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Bahwa dalam rangka memberikan edukasi hukum kepada masyarakat
sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib hukum dan patuh
terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam rangka pengenda-lian wabah penyakit menular/penyebaran Corona
Virus Disease (COVID-l9) di Kabupaten Situbondo, perlu memberikan
edukasi, sebagai berikut :

I. Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat
dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan;

2. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar
atau masuknya penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan masyarakat
yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat,
diantaranya melalui penyelenggaraan pemulasaran jenazah protokol
medis pencegahan dan pengendalian Covid- 19;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat I huruf e Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, penanganan
jenaz,ah akibat wabah merupakan salah satu upaya penanggulangan
wabah dan harus dilakukan secara khusus tanpa meninggalkan norrna
agama serta harkatnya sebagai manusia.

4. Bahwa guna melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau
Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan guna pencegahan penyebaran
Covid-l9, Pemerintah Daerah melaksanakan pemulasaran jenazah,
dengan ketentuan sebagai berikut :
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5.

6.

a. kriteria Jenazah yang dilakukan proses pemulasaran sesuai protokol
medis pencegahal dan pengendalian Covid-19 adalah sebagai berikut :

1) Jenazah dengan terkonfirmasi Covid-19;
2l Jer,,azah dengan kriteria Probable (Pasien dengan gejala ISPA,

Pnemonia, ARDS atau Komorbid lainnya tetapi belum diswab;
3l Jerrazah dengan kriteria Suspek (Pasien dengan gejala ISPA,

Pnemonia, ARDS atau Komorbid lainnya dan sudah diswab tapi
hasil belum turrn);

4l Jenaza}: rujukan dari rumah sakit di luar Kabupaten Situbondo
yang direkomendasikan menggunakan protokol Kesehatan.

b. Tim Pemulasaran dalam melaksanakan pemulasaran memakai Alat
Pelindung Diri (APD) lengkap yang terdiri dari :

1) Gaun sekali pakai, lengan panjang dan kedap air;
2) Sarung tangan nonsteril satu lapis yang menutupi manset gaun;

3) Pelindung wajah atau kacamata google;

4) Masker bedah;
5) Celemek karet;
6) Sepatu tertutup yang tahan air;
7J Alat pelindung lainnya yang dibutuhkan.

c. Sebelum melaksanakan pemulasaran, Tim Pemulasaran harus
memberikan penjelasan tentang proses pemulasaran khusus bagi
jenazah sesuai protokol medis pencegahan dan pengendalian Covid- 19

kepada keluarga.
d. Prosesi Pemakaman dapat dilakukan secara mandiri oleh keluarga,

dengan ketentuan jenazah terlebih dahulu telah melalui proses
pemulasaraan di rumah sakit rujukan, yang pelaksanaannya di
dampingi dan diarahkan oleh tim pemulasaraan jenazah sesuai
protokol medis pencegahan dan pengendalian Covid- 19 Kabupaten
Situbondo.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol8
tentang Kekarantinaan Kesehatan, Setiap Orang wajib mematuhi
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehataa;
Tindakan menghalang-halangi penyelenggaraan pemulasaran jenazah

sesuai protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Disea"se 2Ol9
(Covid- 19) dikategorikan sebagai tindakan menghalang-halangi
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan;
Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O18

tentang Kekarantinaan Kesehatan "setiap orang yang tidak mematuhi
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dan/ atau menghalang-halangi penyelenggaraan

Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.O0O.OO0,OO (seratus juta
rupiah)."

Merujuk adanya kejadian pengambilan paksa jenazah terkonlirmasi positif
Covid 19 yang ada di Kab. Situbondo antara lain :

7.

8.
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a. Di Pemakaman Umum Kp.Trebungan Barat RT.OO2/RW.OO4 Ds.
Trebungan Kec. Mlandingan Kab. Situbondo.
Jenlazah terconfirm Covid-l9 an. SAMHADI, 39 tahun, Islam,
alamat Kp. Trebungan Barat RT.OO2/RW.O04 Ds. Trebungan, Kec.
Mlandingan Kab. Situbondo.
Berdasar keterangan dari RSAR Situbondo bhw pasien mengeluh
badan lemas, sesak nafas dan demam dan setelah diperiksa dgn
Rapid test Antigen menunjukkan hasil Positif Covid- 19 diagnosis
akhir, gagal nafas, OBS DYSPNEU EC, Probable Covid-19 +

Desaturasi
Perbuatan mengambil paksa jenazah oleh dilakukan oleh Sdr.
Azkarimin dan keluarganya berpotensi akan menimbulkan
penyebaran Covid.

b. Di Pemakaman Umum Kp. Karang Malang Rt.O1 RW.05 Desa Panji
Kidul Kec. Panji Kab. Situbondo.
Jenazah terconfirm Covid- 19 an.En Sofi, 37 tahun, Islam, alamat
Kp. Karang Malang RT.OO1/RW.0O5 Ds. Panji Kidul Kec. Panji Kab.

Situbondo.
Berdasar keterangan dari RSAR Situbondo bhw pasien mengeluh
badan lemas, sesak nafas dan demam dan setelah diperiksa dgn
swab PCR menunjukkan hasil Positif Covid-l9, diagnosis akhir,
gagal nafas, OBS DYSPNEU EC, Probable Covid- 19 + Desaturasi.
Perbuatan mengambil paksa jenazah oleh keluarga almarhumah En
Sofi berpotensi akan menimbulkan penyebaran Covid.

9. Terkait dengan kejadian tersebut diatas dan untuk mengantisipasi
adanya kejadian serupa di kemudian hari maka terhadap setiap orang
yang menghalang-halangi penyelenggaraan pemulasaran jenazah sesuai
protokol pencegahan penyebaran Corona Virus Diseose 2019 (Covid- 19),

akan dilakukan tindakan sebagai berikut :

a. Satgas Penanganan Covidl9 Kabupaten Situbondo akan melakukan
tracing dan teshng terhadap setiap orang yang terindikasi
melakukan kontak erat dengan jerraza'}-:, yang terkonfrrmasi Covid-
19.

b. Berdasarkal hasil tracing, setiap orang yang terkonfirmasi positif
akan dilakukan karantina dalam rangka pencegahan penyebaran
Covidl9 yang lebih luas.

c. Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan
penyelenggaraan penanggulangan wabah, akan dikenai sanksi
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan.
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