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Kesehatan
• Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 358/KEP/2020 

tertanggal 25 Nov ttg penetapan perpanjangan ke tujuh status tanggap 

darurat covid-19 di DIY dari tgl 1 s/d 31 Desember 2020.

• Hasil rakor covid-19 tanggal 3 Desember 2020 di Kab.Kulon Progo:

1. Kulon Progo zona kuning

2. Tingkat kesembuhan meningkat

3. Operasi masker di OPD oleh Satgas Covid Kabupaten.
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• Perintah Wabup KP selaku gugus tugas covid-19 Kab.KP untuk 

menghadapi libur masal dan tahun baru ada beberapa hal yang harus di 

perhatikan:

- Menghimbau untuk Prokes di lingkungan masing-masing maupun di 

titik keramaian seperti: Pasar, Toko, Obyek wisata tetap dijalankan.

- Menghimbau apabila ada pelaku perjalanan untuk Rapid test.

• Mulai Bulan Pebruari akan ada Vaksin Covid-19:

- Yang dapat vaksin usia 18 s/d 59 th

- Sumber data dari Kementrian Sosial
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* Transisi menuju isolasi mandiri:

1. Pasien sudah negatif tetapi masih di tolak oleh tetangga atau rekan kerja.

2. Pasien positif tanpa gejala:

- Isolasi mandiri di rumah sendiri

- Isolasi mandiri di shelter Kalurahan

- Rumah singgah teratai

* Masyarakat harus tetap jalankan 3 M:

- Memakai Masker

- Menjaga Jarah

- Mencuci Tangan pakai sabun
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** Eliminasi malaria di tahun 2022:

1.Kapanewon Samigaluh terletak di daerah perbatasan dengan jateng

2.Kalurahan agar menyusun peraturan Kalurahan ttg eliminasi malaria.

3.Peran JMD terkait kunjungan rumah perlu ditingkatkan

4.Sekolah yang ada di perbatasan ada edukasi.

5.Menggiatkan program PSN 

6.Mengakomodir kegiatan eliminasi malaria dalam APBDes  

** Penyakit Demam berdarah:

-Gerakan PSN

** Pelatihan kader muda zero TB tgl 7 Nov 2020 di Kalurahan Ngargosari sebanyak 27                                  

org,utk tahab ke dua akan dilaksanakan tgl 28 s/d 29 Nov 2020 dengan hasil:

- Masing2 kalurahan bersama Kamituwo buat RTL utk bulan Desember s/d pebruari 2021

- Monev pada bulan maret 2021

- Dalam rakor di kalurahan agar Kader muda zero TB di undang.
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Pemerintah Kalurahan
 Tahab verifikasi Perkal tentang APBKal Tahun 2021 ada beberapa 

rekomendasi Panewu yang harus segera di tindak lanjuti.

 Kapanewon Samigaluh dalam capaian PBB mendapat rangking 2 

dengan capaian 98,40% mendapatkan penghargaan yang 

diterimakan pada penutupan hari jadi Kab.KP.

 Penilaian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan se 

Kab.KP dengan hasil:

Juara : 1. Kal.Kebonharjo

2. Kal.Gerbosari

dengan hadiah berupa uang yang di tambahkan di ADD antara 

50 s/d 100 juta.

5



Kapanewon Samigaluh mendapatkan penghargaan PPID 

Award 2020 tgl 8 Des 2020 di Aula Adikarta Kulon Progo
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• Tata kelola DD yang bagus mendapatkan reward DD antara 280 s/d 

300 Juta mulai Januari s/d Agustus 2021

• Usulan padat karya tahun 2021 ke Pemerintah DIY yang bersumber 

dari dana keistimewaan:

1. Kal. Kebonharjp

2. Kal. Banjarsari

3. Kal. Ngargosari

4. Kal. Gerbosari
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Sosial
• Tindak lanjut temuan BPK penerimaan BST dan BPNT segera di kembalikan 

paling lambat tanggal 12 Des 2020:

1. Gerbosari 2 KPM

- BPNT masing-masing 1,2 juta

2. Ngargosari 2 KPM

- BST masing-masing Rp.600.000

3. Sidoharjo 2 KPM

- BPNT masing-masing 1,2 juta

4. Banjarsari 3 KPM

- BST 1 KPM Rp.600.000

- BPNT 2 KPM masing-masing 1,2 juta 
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REKAPITULASI SETORAN ZAKAT/INFAQ DARI PERANGKAT KALURAHAN UNTUK UPZ/BAZNAS KP

