
 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR  73  TAHUN 2021 
 

TENTANG              
 

TATA LAKSANA PEMULASARAAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH  
KASUS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PONOROGO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PONOROGO, 

 
Menimbang  :  a. bahwa protokol penatalaksanaan pemulasaraan dan 

pemakaman jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan               
Nomor : HK.01.07/Menkes/4834/2021 tentang Protokol 
Penatalaksanaan Pemulasaraan dan Pemakaman Jenazah 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

b.  bahwa dalam rangka menunjang kepastian hukum dan 
sebagai pedoman pemulasaraan dan pemakaman jenazah 
kasus COVID-19 yang terstandar di Kabupaten Ponorogo, 
perlu menyusun tata laksananya; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Tata Laksana Pemulasaraan dan Pemakaman 
Jenazah Kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di 
Kabupaten Ponorogo; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. 
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2730); 

S A L I N A N 
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 6236); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/ 
413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);  

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : Hk.01.07/Menkes/ 
4834/2021 tentang Protokol Penatalaksanaan Pemulasaraan 
dan  Pemakaman Jenazah Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016  
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6  
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019  
Nomor 4); 

10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 64 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi 
dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo (Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 64); 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PEMULASARAAN 
DAN PEMAKAMAN JENAZAH KASUS CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN PONOROGO. 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 
Ponorogo. 

5. Puskesmas adalah Puskesmas di wilayah Kabupaten Ponorogo 
sebanyak 31 (tiga puluh satu) Puskesmas. 

6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat  
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 
Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2 (SARSCoV-
2). Dimana SARS-CoV-2 merupakan corona virus jenis baru 
yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. 

7. Jenazah kasus COVID-19 adalah jenazah masyarakat yang 
meninggal dan ditetapkan sebagai kasus COVID-19 
berdasarkan keterangan dari RS dan Puskesmas.  

8. Pemeriksaan Reverse Transcriptase-Polymerase Chain Reaction 
(RT-PCR) adalah pemeriksaan RT-PCR lanjutan yang 
dilakukan untuk menegakkan diagnosis COVID-19. 

9. Pemeriksaan rapid test antigen (RDT-Ag) adalah pemeriksaan 
awal untuk mendeteksi materi genetic atau protein spesifik 
virus SARS CoV-2 terhadap sampel lendir dari hidung atau 
tenggorokan melalui pengambilan swab. 

10. Swab Post Mortem adalah pengambilan sampel swab pada 
jenazah untuk diproses pemeriksaan RT-PCR. 

11. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten 
Ponorogo dimana warganya yang meninggal ditetapkan 
sebagai kasus COVID-19. 

12. Desa/kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan di 
Kabupaten Ponorogo dimana warganya yang meninggal 
ditetapkan sebagai kasus COVID-19. 

13. Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat RS adalah rumah 
sakit yang memiliki fasilitas untuk melakukan pemulasaraan 
dan pemakaman jenazah kasus COVID-19. 

14. Keluarga adalah keluarga dimana anggotanya yang meninggal 
dunia ditetapkan sebagai kasus COVID-19. 
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15. Alat Pelindung Diri yang selanjutnya disingkat APD adalah 
perlengkapan yang wajib digunakan demi melindungi dari 
bahaya cedera maupun tertular penyakit yg berkaitan dengan 
pekerjaan yang dilakukan. 

 
 

BAB II 
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

(1) Peraturan Bupati ini didasarkan pada asas : 
a. perikemanusiaan; 
b. perlindungan;  
c. keadilan;  
d. non diskriminatif; 
e. kepentingan umum; 
f. kesadaran hukum; dan  
g. kedaulatan negara. 

(2) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah : 
a. mengatur pelaksanaan tanggung jawab sosial yaitu 

pemulasaraan dan pemakaman jenazah pasien COVID-19 
dengan tetap memenuhi prinsip etika, norma sosial dan 
agama, serta kewaspadaan standar dan transmisi dalam 
rangka pencegahan dan pengendalian infeksi COVID-19; 
dan 

b. melindungi tenaga kesehatan, tenaga pemulasaraan 
dan pemakaman jenazah, keluarga, dan masyarakat 
secara umum. 

(3) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah : 
a. memberikan pelindungan dan kepastian hukum dalam 

pemulasaraan dan pemakaman jenazah kasus COVID-19 
di daerah; dan 

b. sebagai pedoman tata laksana pemulasaraan dan 
pemakaman jenazah kasus COVID-19. 

