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PEMBENTUKAN POS KOMANDO 
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM 

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT 
BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 
DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 

 
1. PPKM adalah Kebijakan Pemerintah untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakatberbasis Mikro yang lebih mengoptimalkan pada pembentukan 
Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Kelurahan. 

2. Ruang lingkup Kegiatan: 
a. Pencegahan 
b. Penanganan 
c. Pembinaan 
d. Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Kota Palangka Raya 

3. Dasar Kegiatan: 
a. Surat Edaran Mendagri No. 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan 

Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Daerah. 
b. Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk 
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

c. Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa 

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang 
Pengelolaan Dana Desa 

e. Surat Edaran Kementrian Keuangan nomor SE-2/PK/2021 Tentang 
Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 
Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019. 

f. Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perpanjangan 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan 
Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat 
Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 
2019 

g. Surat Mentri Dalam Negeri nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021 
yang di tujukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota perihal Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa 

4. PPKM Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur meliputi: 
a. Lurah 
b. Ketua RT/RW 
c. Satlinmas 
d. Babinsa 
e. Bhabinkamtibmas 
f. Satpol PP 
g. PKK 
h. Posyandu 
i. Tomas/Toga/Todat/Tokoh Pemuda 
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j. Penyuluh/Pendamping 
k. Tenaga kesehatan 
l. Karang Taruna/Relawan 

 
5. Mekanisme Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi 

a. Pembentukan Posko tingkat Kelurahan 
b. Posko Kecamatan untuk supervisi 
c. Posko Kota untuk Pembinaan 

 

6. Struktur Satgas Penanganan Covid 19 Tingkat Kota Palangka Raya 

 
STUKTUR SATUAN TUGAS 

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM 

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO 

KOTA PALANGKA RAYA 
              

             

1. Satgas Covid-19 KALTENG           

2. POLRES/POLDA Koordinasi KETUA       

3. KODIM/KOREM    WALIKOTA P. RAYA       

              

      KETUA HARIAN       

      Ka. BPBD P. RAYA       

              

            

              

WAKIL KETUA  WAKIL KETUA  WAKIL KETUA  WAKIL KETUA  WAKIL KETUA 

KAPOLRES  DANDIM  KADISKES  KADISHUB  KASATPOL PP 

              

              

   

SEKRETARIAT 
  

 
   

        

              

              

              

BIDANG 1  BIDANG 2  BIDANG 3  BIDANG 4  BIDANG 5 

DATA DAN INFORMASI  KOMUNIKASI PUBLIK  PERUBAHAN PERILAKU  
PENANGANAN 

KESEHATAN 

 PENEGAKAN HUKUM 

DAN PENDISIPLINAN           

              

              

              

 

Rincian Tugas Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya 
 

a. KETUA 
- Menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 

Kabupaten Kota; 
- Menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan 

mengacu kepada kebijakan strategis atau arah Satuan Tugas 
Penanganan COVID-19 Provinsi; 

- Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait 
COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah 
administrasinya; 

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di 
Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; 
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- Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk 
menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di 
Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan 

- Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan 
pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas 
Penanganan COVID-19. 

 
b. KETUA HARIAN 

- Melaksanakan Rencana operasional harian penanganan COVID-19 
dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arah Satuan Tugas 
Penanganan COVID-19 Provinsi; 

- Malaksanakan koordinasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan 
harian terkait COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan yang menjadi wilayah 
administrasinya; 

- Melakukan pengawasan harian terhadap pelaksanaan penanganan 
COVID-19 di Kecamatan, Kelurahan yang menjadi wilayah 
administrasinya; 

- Mengkoordinasikan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk 
menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di 
Kecamatan, Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan 

- Melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan 
pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas 
Penanganan COVID-19. 

 
c. WAKIL KETUA 

- Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan penegakan 
hukum dan pendisplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan 
TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis pentahelix; 

- Melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan 
tanggung jawab Ketua; 

- Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di 
lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota, dan 

- Melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh 
Ketua, 

 
d. SEKRETARIAT 

- Melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan 
COVID-19; 

- Melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan 
kesekertariatan lain yang diperlukan; 

