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Lampiran  Surat Nomor : 441/ 0295  /2021 

 

PETUNJUK TEKNIS 

PENYELENGGARAAN ISOLASI COVID-19 SECARA TERPUSAT  

TINGKAT DESA DAN TINGKAT KABUPATEN BATANG 

(Berdasarkan Perbup No. 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Isolasi Corona virus Disease 

2019 Di Kabupaten Batang) 

 

A. PENGERTIAN UMUM 

1. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut  COVID-19 adalah penyakit menular yang 

disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2. 

2. Zero Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut zero COVID-19 adalah gerakan mencegah 

penularan virus corona dengan melakukan isolasi bagi pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. 

3. Satuan Tugas yang selanjutnya disebut Satgas adalah satuan tugas penanganan COVID -19 tingkat 

kabupaten dan tingkat desa/kelurahan. 

4. Tempat Isolasi  COVID-19 yang selanjutnya disebut Tempat Isolasi adalah fasilitas Pemerintah Daerah 

atau fasilitas lainnya yang disediakan. 

 

 

B. KETENTUAN PENYELENGGARAAN ISOLASI SECARA TERPUSAT 

1. Setiap penduduk Kabupaten Batang yang terkonfirmasi positif COVID-19: 

a. tanpa gejala;  

b. dengan gejala ringan; atau   

c. rujuk balik kasus COVID-19 yang sudah membaik dari rumah sakit; 

 menjalani isolasi secara terpusat di Tempat Isolasi. (ps 3, ay 1) 

2. Masa isolasi selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pengambilan specimen diagnosis terkonfirmasi. 

3. Tempat Isolasi yakni: 

a. tingkat Desa/Kelurahan berlokasi di Desa/Kelurahan setempat; 

b. tingkat Kabupaten berlokasi di wisma atlet gelanggang olahraga Moh. Sarengat Batang. 

4. Bagi pekerja perusahaan di wilayah Kabupaten Batang yang akan menjalani Isolasi secara terpusat di 

Tempat Isolasi dilakukan setelah ada perjanjian kerjasama antara pengelola Tempat Isolasi dengan  

perusahaan pemberi kerja. (Ps 3, ay 3) 

5. Pengamanan Tempat Isolasi tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh satgas penanganan COVID-19 

tingkat desa/kelurahan dan/atau satuan tugas Jogo Tonggo Dan Pengamanan Tempat Isolasi tingkat 

Kabupaten dilakukan oleh Satpol PP. 

6. Fasilitas Tempat Isolasi antara lain: 

a. rumah/gedung lengkap dengan tempat tidur dan kamar mandi dan fasilitas ruang lainnya; 

b. kebutuhan dasar seperti makanan, vitamin dan obat-obatan; dan 

c. pemeriksaan kesehatan secara berkala. 

7. Keluarga yang anggota keluarganya menjalani isolasi secara terpusat mendapat bantuan/santunan.  

8. Penduduk terkonfirmasi positif yang tidak bersedia diisolasi secara terpusat pada Tempat Isolasi, maka: 

a. menandatangani surat pernyataan bersedia menaati protokol kesehatan isolasi mandiri; 

b. tidak mendapat fasilitas, dan  

c. tidak diberikan bantuan/santunan 

9. Tempat Isolasi disediakan oleh Pemerintah Daerah, Kelurahan dan/atau  Pemerintah Desa, dan 

diutamakan di Desa/Kelurahan. 
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10. Lokasi Tempat Isolasi antara lain: 

a. gedung sekolah; 

b. balai kelurahan/desa; 

c. rumah warga yang disewakan/dipinjamkan; atau 

d. fasilitas umum lainnya. 

11. Tempat Isolasi memiliki standar bangunan antara lain: 

a. tempat memiliki ventilasi yang baik; 

b. memiliki pencahayaan yang baik; 

c. bahan konstruksi yang tidak lembab; 

d. luasan tempat yang cukup; 

e. memiliki tempat terbuka hijau yang memadai; dan 

f. memiliki sarana mandi, cuci, kakus.  

12. Tempat Isolasi memiliki sarana dan prasarana antara lain: 

a. tempat tidur yang layak; 

b. pasokan listrik yang cukup; 

c. air bersih yang cukup; 

d. sarana cuci tangan; 

e. sabun dan/atau hand sanitizer; 

f. alat kebersihan dan bahan disinfektan; 

g. alat pemeriksaan suhu tubuh; 

h. media promosi kesehatan;  

i. sarana komunikasi; 

j. media elektronik; 

k. peralatan makan; 

l. tempat sampah; 

m. Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas berupa: 

(1) masker medis; 

(2) sarung tangan karet panjang; 

(3) cover all; 

(4) kecamata google; 

(5) sepatu boot; 

(6) apron; dan 

(7) penutup kepala. 

n. Alat Pelindung Diri (APD) bagi pasien: 

(1) masker kain; dan 

(2) sarung tangan karet. 

13. Dalam hal bangunan tempat isolasi berbentuk kamar maka dapat diisi paling banyak 2 (dua) orang 

dengan tempat tidur terpisah. 

14. Dalam hal bangunan tempat isolasi berbentuk loss/bangsal maka diatur jarak antar tempat tidur pasien 

paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dengan dipasang partisi pembatas. 

15. Tempat Isolasi tingkat Kelurahan/Desa dikelola oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat 

bertanggung jawab kepada Camat; 

16. Tempat Isolasi tingkat Kabupaten dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. 
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17. Pengelolaan Tempat Isolasi dibantu oleh Satgas Penanganan COVID-19 sesuai dengan tingkatannya.  