TAHUN 2020

BANJARSARI GERBOSARI KEBONHARJO NGARGOSARI PAGERHARJO PURWOHARJO SIDOHARJO 

Januari

Februari 1.429.300 780.000 

Maret 881.700 1.500.000 

April 655.000 

Mei -

Juni 4.066.000 

Juli

Agustus 3.522.000 1.650.000 3.668.000 658.000 

September 658.000 

Oktober 618.000 658.000 

Nopember 700.000 658.000 

Desember 706.000 

TOTAL - 8.512.000 3.150.000 3.668.000 780.000 - 6.698.000 



RSUD Wates

 Pada Hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 bersamaan dengan Peresmian Gedung RSUD 

Wates secara virtual oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam acara tersebut

juga dilaksanakan Launching perdana layanan bedah syaraf kerja sama dengan RSUP dr. 

Sardjito. Layanan Bedah saraf meliputi :

1. Pendarahan pada otak

2. Cidera tulang belakang, kepala, atau leher

3. Gangguan pada tulang belakang (saraf kejepit maupun kelainan bentuk tulang 

belakang)

4. Kondisi yang mempengaruhi aliran cairan otak dan tulang belakang

5. Tumor pada otak, tengkorak maupun tulang belakang

6. Tumor kelenjar hipofisis dan kelenjar endokrin
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Dinkes KP
 Rumah Singgah Teratai yang berkapasitas 30 akan berhenti operasionalnya per 1 

Januari 2021.

 Kedepannya untuk pasien tanpa gejala atau bergejala ringan agar isolasi mandiri di 

rumah masing-masing.

 Pedoman isolasi mandiri di rumah sudah selesai di buat tinggal menunggu 

pengesahan.

 Akan ada perubahan kebijakan terkait swab untuk yang sudah sembuh atau belum. 

Bahwa untuk follow up (pasien sudah sembuh atau Belum) yaitu dengan isolasi 10 

hari dan setelah 10 hari dinyatakan sembuh walau tanpa adanya swab ulang.

 Jumlah pasien Covid di Kulon Progo semakin meningkat sudah mencapai sekitar 580 

pasien. Salah satunya penyebabnya dari Kluster Dinas Dukcapil yang sudah meluas.

 Kejadian Demam berdarah ada 3 kematian yaitu anak-anak.
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KesbangPol KP

 Terkait kegiatan bela Negara sampai saat ini masih menunggu surat edaran. 

Sambil menunggu juga sedang dilaksankan rapat koordinasi untuk tanggal 19 

Desember 2020.

 Terkait pendirian tempat Ibadah atau rumah ibadah akan dilakukan verifikasi 

terlebih dahulu dan yang memenuhi akan dibuat keputusan Bupati.

 Telah dilakukan sidak di beberapa OPD dan masih ada beberapa ASN yang 

tidak menggunkan masker dengan benar. Diharapkan ASN agar memberi

contoh kepada masyarakat.

 Untuk Kegiatan Natal dan Tahun baru, dengan keterbatasannya personil Satpol 

PP untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat di wilayah 

utara akan membutuhkan bantuan dari para Panewu.
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Dinas Dikpora KP

 Terkait persiapan pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sosialisasi 
di lingkup pengawas dan penilik, di Bulan Desember ini akan dilakukan 

verifikasi sekolah terkait protokol kesehatan dan target harus selesai, 

sehingga bisa ada data sekolah yang sudah siap atau belum untuk 

menjalankan pembelajaran tatap muka.

IRDA KP

 Reviu Lap Keuangan dilakukan lebih awal karena berkaitan dengan 

LKPD yang akan disampaikan lebih cepat.

 Untuk Laporan Keuangan sampai 31 Desember 2020 diharpakan 

ketepatan waktu pengumpulan karena akan dilakukan Cut Off pada 

tanggal 4 Januari 2021. 
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 Tahun 2021 Kalurahan untuk segera membentuk satgas dalam 

proses pemakaman pasien covid-19 dengan membentuk 
relawan,dan kalurahan untuk menyiapkan APD.

 Perayaan natal dan tahun baru akan dilakukan patroli keliling dari 

Kawat Keamanan bersama Linsek terkait.

 Menanggapi musim hujan agar warga masyarakat tetap waspada 

keamanan lingkungan dan untuk menebang pohon yang 

berdekatan dengan tiang listrik dan apabila akan menebang 

pohon untuk koordinasi dengan PLN.

 Dr.Candra menghimbau agar tetap jaga imun dan selalu sehat bisa 

di bilang dalam bahasa jawa” ojo loro/jangan sakit” dan selalu 

jaga kesehatan karena semua Rumah Sakit sudah penuh.



Unduh hasil rakor di laman

• http://samigaluh.kulonprogokab.go.id




