
  

SURAT PERNYATAAN PENANGGUNG JAWAB  KEGIATAN  
HAJATAN, KERAMAIAN DAN AKTIFITAS SOSIAL MASYARAKAT   

UNTUK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENYELENGGARAAN 
PROTOKOL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 
PADA KEGIATAN HAJATAN, KERAMAIAN DAN AKTIFITAS 

SOSIAL MASYARAKAT YANG DILAKSANAKAN 

 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 

Nama :  

No Telepon :  

Tempat/Tanggal Lahir :  

       Alamat Rumah :  

Jabatan :  

Nama Kegiatan :  

Tempat Kegiatan  :  

Waktu Kegiatan :  

Jumlah Peserta Kegiatan :  

Data lampiran lainnya :  
  
 
Menyatakan bahwa:   

 
a. Mewajibkan seluruh peserta kegiatan  menggunakan masker. 
b. Mewajibkan seluruh peserta kegiatan untuk menunjukkan bahwa 

yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan tidak terpapar Covid-
19. 

c. Melakukan pembersihan dan desinfeksi di area lokasi kegiatan 
secara proporsional. 

d. Menyediakan fasilitas cuci tangan/handsanitizer yang memadai dan 
mudah diakses oleh peserta kegiatan serta petunjuk lokasi sarana 
tersebut. 

e. Memberikan petunjuk alur keluar dan masuk peserta kegiatan serta 
penanda physical distancing di lokasi kegiatan. 

f. Menyediakan tempat sampah khusus Covid-19 untuk membuang alat 
pelindung diri yang telah digunakan ( masker dsb). 

g. Memastikan peserta kegiatan memahami perlindungan diri dari 
penularan Covid-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS). 

h. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh peserta kegiatan 
sebelum masuk lokasi kegiatan / Instansi penyelenggara kegiatan 
menggunakan thermo gun.  

i. Jika ditemukan peserta kegiatan dengan suhu ≥ 37,5oC (2 (dua) kali 
pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), tidak diperkenankan 



  

mengikuti kegiatan dan diminta untuk melakukan pemeriksaan 
kesehatan.  

j. Petugas pengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri (masker, 
sarung tangan, dan face shield). 

k. Memasang media informasi untuk mengingatkan peserta kegiatan 
agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan 
pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer serta menggunakan 
masker. 

l. Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kegiatan/lokasi kegiatan 
dengan sirkulasi udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari 
yang cukup. 

m. Mengatur waktu kegiatan tidak terlalu panjang yang akan 
mengakibatkan peserta kegiatan kekurangan waktu untuk beristirahat  
yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas 
tubuh. 

 
n. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 (satu) meter dengan 

cara: 
1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lokasi area 

kegiatan yang padat peserta kegiatan seperti ruang ganti, lift, 
toilet, dan area lain sebagai pembatas jarak. 

2) Pengaturan jumlah peserta kegiatan yang masuk atau hadir/ 
terlibat agar memudahkan penerapan menjaga jarak. 

3) Pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1 
(satu) meter. 

4) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan antara 
peserta kegiatan. 

 
o. Mencegah kerumunan peserta kegiatan dengan cara: 

1) Mengontrol jumlah peserta kegiatan yang dapat masuk ke 
lokasi kegiatan  untuk membatasi akses dan menghindari 
kerumunan. 

2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak 
minimal 1(satu) meter. 

3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan 
jarak fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti 
lapangan/ aula. 

4) Menetapkan dan mematuhi jam pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah 
setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
p. Menugaskan orang atau membentuk tim satgas khusus yang 

bertanggung jawab khusus untuk memastikan protokol pencegahan 
dan Pengendalian Covid-19 diterapkan dan melakukan pengawasan. 

 
q. Mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai: 

1) Penanganan bagi peserta kegiatan yang diduga mengalami sakit. 
2) Pembersihan dan desinfeksi tempat yang didatangi/ dikunjungi/ 

ditempati peserta kegiatan yang terduga positif Covid-19. 
3) Membantu pelacakan kontak. 
 



  

r. Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan 
dalam rangka penanganan Covid-19. Dokumen dan rekaman 
disimpan selama setidaknya 3 bulan untuk penelusuran. 

s. Melakukan koordinasi dengan Satgas Covid tingkat 
Kemantren/Instansi yang menangani bidang Kesehatan dan 
Penanggulangan Bencana di Daerah setempat. 

t. Mengedukasi dan melatih peserta kegiatan  mengenai Covid-19 dan 
bagaimana mencegah dan melindungi diri sendiri saat di lokasi 
kegiatan. 

u. Apabila di kemudian hari terdapat kasus penularan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19) pada pelaksanaan kegiatan, maka kami 
bersedia dan sanggup : 

a. Menutup sendiri kegiatan dengan sukarela sejak ditemukannya 
kasus sampai 7 (tujuh) hari sesudahnya; 

b. Bertanggungjawab atas segala konsekuensi yang timbul akibat 
terjadinya penularan Corona Virus Disease 2019. 

 
Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat untuk dapat 
dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 
  Yogyakarta,                      
  Yang Menyatakan, 

 
 
 

……………………………. 
 


