak keluar

rumah selama masa karantina rumah 14 (empat belas) hari'

e. melaporkan kepad.a UPID Puskesmas terdekat, apabila selama

masa karantina rumah 14 (empat belas) hari terdapat gejala

demam, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, dan gejala sakit

lainnya.

I melaksarakan Protokol kesehatan dalam pengelolaan pemondokan:

1) melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

2) penggunaar masker.

3) penyediaan sarana cuci tangan dengan sabunlh4,nd sanitizer

yang memadai untuk seluruh penghuni pemondokan.

l
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4) menjaga jarak dalam berinteraksi di lingkungan pemondokan

paling dekat 1 (satu) meter dan menghindari berkerumum

Qthgsicat/ social distancing) .

5) melakukan pembersihan dan disin/eksi secara berka.la di
lingkungan pemondokan.

7. Ttrgas Lurah Desa :

a. melakukal sosialisasi kepada pengelola pondok
Pesantren/l€mbaga pendidikar Berasrama, Dukuh, Ketua RT dan
masyarakat di wilayah masing_masing pelaksanaan Surat Edaran
Bupati ini.

b. memberitahukan kepada Kepala UPTD puskesmas secepat
mungkin setelai menerima laporan dari Dukuh/Ketua RT, dengan
tembusan Camat.
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6. Tugas Dukuh bersama I(etua RT :

a. mendata warga pendatang dan warga Kabupaten Bantul yang

pulang/mudik meliputi :

- Nama/Nomor Hp;

- NIK;

- alamat asal/asal kepergiar:

- tiba di Bantul tanggal;

- nama dan alamat yarg didatangi/kepulangan; dan
- keperluan dan rencana lama tinggat di Bantul;

dengan format terlampir, selanjutnya dilaporkan kepada Lurah
Desa, paling lambat 1x24 jam setetai warga pendatang dimaksud
riba di pedukuhan serempar.

b. memberitahukan kepada warga masyarakat pedukuhan yang
bersangkutan, agar tidak melakukan kontak langsung dengan
waiga pendatalg atau warga Bantul yarg pulang/mudik, sebelum
masa 14 (empat belas) hari karantina rumah.

c. memberitahukan kepada warga pendatang atau warga Bantul yang
pulang/mudik, apabila selama masa karantina rumah 14 (empat
belas) hari di mmah terdapat gejala demam, flu, sakit tenggorokan,
sesal< nafas, dal gejala sakit lainnya, segera melapor ke UplD
Puskesmas terdekat.



8. T\rgas Camat :

a. berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

(Forkopimcam), Kepala UPTD Puskesmas dan Lurah Desa untuk

pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini'

b. melaporkan secara tertulis warga pendatang dan warga Bantul

yang pulang/mudik' kepada Bupati Bantul dengan tembusan

Dinas Kesehatan'

9'sahranPolisiPamongPrajaselakuBidangPenegakanHukumGugus
Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantul' agar

melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran Bupati bekerja

sama dengar Camat dan pihak-pihak lain

Tembusan disampaikan kepada Ytlt :

1. Gubernur Daera} Istimewa YoS/akarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Komandan Kodim 0729 Bantul;
4. Kepala Kepolisiarl Resor Bantul;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
6. Arsip.

.1.
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D. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku' Surat Edaran

Sekretaris Daera.h selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Penanganan

Covid-19 Kabupaten Bantul Nomor : 440/01561' tanggal 26 Maret

2020, lenta]rg Pemantauan Terhadap Warga Pendatang Dari Luar

DaerahlstimewaYos/akartaYangMasukKeKabupatenBantuldall

Warga Kabupateo Bantul Yang Pulang Dari luar Daerah lstimewa

Yosrakarta Dalam Rangka Mencegah Penularan lnfeksi Covid-19'

dicabut dan dinyatakan tidak bedaku'

2. Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada saat dikeluarkan' dan

berlaku sampai dengan dikeluarkan Surat Edaran Bupati yang bam

atau peraturan Perundang-undangan yang mencabut Sutat Edaran

BuPati ini'

Demikian Surat Edaral Bupati ini untuk menjadi perhatian dan

dilaksaaakal sebagaimana mestinya'



FORMAT LAPORAN PENDATAAN WARGA PENDATANG

LAMPIRAN :

SURAT EDARAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 44Ol

TENTANG PENDATAAN DAN KEWAJIBAN WARGA PENDATANG DARI

LUAR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM RANGKA

MENCEGAH PENULARAN INFEKSI CORONA VIRUS DTSEASE 2019

(covlD-19)

Padukuhan,

Duln-rh / Ketua RT " .''
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Keterangan

Kondisi saat ini
Lama tinggal di

Bantul

Keperluan /Rencana

Yang Didatangi/

Kepulangan

Nama dan Alamatfiba di

Bantul
Tanggal

No Alamat Asal

Bepergian

/AsalNIKNama/No.Hp



B. Format Surat Kesediaan Karantina Rumah Mandiri

LEMBAR Kf,sEDrA^" *irTL,X.lHffi Pnnnwrro" Dr RUMAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

Jenis Kelamin

Nomor HP

ol*ut 
M"n uauk* bersedia untuk dilakukan dndaka[ karantina runalr/isotasi ciri (perawatan di

rumah)* dan akan mem"turti t"gau "*i]"ng-ait"tupL* 
ot"n p"tt ntah sampai tindakan ini

dinyatakan berakhir'

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenar-benamya'

yang membuat P€mYataan
Petugas karantina

Ket: *coret salah safu

Mengetahui,
KoordirBtor lapangan
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C. Format Surat Keterangan Pemeriksaan

SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, dokter menerangkan bahwa:

Nama

Alamat

Pekerjaan

mestinya.

Bantul, 2020
Mengetahui

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINASKESEHATAN

Kd,r.rH(llKa o.PendaB tl-*"@

Selama masa observasi, ddak ditemukao gejala qi-iTd" \\feksi Coron@irus Disease

,cii"ioitLi." t;il:utn1a pada saat ini dinvatakan sELIAT

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenamya dan mohon dipergunakan sebagaimana

Dokter Pemeriksa Dinas Kesehatan Kab. Bantul

dr. SW Joko Satrtoso

NIP. 197105272005011005

t.
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