 
 

BAB III 
OBJEK DAN SUBJEK PENANGANAN KASUS COVID-19 

 
Pasal 3 

(1) Objek penanganan adalah jenazah kasus COVID-19 di daerah. 

(2) Subjek pemulasaraan dan pemakaman jenazah kasus COVID-
19  adalah : 
a. Pemerintah Daerah; 
b. Dinas Kesehatan;  
c. RS;  
d. Puskesmas; 
e. Kecamatan; 
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f. Desa/kelurahan; dan 
g. Keluarga. 

 
 

BAB IV 
DEFINISI KASUS COVID-19 

 
Pasal 5 

(1) Penetapan klasifikasi kasus COVID-19 dilakukan berdasarkan 
penilaian kriteria klinis, kriteria epidemiologis, dan kriteria 
pemeriksaan penunjang. 

(2) Kasus COVID-19 diklasifikasikan menjadi : 
a.  Kasus Suspek; 
b.  Kasus Probable; dan  
c.   Kasus Konfirmasi. 

(3) Kasus Suspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria berikut : 
a.  orang yang memenuhi salah satu kriteria klinis berikut: 

1. Demam akut dan batuk; atau 
2. Minimal 3 gejala berikut : demam, batuk, lemas, sakit 

kepala, nyeri otot, nyeri tenggorokan, pilek/hidung 
tersumbat, sesak napas, anoreksia/mual/muntah, 
diare, atau penurunan kesadaran; atau 

3. Pasien dengan ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) 
berat dengan riwayat demam/demam (> 38℃) dan 
batuk yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari terakhir, 
serta membutuhkan perawatan rumah sakit; atau 

4. Anosmia (kehilangan penciuman) akut tanpa penyebab 
lain yang teridentifikasi; atau 

5. Ageusia (kehilangan pengecapan) akut tanpa penyebab 
lain yang teridentifikasi. 

b. seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus 
probable/konfirmasi COVID-19/kluster COVID-19 dan 
memenuhi kriteria klinis pada huruf a; 

c. seseorang dengan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif sesuai 
dengan penggunaan RDT-Ag sesuai kriteria wilayah, dan 
tidak memiliki gejala serta bukan merupakan kontak erat 
(Penggunaan RDT-Ag mengikuti ketentuan yang berlaku). 

(4) Kasus Probable sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis 
menyakinkan COVID-19 dan memiliki salah satu kriteria 
sebagai berikut : 
a. tidak dilakukan pemeriksaan RT-PCR atau RDT-Ag; 
b. hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR/RDT-Ag tidak 

memenuhi kriteria kasus konfirmasi maupun bukan 
COVID-19  (discarded). 

(5) Kasus Terkonfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c adalah orang yang memenuhi salah satu kriteria 
berikut : 
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a. seseorang dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR 
positif; 

b. memenuhi kriteria kasus suspek atau kontak erat dan 
hasil pemeriksaan RDT-Ag positif di wilayah sesuai 
penggunaan RDT-Ag sesuai kriteria wilayah; dan 

c. seseorang dengan hasil pemeriksaan RDT-Ag positif sesuai 
dengan penggunaan RDT-Ag sesuai kriteria wilayah. 
 

Pasal 6 

Bukan COVID-19 (Discarded) adalah orang yang memenuhi salah 
satu kriteria berikut : 
a. seseorang dengan status kasus suspek atau kontak erat dan 

hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR 2 (dua) kali negatif; 
b. seseorang dengan status kasus suspek atau kontak erat, 

dimana hasil pemeriksaan laboratorium RDT-Ag/RT-PCR 
negatif (sesuai pedoman penggunaan RDT-Ag berdasarkan 
kriteria wilayah); 

c. orang tidak bergejala (asimtomatik) dan bukan kontak erat, 
dimana hasil pemeriksaan laboratorium RDT-Ag positif diikuti 
RT-PCR 1x (satu kali) negatif (sesuai pedoman penggunaan 
RDT-Ag berdasarkan kriteria wilayah); 

d. orang tidak bergejala (asimtomatik), bukan kontak erat dan 
hasil pemeriksaan RDT-Ag negatif. 

 
Pasal 7 

(1) Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak 
dengan kasus probable atau dengan kasus terkonfirmasi 
COVID-19 dan memenuhi salah satu kriteria berikut : 
a. kontak tatap muka/berdekatan dengan kasus konfirmasi 

dalam radius 1 (satu) meter selama 15 (lima belas) menit 
atau lebih; 

b. sentuhan fisik langsung dengan pasien kasus konfirmasi 
(seperti bersalaman, berpegangan tangan, dll); 

c. orang yang memberikan perawatan langsung terhadap 
kasus konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai 
standar; atau 

d. situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak 
berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh 
tim penyelidikan epidemiologi setempat. 