- Melaksanakan koordinasi dengan OPD tarkait dalam hal administrasi, 
keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 
Kabupaten/Kota; 

- Memproses dokumrn-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, 
Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan, dsb) yang diperlukan untuk 
mendukung percepatan penanganan COVID-19; 

- Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam 
mengplementasikan pelaksanaan COVID-19; 

- Melaksanakan proses pengadaan logistic dan peralatan sesuai rencana 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan 



4  

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan 
pelaksanaan penanganan COVID-19. 

 
e. BIDANG DATA DAN INFORMASI 

- Melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengelolaan data dan 
informasi; 

- Melakukan koordinasi dengan Satuan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) Kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk 
mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu 
menjadi prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan 
dukungan dari satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota; 

- Melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan 
hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dan disusun 
dalam rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu 
kepada kebijakan atau arahan Satuan TUgas Penanganan COVID-19 di 
tingkst Provinsi; 

- Menyusub laporan harian capaian penanganan COVID-19;dan 
- Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian 

Biang Data dan Informasi. 
 

f. BIDANG KOMUNIKASI 
- Melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik pencegahan dan 

penanggulangan COVID-19 di Kota; 
- Mengkoordinasikan keterlibatkan sumber daya berbagai mitra di 

wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komunikasi 
Publik;dan 

- Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas 
Penanganan COVID-19 Kota. 

 
g. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU 

- Menggalang dan mengkoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan 
berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk 
memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, 
sosialisasi dan mitigasi; 

- Melaksanakan kegiatan-kegiatan komunukasi publik dan perubahan 
prilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kecamatan, Desa/Kelurahan 
hingga tataran Dusun/RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku 
masyarakat; 

- Memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada 
Kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan 
Tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan RT/RW dapat berfungsi 
dengan baik;dan 

- Melaporkan secara berkala [elaksanaan, permasalahan dan capaian 
Bidang Perubahan Perilaku. 

 
h. BIDANG PENANGANAN KESEHATAN 

- Melakukan upaya kapasitas secara prasarana kesehatan termasuk 
pemenuhan kebutuhan alam material kesehatan untuk mendukung 
testing massif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protokap 
yang berlaku; 
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- Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 
Kecamatan untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas 
yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan 
Tugas (Kabupaten/Kota) Penanganan COVID-19 terkait penanganan 
kesehatan; 

- Memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai strandar dan 
protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintahan maupun rumah 
sakit swasta, puskesmas; 

- Memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan 
melaksanakan testing PCR sesara masif, tracing atau pelacakan seacara 
agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan 
Tugas Penanganan COVID-19 di Kabupaten/Kota; 

- Memastikan adanya dan diimplementasikannya perotokol terkait 
perlindungan bagi perugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir 
risiko tenaga medis tertular COVID-19; 

- Bersama Sattuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga 
teteran Dusun/RW/RT memastikan berfungsinga support system untuk 
pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap 
termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya; 

- Merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak- 
pihak terkait; 

- Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan 
penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan 
wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboraturium); 

- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan 
unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi 
maupun Kabupetan/Kota; dan 

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian 
Bidang Penenganan Kesehatan. 

 
i. TUGAS PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISIPLINAN 

- Melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan 
non-yustisi bagi pelanggar protokol Kesehatan; 

- Mengkomplimasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas 
Kabupaten/Kota terkait warga pendatang/ pemudik, warga rentan, warga 
sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan perugas/relawan 
yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko 
Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; 

- Melaksanakan sterelisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara 
berkala dan menutup sementara area public yng berpotensi menimbulkan 
kerumunan dan melibatkan banyak orang; 

- Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyrakat 
untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan 
mematuhi protap isolasi ketat; dan 

- Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada 
pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan 
public, maupun kegiatan program jarring pengamanan sosial, dsb; 
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7. Struktur Satgas Penanganan Covid 19 Tingkat Kecamatan 

 
STUKTUR SATUAN TUGAS KECAMATAN 

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM 

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO 

KECAMATAN ………………. 
              

