
 

 

 

 

 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 
 

SURAT EDARAN 

Nomor : 100/491/VII/2021/Sekr 

TENTANG 

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT SERTA 

MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI 

TINGKAT DESA UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 
 

 

 

Sehubungan dengan terus meningkatnya jumlah kasus terkonfirmasi  

Positif Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, 

serta dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

26 Tahun 2021, dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 

HK.02.02/I/793/2021, dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 

HK.02.02/I/793/2021 dalam upaya memutus mata rantai penularan COVID-

19 pada kelompok rentan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan protokol kesehatan yaitu melaksanakan pengukuran 

suhu tubuh, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 

1-2 meter, dan tidak saling bersentuhan. 

2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan protocol 

kesehatan yang ketat dan menggunakan kapasitas ruangan 50%. 



3. Pelaksanaan kegiatan perkantoran (Perkantoran pemerintah, 

instansi vertical/ dan BUMN/BUMD/Swasta) dilaksanakan dengan 

menerapkan WFH (work from home sebesar 50%) dan WFO (work 

from office) sebesar 50% dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. menerapkan protokol kesehatan secara ketat; 

b. pengaturan waktu kerja secara bergantian; 

c. pada saat WFH tidak melakukan perjalanan ke daerah lain; dan 

d. melaksanakan WFH bagi pekerja ibu hamil, ibu menyusui, ibu 

dengan anak usia dini dan pekerja diatas 50 tahun dengan 

komorbid tidak terkontrol. 

4. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan 

pangan, makanan dan minuman, energy, komunikasi dan teknologi 

informasi, keuangan, perbankan, penginapan, pasar, toko, swalayan 

dapat beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan yang 

ketat. 

5. Pasar Tradisional, Pedagang Kaki Lima, agen aoutlet voucher, 

pangkas rambut, laundry, bengkel kecil, cucian kendaraan 

diizinkan buka dengan protocol kesehatan yang ketat. 

6. Pelaksanaan makan/minum di tempat umum seperti pada warung 

makan, pedagang kaki lima, rumah makan/restoran, kafe, dapat 

dilakukan dengan : 

a. menggunakan kapasitas 50% tempat yang tersedia. 

b. Jam operasional pukul 18.00 WITA. 

c. Untuk layanan makanan pesan antar diizinkan sampai jam 

20.00 WITA. 

d. Pelaksanaan ketentuan pada huruf a sampai dengan huruf c 

dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. 

7. Pelaksanaan kegiatan konstruksi pada lokasi proyek dapat 

beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan yang 

ketat. 



8. Pelaksanaan kegiatan ibadah di Masjid, Musholah, Gereja, Pura 

dapat dilakukan dengan menggunakan 50% kapasitas tempat yang 

tersedia dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

9. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman 

umum, tempat wisata umum, atau area publik lainnya) dapat 

dilakukan dengan menggunakan maksimal 25% kapasitas yang ada, 

serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 

10. Pelaksanaan resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan 

kemasyarakatan dapat dilakukan dengan ketentuan: 

a. menggunakan kapasitas tempat yang tersedia paling banyak 25% 

dengan mengatur undangan datang dan pulang secara 

bergantian. 

b. menerapkan protokol kesehatan yang ketat 

c. tidak ada hidangan makanan ditempat, (sajian bisa dalam 

bentuk makanan dos). 

11. Pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan diizinkan 

pelaksanaannya dengan menggunakan paling banyak 25% 

kapasitas tempat yang tersedia dan menerapkan protokol kesehatan 

yang ketat. 

12. Penggunaan transportasi umum seperti ojek, taksi, kendaraan 

umum, diizinkan beroperasi hingga jam 22.00 WITA Dengan 

menggunakan 50% kapasitas tempat yang tersedia. 

13. bahwa dalam rangka pencegahan, penanganan, pembinaan, dan 

pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 sampai di tingkat 

Desa, maka Pemerintah Desa membentuk Posko tingkat Desa 

berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, dan 

tingkat Kabupaten, kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada 

Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa 

lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). 



14. Posko tingkat Desa diketuai oleh Sangadi yang dalam 

pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa, Lembaga 

Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya, dan juga 

dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh 

Masyarakat. 

15. Pengawasan protokol kesehatan dilakukan sepenuhnya oleh Polisi 

Pamong Praja, TNI dan Polri, dengan dukungan Posko tingkat 

kecamatan dan tingkat desa. 

16. Pemerintah Daerah akan mengevaluasi himbauan ini sesuai dengan 

situasi penyebaran COVID-19. 

17. Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 

tanggal 2 Agustus 2021. 

 

 Demikian untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 

 

Bolaang Uki,  27 Juli 2021 

 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 

 

 

  

  

Hi. ISKANDAR KAMARU, S.Pt  

                           

Tembusan : 

1. Gubernur Sulawesi Utara selaku Ketua Tim Gugus Tugas Penanggulangan 

COVID-19 Prov.Sulawesi Utara di Manado; 

2. Tim Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Kab.Bolsel; 

3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bolsel di Bolaang Uki; 

4. Arsip. 
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