(2) Untuk menemukan kontak erat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan kriteria sebagai berikut : 
a. periode kontak pada kasus probable atau konfirmasi yang 

bergejala (simtomatik) dihitung sejak 2 hari sebelum gejala 
timbul sampai 14 (empat belas) hari setelah gejala timbul 
(atau hingga kasus melakukan isolasi); 

b. periode kontak pada kasus konfirmasi yang tidak bergejala 
(asimtomatik) dihitung sejak 2 (dua) hari sebelum 
pengambilan swab dengan hasil positif sampai 14 (empat 
belas) hari setelahnya (atau hingga kasus melakukan 
isolasi). 
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BAB V 
KRITERIA JENAZAH KASUS COVID-19 

 
Pasal 8  

(1) Terdapat 3 (tiga) kriteria jenazah kasus COVID-19 yaitu : 
a. jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar 

hasil swab, termasuk pasien DOA (Death on Arrival) 
rujukan dari rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan 
lainnya, baik sebelum dan setelah autopsi klinis dan 
medico legal bila diperlukan penegakan sebab kematian; 

b. jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah 
ditetapkan sebagai kasus konfirmasi/probable COVID-19; 

c. jenazah dari luar rumah sakit baik yang meninggal di 
fasilitas kesehatan non rujukan, rumah isolasi daerah 
atau meninggal di rumah, yang memenuhi kriteria 
konfirmasi/suspek COVID-19, baik sebelum dan setelah 
autopsi klinis dan medico legal bila diperlukan penegakan 
sebab kematian. 

(2) Kriteria jenazah konfirmasi/suspek COVID-19 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, jika memenuhi ketentuan 
sebagai berikut : 
a. hasil swab RT-PCR positif; 
b. hasil RDT-Ag positif; 
c. suspek dengan RDT-Ag Negatif yang belum dilakukan exit 

test dan saat meninggal dilakukan swab PCR post mortem; 
d. kontak erat dengan RDT-Ag negatif yang belum dilakukan 

exit test dan saat meninggal dilakukan swab PCR post 
mortem; 

e. semua pasien tersebut adalah pasien yang mengikuti 
semua prosedur penanganan COVID-19 yang telah 
ditentukan dan/atau pasien yang sedang isoman di rumah 
dalam pemantauan Puskesmas dan/atau pasien yang 
sedang menunggu antrian rujukan ke rumah sakit dan 
bukan pasien yang pulang Atas Permintaan Sendiri (APS) 
dan menolak tata laksana COVID-19. 

 
 

BAB VI 
TATA LAKSANA PEMULASARAAN JENAZAH KASUS COVID-19 

 
Pasal 9 

Tata laksana pemulasaraan jenazah dari dalam RS yang 
dilakukan oleh Tim RS dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. tim pemulasaraan jenazah harus memberikan penjelasan 

kepada keluarga mengenai tata laksana pada jenazah yang 
meninggal dengan COVID-19; 

b. tim pemulasaraan jenazah memakai APD lengkap sesuai 
ketentuan APD; 

c. selain tim pemulasaraan jenazah, tidak diperkenankan untuk 
memasuki ruangan; 
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d. pada jenazah kasus suspek sebagimana dimaksud dalam 
Pasal 8 huruf a, apabila belum ada hasil pemeriksaan  
RT-PCR, atau hasil pemeriksaan sebelumnya negatif, maka 
dilakukan swab post mortem untuk pemeriksaan RT-PCR; 

e. tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem; 
f. lakukan desinfeksi pada jenazah menggunakan cairan 

disinfektan; 
g. tutup semua lubang tubuh menggunakan kapas yang sudah 

dibasahi dengan klorin 0,5% (nol koma lima persen). Jika 
terdapat bekas luka akibat tindakan medis atau lainnya, 
maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air; 

h. masukkan jenazah ke dalam 2 (dua) lapis plastik yang diikat 
erat sebagai pembungkus jenazah, dengan ketentuan berikut : 
1. Jenazah dimasukan ke dalam lapis plastik pertama dan 

diikat erat, kemudian diberikan disinfektan dengan bahan 
klorin 0,5% (nol koma lima persen). 