              

1. Satgas Covid-19 KOTA P. RAYA            

2. POLRES/POLSEK Koordinasi KETUA       

3. KODIM/KORAMIL    CAMAT       

            

              
    

BENDAHARA 
  

SEKRETARIS 
    

          

              

              

              

              

              

              

 KOMUNIKASI, 

INFORMASI DAN 

EDUKASI 

 KESEJAHTERAAN 
SOSIAL 

  

KESEHATAN 
 PENEGAKAN 

HUKUM DAN 

 

      

            

              

 
 

Rincian Tugas Satgas PenanganahbCovid-19 Tingkat Kecamatan 
 

a. KETUA 
- Menyusun kepengurusan dan menunjuk personil Satuan Tugas 

Penanganan COVID-19 Kecamatan; 
- Menyusun rencana kegiatan peanganan COVID-19 dengan mengacu 

pada Kabupaten dan Kota; 
- Mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan 

penanganan COVID-19 di tataran Kelurahan/Desa; 
- Melaksankan koordinasi dan kerjasama dan pelaksanaan penegakkan 

hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan satuan 
TNI dan POLRI bersama-sama unsur terkait lainnya yang berbasis 
pebtahelix, 

- Melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19 serta hal-hal 
penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di 
Kabupaten/Kota;dan 

- Melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan Kabupaten/Kota jika 
menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya. 

 
b. BENDAHARA 

Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan 
penanganan COVID-19. 

 

c. KESEKRETARIATAN 
Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas 
Penanganan COVID-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan 
COVID-19 serta menyusun laporan siatuasi terkini dan capaian terkait. 
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d. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) 
- Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra 

diwilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiata KIE; 
- Melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas 

Kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan fan penanggulangan COVID-19 
untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan 
Kabupaten.Kota; dan 

- Mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas 
Penanganan COVID-19 Kabupaten/akota. 

 
e. SEKSI KESEJAKTERAAN SOSIAL 

- Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di 
wilayahnya untuk membantu Kelurahan/Desa dalam membantu warga 
yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan 
makanan atau kebutuhan logistik lainnya; 

- Mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan 
Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang 
berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaringan 
pengamanan satuan dan pemerintahan pusat maupun daerah, baik yang 
telah maupun yang belum menerima, 

- Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di 
wilayahnya untuk membantu kelurahan/Desa dalam mengaktivasi 
lumbung pangan warga serta membantu menyalurkan program bantuan 
jaringan pengamanan sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa 
dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial 
ekonomi; dan mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai 
mitra di wilayahnya untuk membatu Kelurahan/Desa dalam memberikan 
layanan dan perllindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil 
dan anak-anak. 

 
f. SEKSI KESEHATAN 

- Mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di 
wilayahnya untuk mendukung puskesmas dalam melakukan upaya 
surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus COVID-19 
sehingga setiap kasus dapat ditangani secara tidak terjadi penularan di 
lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan 
perawatan dengan benar sampai benar-benar sembuh; 

- Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 
Kalurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orang tua, balita, 
warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit 
kronis lainnya; 

- Melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait 
tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di 
wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus; 

- Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan 
penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan 
wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboraturium), 
dan 
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- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan 
unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran provinsi 
maupun Kabupaten/Kota. 

 
g. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENSDISIPLINAN 

- Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait 
warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, 
warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani 
karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke posko Satuan Tugas 
tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan; 

- Melaksanakan strelisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala 
dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan 
kerumunan dan melibatkan banyak orang; 

- Mengkoordinasikan keterlibatan sember daya berbagai mitra di 
wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 
Keluraham/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan 
pendisiplinan mesyarakat setempat maupun warga pemdatang wilayah 
tersebut untuk mentaati protokol kesehatan. Menghindari kerumunan dan 
mematuhi protap isolasi ketat; dan 

- Mengkoordinasikan keterlibatab sumber daya berbagai mitra di 
wilayahnya, termasuk dari unsur TNI dan POLRI untuk mendukung 
pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada 
pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan 
publik, maupun kegiatan program jaringan pengamanan sosial, dsb. 

