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Memperhatikan: 
1. Permendagri No. 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 

di Lingkungan Pemerintah Daerah; 
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 

tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 
Daerah; 

3. Surat Edaran Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2020 tanggal 
24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat karya 
Tunai Desa; 

4. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07 /MENKES/169/2020 tentang 
Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; 

5. Surat Keputusan Bupati Sumbawa No. 451 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 
2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Non Alam KLB 
COVID-19 di Kabupaten Sumbawa; dan 

6. Surat Keputusan Bupati Sumbawa No. 521 Tahun 2020 tanggal 1 April 2020 
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten 
Sumbawa. 

BUPATI SUMBAWA, 

PEDOMAN PERCEPATAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 
DI KABUPATEN SUMBAWA 

SURAT EDARAN 
Nomor: 360/ 173 /Pem/2020 

Kepada Yth: 
1. Camat se-Kabupaten Sumbawa; 
2. Kepala Desa se-Kabupaten 

Sumbawa; dan 
3. Lurah se-Kecamatan Sumbawa 

masing-masing ditempat. 

BUPATI SUMBAWA 

Sumbawa Besar, 3 April 2020 
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Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini menghimbau Saudara untuk 

melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran dan penanganan COVID- 

19 pada masing-masing wilayah, sebagai berikut: 

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pencegahan, mitigasi, deteksi dan 

sosialisasi/ edukasi pada masing-masing wilayah kerja; 

2. Membentuk Desa/Kelurahan Tanggap COVID-19 melalui pembentukan 

Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 memperhatikan atau 

mengikuti/mengadopsi struktur/unsur serta menetapkan rincian tugas 

pada Satuan Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat kecamatan; 

3. Fokus pekerjaan Relawan Desa/Kelurahan Lawan COVID-19 sebagaimana 

tersebut dalam angka 1, antara lain: 

a. Membentuk Satgas Siaga COVID -19 tingkat RW, dengan struktur tugas: 

Ketua Satgas, Koordinator kesehatan, Koordinator Keamanan, 

Koordinator Logistik, dan Humas; dengan tugas dan fungsi: 

Mengedukasi warga tentang COVID -19; Menggerakkan partisipasi warga 

untuk siaga COVID -19; Membuat sistem keamanan warga, Membuat 

sistem informasi kesehatan warga; memantau dan atau kondisi 

kesehatan warga bersama tenaga kesehatan setempat; Mengambil 

tindakan cepat, tepat dan tuntas jika ada warga yang terduga (suspect) 

COVID -19; 

b. Melakukan Sterilisasi terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial, 

melalui: (1) melakukan penyemprotan disinfektan pada fasilitas dan atau 

area publik yang terdapat dalam wilayah desa/kelurahan; (2) 

membersihkan fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala; (3) 

menutup sementara area publik untuk menghindari berkumpulnya 

warga; (4) menghimbau warga untuk tidak melakukan aktifitas yang 

melibatkan banyak orang, seperti arisan, festival, perlombaan dll.; (5) bila 

perlu menyediakan hand sanitizer di sarana dan atau area publik; 

c. Melakukan sosialisasi PHBS (Pola hidup bersih dan sehat), yaitu (1) Rajin 

cuci tangan, dengan sabun atau sanitizer; (2) Mandi 2 kali sehari; (3) 

Makan teratur dan bergizi; (4) makan buah dan sayur; (5) Minum air 

(diutamakan air hangat) yang cukup; (6) rajin olahraga; (7) Kurangi 

bersentuhan tangan dengan orang lain; (8) istirahat yang cukup; (9) 

Hindari menyentuh hidung, mata dan mulut; (10) tidak keluar rumah 

kecuali mendesak; 
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d. Mengaktifkan sistem keamanan warga, dengan cara: (1) membuat 

ketentuan Wajib lapor 1 x24 jam bagi tamu (bukan warga tetap); (2) Cek 

kesehatan setiap tamu yang dating (jika terindikasi memiliki salah satu 

ciri suspect COVID -19); (3) Menghimbau warga untuk sementara tidak 

menerima tamu (terutama dari daerah zona merah); (4) menghimbau 

warga untuk menggunakan alat makan dari rumah jika membeli 

makanan dari pedagang keliling; (5) menghimbau para pedagang 

makanan keliling untuk menggunakan masker dan sarung tangan saat 

melayani pelanggan; (6) bila perlu membentuk satuan keamanan untuk 

menjaga kemungkinan terburuk akibat COVID -19; (7) berkoordinasi 

dengan pihak keamanan setempat (kepolisian dan atau Babinsa); 

e. Membuat sistem informasi antar warga (internal) RW atau RT khususnya 

terkait dengan kesehatan warga, dengan cara: (1) Melakukan 

pengecekan/pemantauan terhadap kesehatan seluruh warga (bersama 

tenaga kesehatan setempat); (2) Menghimbau warga untuk melapor jika 

ada anggota keluarga yang sakit; (3) Pantau setiap warga yang dilaporkan 

sakit; (4) Minimalisir interaksi dengan warga yang sakit; (5) Tetapkan 

nomor khusus pengaduan atau bentuk grup komunikasi untuk 

penyampaian informasi secara cepat ketika terdapat warga yang sakit; (6) 

