
 

 

Lampiran IV 

 

PETUNJUK TEKNIS PENDISTRIBUSIAN MASKER 

 

A. Fungsi dan Penggunaan Masker 

1. Masker Kain berfungsi mencegah penularan penyakit, termasuk Covid-19. 

2. Walaupun tidak bisa menyaring virus secara langsung, namun Covid-19 

terikat pada droplet, sehingga masker kain memiliki tingkat keberhasilan 

dalam mencegah penularan Covid-19 hingga 70%. 

3. Masker kain perlu dicuci dengan air sabun, setelah penggunaan. 

4. Masker kain digunakan pada saat pergi keluar rumah, atau pada saat badan 

terasa tidak fit. 

B. Pentujuk Distribusi Masker 

1. Prioritas yang mendapatkan masker 

a. Orang rentan Covid-19 

 Orang dengan penyakit penyerta ( ISPA, jantung, diabetes, dan 

lainya) 

 Orang tua > 60 Tahun  

 Ibu Hamil 

b. Orang yang dipandang tidak mampu untuk membeli masker 

c. Orang yang merupakan tulang punggung keluarga, dan 

mengharuskannya bekerja keluar wilayah desa. 

2. Pertanggung Jawaban 

a. Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Desa membuat tanda terima dengan 

format, 

No Nama Alamat Alasan Diberi Ttd. 

... ... ... ... ... 

 

b. Tanda terima diberikan oleh Ketua Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Desa 

ke Camat selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kecamatan. 

c. Camat selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 Tingkat Kecamatan 

melaporkan pertanggung jawaban ke Gugus Tugas Covid-19 Tingkat 

Kabupaten pada Jumat, 22 Mei 2020. 

 

 

 



 

 

 

Lampiran II 

 

SOP POSKO COVID-19 TINGKAT DESA 

 

A. KEWAJIBAN PERSONIL PIKET POSKO COVID-19 TINGKAT DESA 

1. Personil piket Posko Covid-19 tidak boleh lebih dari 5 orang setiap shift-nya. 

2. Personil yang bertugas di Posko Covid-19 Desa wajib menggunakan 

masker. 

3. Personil yang bertugas di Posko Covid-19 Desa wajib menjaga jarak antar 

personil tidak kurang dari 1 meter. 

4. Setiap Posko Covid-19 wajib menyediakan  sarana cuci tangan/ padasan 

menggunakan sabun. 

5. Tidak boleh ada kegiatan berkerumun di Posko dan/atau menyebabkan 

kegaduhan. 

B. KEGIATAN YANG PERLU DILAKUKAN DI POSKO COVID-19 TINGKAT DESA 

1. Melarang warga masuk ke dalam atau keluar wilayah gang/ dusun/ desa, 

jika tidak menggunakan masker. buka tutup pintu portal; 

2. apabila menggunakan kendaraan roda 4, dilakukan pengecekan jumlah 

penumpang;   

3. mengecek suhu tubuh dan memastikan pemakaian masker secara benar; 

4. memerintahkan orang yang masuk di lingkunngannya untuk mencuci 

tangan menggunakan sabun atau Hand Sanitizer;  

5. melakukan pendataan maksud tujuan kedatangan dan/atau kepergian; 

6. mengecek kelengkapan Surat Keterangan Perjalanan untuk pendatang dari 

luar Kabupaten Temanggung; dan 

7. menjaga keamanan lingkungan. 

 

 

 

 



 

Lampiran I 

 

PEDOMAN IDUL FITRI  

SAAT PANDEMI VIRUS CORONA (COVID-19) 

 

• DILARANG BERSILATURAHMI, SALING MENGUNJUNGI DAN 

BERSALAM-SALAMAN. 

• DILARANG MELAKSANAKAN TAKBIR KELILING. TETAP 

MELAKSANAKAN TAKBIR DI RUMAH MASING-MASING. 

• DILARANG MENYELENGGARAKAN SHALAT IDUL FITRI BERJAMAAH DI 

MASJID, TEMPAT IBADAH UMUM, DAN LAPANGAN TERBUKA. 

MELAKSANAKAN SHALAT IDUL FITRI DI RUMAH MASING-MASING.  

• DILARANG MENYELENGGARAKAN ACARA HALAL BIL HALAL. 

• MEMPERBANYAK DOA AGAR WABAH COVID-19 INI SEGERA 

DIANGKAT OLEH ALLAH SWT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran III 

PROGRAM JOGO TONGGO 

Satgas Jogo Tonggo adalah Satuan Tugas Menjaga Tetangga yang bertugas untuk memastikan 

bahwa warga secara bergotong royong melawan penyebaran dan penularan COVID-19 di 

wilayahnya, mengkosolidasikan dan mensinergikan seluruh kegiatan-kegiatan organisasi 

kelompok sosial seperti Karang Taruna, Dasa Wisma, Posyandu, dan warga di tingkat RW. 

 

 

 

 

 

 

 

BIDANG KESEHATAN bertugas mendorong, memastikan dan memantau terselenggaranya 

protokol kesehatan melawan COVID-19 dengan benar dan efektif di wilayah RW dengan 

cara:

•Pengawasan untuk ODP dan OTG agar menjalankan karantina mandiri selama 14 hari

•Menyediakan peralatan cuci tangan

•Mewajibkan semua warga memakai masker ketika keluar rumah

•Memastikan warga untuk memperhatikan jarak fisik (social distancing)

•Mendorong praktik hidup bersih dan sehat

•Berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 Tingkat Desa untuk penanganan lebih lanjut

BIDANG EKONOMI bertugas mengupayakan, memastikan dan memantau ketercukupan 

pangan bagi seluruh warga RW di wilayah dengan cara:

•Mendata kebutuhan dasar dan ketersediaan pangan seluruh warga 

•Mendata warga yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar pangannya

•Mengupayakan secara maksimal agar warga yang kekurangan pangan

•Memastikan bantuan baik tunai maupun non tunai

•Melayani kebutuhan belanja bahan dan barang makanan sehari-hari secara kolektif

•Mendorong terbangunnya lumbung pangan 

•Mengembangkan gerakan menaman tanaman pangan di lingkungan rumah dan lahan 

kosong

BIDANG SOSIAL DAN KEAMANAN bertugas memastikan keamanan, ketenangan dan 

kenyamanan bagi seluruh warga RW dengan cara:

•Melakukan pencatatan orang masuk dan keluar di lingkungan RW

•Membuat jadwal giliran ronda, agar tidak terjadi kegiatan yang mencurigakan dan merugikan 

warga di wilayah RW

•Memastikan seluruh kegiatan sosial dilakukan secara gotong royong

•Meredam dan menyelesaikan konflik sosial dengan cara musyawarah warga

PRINSIP KERJA 

Kemanusiaan Ad Hoc/ Non 

Permanen 

Terbuka & 

Transparan 

Gotong Royong 

FUNGSI BERDASARKAN BIDANG 



 

 