 
 

8. Struktur Posko Tingkat Kelurahan 
 

 
STUKTUR POS KOMANDO 

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT KELURAHAN DALAM 

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO 

KELURAHAN ...................... 
              

              

1. Satgas Covid-19 Kota P. Raya            

2. Posko Tingkat Kecamatan Koordinasi KETUA       

3. Polres/Polsek    LURAH       

4. Kodim/Koramil            

        WAKIL KETUA     

        KETUA LKK     

              

              

              

              

              

 TIM PENCEGAHAN  TIM PENANGANAN   TIM PEMBINAAN  TIM PENDUKUNG  
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Uraian Tugas Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat 
Kelurahan: 

 
a. Tim Pencegahan 

- Melakukan Pendataan terhadap Warga yang menjadi suspek, 
terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar 
masuk Kelurahan; 

- Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci 
tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Kelurahan; 

- Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa 
secara berkala; 

- Menyediakan fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, desinfektan serta 
tempat sampah medis dan non medis di setiap Posko Kelurahan; dan 

- Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah. 
 

b. Tim Penanganan 
- Berkoordinasi dengan Pukesmas terkait dengan kondisi warga yang 

dipantau; 
- Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Kelurahan yang terkonfirmasi 

COVID-19; 
- Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang 

terkonfirmasi COVID-19 melalui test Corona Viruses Disease (COVID- 
19); 

- Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri; 
- Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID- 

19; dan 
- Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah 

 

c. Tim Pembinaan 
- Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan 

kewenangan Desa dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan 
Kelurahan; 

- Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi 
dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Kelurahan lainnya 
sesuai dengan bidang tugas; 

- Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui 
peneguran dan pembatasan kegiatan di Kelurahan; dan 

- Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan 
pelanggaran protokol kesehatan. 

 
d. Tim Pendukung 

- Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Kelurahan 
COVID-19; 

- Membuat sistem informasi kesehatan warga Kelurahan; 
- Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan 

logistik sesuai kebutuhan; 
- Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan COVID-19 

serta pencegahan kepada masyarakat; dan 
- Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah 
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9. Pengaturan pemberlakuan PPKM Mikro dan PPKM Kota dan cakupannya di 
dasari pada Instruksi Mendagri Nomor 4 tahun 2021 dan Surat Kemendagri 
Nomor 443/0619/BPD Tanggal 10 Februari 2021 perihal Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko 
Penanngan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa/Kelurahan. 

 



 

STRUKTUR ORGANISASI POSKO PPKM SKALA MIKRO TINGKAT RT/RW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETUA POSKO 
 

WAKIL KETUA POSKO 

Tim Pencegahan 
 

 Sosialisasi dan 

penerapan 3M 

 Pembatasan 

mobilitas 

Tim Pendukung 
 

 Data 

 Logistik (beras 

dari masker) 

 Komunikasi 

 Administrasi 

Tim Pembinaan 
 

 Penegakan disiplin 

 Pemberian Sanksi 

Tim Penanganan 
 

 Kesehatan 

(3T, karantina, 

vaksinasi) 

 Ekonomi 

 Sosial 

Melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh 

Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, Relawan, PKK, Karang Taruna 



 

Indikator Penerapan PPKM Skala Mikro Tingkat RT (Rukun Tetangga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona Hijau Zona Kuning Zona Merah 

Jika tidak ada rumah di 
satu RT yang memiliki 
kasus konfirmasi positif 
(dalam perawatan/isolasi 
mandiri) selama 7 hari 
terakhir. 

Jika terdapat 1-5 rumah di 
satu RT yang memiliki 
kasus konfirmasi positif 
(dalam perawatan/isolasi 
mandiri) selama 7 hari 
terakhir. 

Jika terdapat 6-10 rumah 
di satu RT yang memiliki 
kasus konfirmasi positif 
(dalam perawatan/isolasi 
mandiri) selama 7 hari 
terakhir. 

Jika terdapat >10 rumah 
di satu RT yang memiliki 
kasus konfirmasi positif 
(dalam perawatan/isolasi 
mandiri) selama 7 hari 
terakhir. 

