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• Data Pelaku Perjalanan (PP)/ODC dihimpun oleh puskesmas dr
Pemkal, kader dan juru malaria kal

* Akses Data melalui satu pintu yakni kapanewon

• Data yg boleh diakses adalah data agregat bukan by name by address 
baik data PP/ODC maupun ODP

* Tidak perlu dlakukan penutupan jalan

• Himbauan melalui banner dipasang ditempat strategis, misal : batas

masuk Samigaluh

* Tdk perlu melakukan penyemprotan ke org



 * Penyemprotan desinfektan harus diikuti dengan pengelapan,  dan

hanya dilakukan pd benda mati yg sering disentuh org

 * Penyemprotan desinfektan di jalan tidak efektif

 * diperlukan SK kegawatdarutan dari bupati untuk perub APBKal

 * Pernikahan hanya boleh ijab qobul maks 10 personil, tidak boleh

menyelengarakan resepsi

 * Kegiatan yang ngumpulkan warga/kerja bakti maksimum 15 orang

 * pendatang melaporkan diri, tidak perlu periksa ke puskesmas kalau

tidak sakit/ada gejala2. (Wajib isolasi diri)



Menindaklanjuti Rapat koordinasi dengan Kalurahan dengan Pemkab

Kulon Progo, yang dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, 

Kepala BKAD, Kepala Dinas PMD Dalduk & KB, Kepala Dinas Kesehatan

dan Kepala Dinas Sosial, Panewu dan Lurah, khusus bagi yang tadi

tidak berangkat kami sampaikan informasi sebagai berikut : 

 Alokasi Dana Desa secara nasional mengalami penurunan dalam APBNP 

sehingga dimungkinkan desa juga akan mengalami perubahan alokasi dana DD

 Alokasi DAU dan bagi hasil pajak untuk pemerintah Daerah juga mengalami

penurunan sehingga kemungkinan juga terdapat perubahan pagu ADD, BHP dan

BHR



 Akan dilaksanakan alokasi JADUP (Jatah Hidup) ke Masyarakat, Pemerintah kalurahan

diminta untuk membuat usulan penerima bantuan jatah hidup tersebut (sebaiknya di 

luar masyarakat yang sudah mendapat PKH, BNPT, dan bantuan pemerintah yang lain) 

data memuat nama, NIK dan alamat kemudian dikirimkan melalui salah satu nomer WA 

: 081227905665, 081220213203, 085601867237 paling lambat Rabu, 8 April 2020 pukul

13.00, Pemerintah kalurahan dapat berkoordinasi dengan KPKD setempat terkait

dengan pengusulan penerima bantuan tersebut.

( SUDAH DILAKSANAKAN OLEH KALURAHAN



• Bagi OPD atau Lembaga apabila melaksanakan pemantauan virus 

di masyarakat bisa mengajukan APD ( alat pelindung diri) dan

permohonan bisa disampaikan kepada Kepala Balai Besar Viteriner

Wates di jalan raya Yogya – Wates Km 27 TP 18 Giripeni Kulon

Progo Kulon Progo



Himbauan warga di perantauan

 Posko tanggap Covid-19 Kalurahan agar menghimbau kepada warga masyarakat

yang ada diperantauan agar tidak mudik guna memutus mata rantai penyebaran

virus corona/covid-19.

 Warga yang sudah terlanjur mudik untuk melapor ke pemerintah Kalurahan melalui

Dukuh atau Puskesmas dengan cara menghubungi nomor HP atau Nomor telephone 

tanggap Covid Kalurahan yang nantinya oleh Dukuh atau posko akan dilaporkan ke

Kapanewon dan bagi pemudik untuk mengisolasi diri selama 14 hari dan yang 

mengalami tanda-tanda klinis seperti batuk,pilek,panas segera memeriksakan diri

ke Puskesmas terdekat.

 Dengan anda tidak mudik anda sudah ikut andil menyelamatkan nyawa warga

masyarakat, sayangi keluarga untuk tidak mudik.



JADWAL DONOR DARAH KAMIS 16 APRIL 2020  DI PENDOPO 

KAPANEWON SAMIGALUH

No Pukul Instansi

1 09.00-10.00 WIB Kapanewon Samigaluh

Kalurahan Gerbosari

Kalurahan Purwoharjo

Puskesmas Samigaluh 1

Tagana

Guru SD/MI

2 10.00-11.00 WIB Kalurahan Sidoharjo

Kalurahan Ngargosari

Puskesmas Samigaluh 2

Polsek Samigaluh

Penyuluh Pertanian Samigaluh

Guru SMP/MTS

3 11.00-12.00 WIB Kalurahan Pagerharjo

Kalurahan Kebonharjo

Koramil Samigaluh

KUA Samigaluh

RING

Guru SMA/SMK

4 12.00-13.00 WIB Kalurahan Banjarsari

PMI Kapanewon

FKS Samigaluh



 Perkenalan kapolsek yang baru AKP.Heru Meiyanto,S.Pd,M.Si,M.M,MAP kepada

semua peserta rakor dan menyampaikan untuk bersama-sama mengatasi virus 

covid-19 jangan sampai masuk di Samigaluh.

 Panewu Samigaluh menyimpulkan untuk pembuatan Posko penanganan atau

pengawasan tidak perlu dilakukan di jalan provinsi namun apabila tetap mau

dilakukan oleh relawan baiknya di tempat-tempat/jalan masuk ke kalurahan

dan tidak direkomendasikan untuk melakukan penyemprotan kepada orang.

 Kepala KUA Samigaluh menyampaikan informasi bahwa untuk mensikapi

datangnya bulan puasa tidak perlu melakukan safari tarawih dan di Hari Raya 

Idul Fitri tidak melakukan sholat Idul Fitri berjamaah.



•TERIMA KASIH