membawa segera ke Rumah Sakit, apabila ada warga yang terduga 

(suspect) COVID -19; dan atau menginformasikan hal tersebut pada 

pihak/petugas puskesmas atau klinik terdekat; (8) menginformasikan 

nomor darurat kesehatan, baik ambulance, dokter dan atau Rumah Sakit 

atau Rumah Sakit rujukan kasus COVID -19; 

f. Mengaktifkan dan atau menyiapkan Lumbung Pangan Warga, sebagai 
bentuk sistem ketahanan pangan warga (jika terjadi satu kondisi 
darurat); 

g. mengaktifkan Relawan Lingkungan/partisipasi lokal, untuk memberikan 
informasi, sosialisasi dan edukasi kepada warga terkait COVID -19, 
seperti membuat sanitizer sendiri, menjaga keamanan wilayah jika terjadi 
situasi darurat. saling membantu warga yang mendapat kesulitan, 
terutama terkait COVID -19, serta mengajak warga untuk meningkat 
keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhaanahu Wata'aala. 

h. Mendata secara detail jumlah dan kondisi kesehatan warga 
pendatang/warga yang baru pulang/warga kembali dari daerah rawan 



COVID-19 atau luar negeri untuk dipantau dan dipastikan 

melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari; 

i. Memberikan label bagi rumah yang penghuninya terindikasi ODP dan 
atau sedang menjalankan karantina mandiri; dan 

J. Mengingatkat masyarakat secara terus menerus untuk konsisten 
melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari melalui pengumuman di 
masjid, mushallah atau media/ sarana publik lainnya. 

4. Membentuk Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat 
kecamatan dengan memperhatikan atau mengikuti/mengadopsi 
struktur /unsur serta menetapkan rincian tugas Satuan Gugus Percepatan 
Penanganan COVID-19 pada tingkat kabupaten serta mempertimbangkan 
keberadaan Gugus Tugas tingkat Desa atau Relawan Desa/Kelurahan 
Lawan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah Setempat; 

5. Menyediakan Call Centre di setiap Kecamatan/Desa/Kelurahan yang aktif 
atau dapat dihubungi selama 24 jam; 

6. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pada masing-masing 
tingkat kewilayahan, dengan memperhatikan Pedoman Umum Menghadapi 
Pandemi COVID-19 bagi Pemerintah Daerah (Pencegahan, Pengendalian, 
Diagnosis dan Manajemen) pada laman: 
https: I /\;vww.kemendagri.go.1d/ documents/ covid- 
19 /BUKU PEDOMAN COVID-19 KEMENDAGRI.pdf/ 

serta ketentuan teknis tentang Pedoman Pencegahan Pengendalian 
COVID-19 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, yang dapat diunduh pada 
laman: https:/ i cov1d 1 q.kernkes._go.ididownloads/tf.XoLVott11TIU 

7. Berkoordinasi dengan TAPD Kabupaten Sumbawa untuk melakukan 
refocussing anggaran dalam DPA Tahun Anggaran 2020 (bagi pemerintah 
Kecamatan dan Kelurahan), sebagai bentuk penyediaan dukungan anggaran 
bagi pelaksanaan percepatan penanganan COVID -19 oleh masing-masing 
pemerintah kecamatan dan atau kelurahan; 

8. Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan setempat dan Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa untuk melakukan 
refocussing anggaran dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 (bagi 
pemerintah desa), sebagai bentuk upaya penyediaan dukungan anggaran 
bagi pelaksanaan percepatan penanganan COVID -19 pada masing-masing 
wilayah desa; 
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Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya. 

9. Menyampaikan laporan pelaksanaan percepatan penanganan COVID -19 

pada masing-masing wilayah secara berjenjang, sesuai amanat: 

a. PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

b. Peraturan Bupati Sumbawa No. 50 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

c. Peraturan Bupati Sumbawa No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Desa beserta perubahannya 

10. Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan kepada Camat, yang 

selanjutnya akan diteruskan oleh Camat kepada Bupati selaku Ketua Gugus 

Tugas tingkat Kabupaten; 

11. Laporan disusun berdasarkan Format dan tata cara pengrsian yang 

ditentukan dalam Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi 
Pemerintah Daerah (Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan 
Manajemen) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. 

12. Melakukan pengarsipan terhadap seluruh data, dokumen secara tertib dan 
rapi khususnya yang terkait dengan COVID -19 pada masing-masing 
wilayah. 

13. Bagi kecamatan, desa dan atau kelurahan yang telah menetapkan atau 
membentuk satuan gugus tugas atau tim relawan agar melakukan 
penyesuaian terhadap penetapan/pembentukan dimaksud, terutama pada 
aspek unsur yang dilibatkan, rincian tugas dan fungsi yang harus 
dijalankan serta standard operasional dan prosedur yang akan dijalankan, 
sesuai dengan ketentuan pada angka 6 s.d. 9. 