Kriteria 

- Surveilansaktif 
 

- Seluruh suspek di 
test. 

- Pemantauan 
kasus tetap 
berlangsung 
berkala 

PPKM level rumah 
tangga 
 

- Temukan kasus suspek 
dan pelacakan kontak 
erat 

- Isolasi mandiri pasien 
positif & kontak erat 
dengan pengawasan 
ketat 

PPKM level rumah 
tangga 
 

- Temukan kasus 
suspek dan pelacakan 
kontak erat 

- Isolasi mandiri pasien 
positif & kontak erat 
dengan pengawasan 
ketat dan 

- Rumah ibadah, 
tempat bermain anak 
& tempat umum 
ditutup (kecuali sector 
esensial) 

PPKM level RT 
 

- Temukan kasus suspek dan 
pelacakan kontak erat 

- Isolasi mandiri dengan 
pengawasan ketat 

- Tidak boleh berkumpul >3 
orang di luar rumah 

- Rumah ibadah, tempat 
bermain anak & tempat 
umum ditutup (kecuali 
sector esensial) 

- Keluar masuk wilayah 
dibatasi max pukul 20.00 

- Kegiatan masyarakat tidak 
dilakukan (arisan, tahlilan, 
dst) 

Skenario 
Pengendalian 

Zona Oranye 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas Operasional Kelurahan, Bhabinkamtibmas, dan 

Babinsa 
 

 Melakukan pencatatan data kasus serta pelaksanaan di 

wilayahnya. 

 Melaporkan secara berkala pada kepala posko 

 Melaksanakan monitor, peneguran, dan disiplin protkes 

 Membantu pendistribusian logistic pendukung (masker, bansos, 

dsb) 

 
1 
 

Tugas Operasional Kelurahan, 
Bhabinkamtibmas, dan Babinsa Selaku Tracer 

 

1. Melakukan deteksi kasus baru Covid 19. 
2. Melakukan pelacakan kontak erat dari laporan kasus 

konfirmasi maupun dari kasus probable dan suspek. 
3. Melakukan koordinasi dengan perangkat desa/rt/rw, 

Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah lain terkait 
dalam  rangka persiapan pelacakan kontak erat. 

4. Menyiapkan kebutuhan logistic bagi kontak erat dan 
keluarga yang bersumber dari 
puskesmas/dinkes/pusat. 

5. Melakukan pelacakan dan indentifikasi kontak erat, 
bersama tim pelacakan kontak erat puskesmas dan 
perangkat desa/rt/rw, satgas covid-19 dan pemerintah 
daerah lain terkait. 

6. Mengidentifikasi kasus suspek dari semua kontak erat. 
7. Memberikan edukasi pencegahan dan pengendalian 

stigma, pencegahan penularan dan komunikasi risiko. 
8. Mengkoordinasi pelaksanaan karantina mandiri dan 

isolasi mandiri. 
9. Melakukan pemantauan harian bagi setiap kontak erat 

yang dikarantina dan kasus konfirmasi. 
10. Mencatat data pemantauan harian individu dilakukan 

karantina dan isolasi mandiri dan melaporkan hasil 
pemantauan harian. 

11. Melakukan analisis situasi pelaksanaan karantina dan 
isolasi mandiri dan dampaknya terhadap tren kasus di 
wilayah. 

12. Mengkoordinasikan hasil analisis situasi kepada ketua 
tim tracer dan kepala puskesmas. 

 
 

Langkah Babinsa Dalam PPKM Pada Masa Penyekatan 

 

1. Menempatkan tanda-tanda dilarang masuk di tempat-tempat 

yang menjadi pelintasan warga. 

2. Melaksanakan pengecekan suhu tubuh dan surat keterangan 

Covid-19 di cek point dan tempat-tempat yang telah ditentukan. 

3. Mengatur giliran jaga warga di cek point sehingga dapat diawasi 

selama 24 jam. 

4. Mengatur buka tutup dan keluar masuk warga ke wilayah nya 

selama dalam penyekatan. 