18. Satgas mempunyai tugas antara lain: 

a. mengidentifikasi pasien terkonfirmasi positif tanpa gejala (asimtomatis), gejala ringan dan pasien 

rujuk balik; 

b. mengidentifikasi dan menyediakan fasilitas yang bisa dijadikan sebagai Tempat Isolasi; 

c. melakukan edukasi dan sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan  

COVID-19 baik gejala, cara penularan, maupun langkah pencegahannya; 

d. melakukan penyemprotan desinfektan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih 

tangan (hand sanitizer) di tempat umum; 

e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah 

dan penularan  COVID-19; 

f. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan  COVID-19; 

g. bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat;  

h. membantu menyiapkan logistik kepada penduduk yang diisolasi di Tempat Isolasi; dan  

i. menghubungi petugas medis untuk tindak lanjut berikutnya.  

19. Biaya penyelenggaraan isolasi secara terpusat di Tempat Isolasi yang bersumber dari APBD Kabupaten 

Batang adalah: 

a. kebutuhan dasar sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang. 

b. bantuan/santunan kepada keluarga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per keluarga. 

20. Kekurangan atas biaya penyelenggaraan Isolasi terpusat di tingkat Desa/Kelurahan dapat di atasi dengan 

APBDes yang bersumber dari Dana Desa, berdasarkan Permendes  No. 13/2020 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa dan PMK No. 222/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. 

21. Sumber dana penyelenggaraan Tempat Isolasi antara lain: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari pos dana darurat dan mendesak; 

c. APB Desa; dan 

d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

22. Pencairan dana dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas mengajukan usulan pencairan dana bantuan tidak terduga kepada Bupati Cq. Kepala 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah; 

b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah memproses pencairan dana 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

23. Petunjuk teknis pencairan dana penyelenggaraan isolasi terpusat sebaga sebagai berikut : 

a. Kepala Desa/Kelurahan mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Cq Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Batang, diketahui Camat, terdiri dari 

1) Surat Permohonan pencairan dana (sesuai contoh) 

2) Lampiran SK Tim Satgas Penanganan Covid  atau Tim Satgas Jogo tonggo tingkat desa/Kel 

3) Lampiran Foto kopi Surat keterangan Positif Covid penghuni Tempat Isolasi dari 

Lab/RS/Klinik/Puskesmas/Dinkes 

4) Fotokopi Kartu keluarga penghuni tempat isolasi 

5) Daftar Tanda Terima Dana (sesuai contoh) 

b. Dinas kesehatan melakukan verifikasi berkas pengajuan pencairan dana dari desa/kelurahan. 

c. Kepala Dinas Kesehatan mengajukan usulan pencairan dana bantuan tidak terduga kepada Bupati 

Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah; 

d. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah memproses pencairan dana 

e. Dinas kesehatan menyerahkan biaya penyelenggaraan isolasi secara tunai kepada Kepala 

Desa/Kelurahan atau perwakilan yang diberikan kuasa. 
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Contoh Surat Permohonan Pencairan Dana 

KOP SURAT PEMERINTAH DESA 
 

……………..,  8 Pebruari 2021 

Nomor  :  440/         /2021        Kepada Yth: 

Lamp  :        Yth.  Bp. Bupati Batang 

Hal  :  Permohonan Pencairan Dana             Cq. Kepala Dinas Kesehatan 

   Penyelenggaraan Isolasi Covid-19                  di    Batang 

 

 

Dalam rangka penyelenggaraan isolasi Covid-19 secara terpusat di Desa….……. 

Kecamatan ……….kami mohon bantuan biaya penyelenggaraan isolasi Covid-19 dan 

santunan bagi keluarga pasien positif, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Tempat Isolasi    : Gedung …….. 

2. Alamat Tempat isolasi  : RT… RW … 

3. Jumlah Positif  : ….. orang  

Bersama ini kami lampirkan sebagai berikut : 

1. Fotokopi SK Tim Satgas Penanganan Covid desa …… (2 rangkap) 

2. Fotokopi Surat keterangan Positif Covid penghuni Tempat Isolasi dari 

Lab/RS/Klinik/Puskesmas/Dinkes (2 rangkap) 

3. Fotokopi Kartu keluarga penghuni tempat isolasi (2 rangkap) 

4. Daftar Tanda Terima Dana  

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan, Kepada Yth : 

1. Bp. Camat ….. 

2. Tim Satgas Penanganan Covid-19 Desa ………. 

3. Arsip   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPALA DESA ………. 
KECAMATAN ………………… 

 
 

 
……………………………. 

Mengetahui, 

CAMAT ………… 
 

 
 

……………………………. 
NIP……………………….. 
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Contoh Tanda Daftar Penerima 

 

TANDA DAFTAR PENERIMA DANA 

DESA ……………. KECAMATAN……………………….  

 

A. BIAYA PENYELENGGARAAN ISOLASI SECARA TERPUSAT 

No Nama Penerima Sebesar Tanda Tangan 

1 Agus Rp. 500.000,- 1. 

 

2 Budi Rp. 500.000,- 2. 

 

3 Casmuri Rp. 500.000,- 3. 

 

Keterangan 

- Agus dan Budi satu keluarga 

 

B. BANTUAN/SANTUNAN UNTUK KELUARGA PASIEN POSITIF 

No Nama Penerima Sebesar Tanda Tangan 

1 AGUS Rp. 500.000,- 1. 

 

2 CASMURI Rp. 500.000,- 2. 

 

 

 

 

…… (Desa)…,8 Pebruari 2021 

 

KEPALA DESA ………. 
KECAMATAN ………… 

 
 

 
……………………………. 