2. Lakukan pemulasaraan jenazah sesuai dengan kaidah 
agama yang dianut jenazah (untuk muslim dimandikan 
dan dikafani). 

3. Jenazah dimasukan ke dalam lapis plastik kedua dan 
diikat erat kemudian diberikan disinfektan dengan bahan 
klorin 0,5% (nol koma lima persen). 

i. setelah jenazah dibungkus dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf h, jenazah  dapat  dimasukan  kembali  
ke dalam plastik yang terdapat pegangan untuk memudahkan 
memasukan jenazah ke liang lahat atau dimasukan dalam 
kantong jenazah atau peti jenazah; 

j. lakukan disinfeksi bagian luar plastik/kantong jenazah/peti 
jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf i dan ruangan 
(permukaan datar tempat pemulasaraan jenazah) 
menggunakan cairan disinfektan; 

k. setelah semua prosedur pemulasaraan jenazah dilaksanakan, 
Tim pemulasaraan membuka APD yang digunakan sesuai 
urutan prosedur dan masukan kedalam kantong plastik 
infeksius untuk dilakukan pemusnahan; 

l. tim pemulasaraan selanjutnya dapat menggunakan masker 
bedah dan sarung tangan baru untuk membantu mengangkat 
jenazah ke kendaraan/sarana untuk mengangkut jenazah; 

m. keluarga diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah 
sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut jenazah 
atau melakukan layanan kedukaan, dan selanjutnya jenazah 
segera dibawa ke tempat pemakaman atau dikremasi. 

 
Pasal 10 

(1) Tata laksana pemulasaraan jenazah dari luar RS adalah 
sebagai berikut : 
a. keluarga/RT/RW/kelurahan/kecamatan setempat mela-

porkan kepada Puskesmas adanya kejadian kematian yang 
diduga akibat COVID-19; 
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b. dilakukan langkah penapisan untuk melihat tubuh 
jenazah atas kemungkinan adanya tanda-tanda 
kekerasan/kematian tidak wajar. Bila ditemukan tanda-
tanda kekerasan/ kematian tidak wajar, segera lapor 
kepolisian dan masuk pada protokol kematian tidak wajar; 

c. pihak Puskesmas melakukan assessment, membuat 
kronologi serta membuat surat keterangan kematian 
akibat COVID-19 dan menyertakan bukti hasil 
pemeriksaan COVID-19, bila pasien RDT-Ag negatif perlu 
disertakan bukti klinis yang mengarah ke COVID-19 atau 
kronologi kasus meninggal dunia yang menerangkan 
bahwa pasien tersebut di kategorikan sebagai Suspek atau 
Kontak Erat serta mencatat dan melaporkan sesuai 
ketentuan; 

d. untuk memastikan status jenazah tersebut dapat 
dilakukan swab RT-PCR Post Mortem maksimal 2 jam 
setelah meninggal dunia, dilakukan oleh analis atau nakes 
yang sudah dilakukan on job training swab RT-PCR; 

e. dilakukan pemulasaraan jenazah di rumah sakit setempat 
oleh tim pemulasaraan rumah sakit. Dalam hal terdapat 
lonjakan kasus kematian akibat COVID-19, pemulasaraan 
jenazah dapat dilakukan di tempat yang memenuhi syarat 
dengan melibatkan tim pemulasaraan jenazah rumah 
sakit; 

f. dalam hal karena alasan tertentu pemulasaraan jenazah 
tidak melibatkan tim pemulasaraan jenazah rumah sakit, 
maka pemulasaraan jenazah dapat ditangani oleh tim 
pemulasaraan jenazah desa yang sudah dilatih; 

g. tim pemulasaraan jenazah harus memberikan penjelasaan 
terlebih dahulu kepada keluarga mengenai tatalaksana 
pada jenazah yang meninggal dengan COVID-19; 

(2) Teknis pemulasaraan jenazah dilakukan sebagai berikut : 
a. tim pemulasaraan jenazah menentukan lokasi/tempat 

pemulasaraan jenazah dengan mempertimbangkan privasi 
jenazah (termasuk jenis kelamin), sirkulasi udara, risiko 
penularan dan limbah yang  dihasilkan saat pemulasaraan 
dilakukan; 

b. tim pemulasaraan jenazah menggunakan APD lengkap 
sesuai ketentuan APD; 

c. selain tim pemulasaraan jenazah, tidak diperkenankan 
untuk memasuki tempat pemulasaraan jenazah kecuali 
menggunakan APD sesuai ketentuan; 

d. tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem; 
e. lakukan disinfeksi pada jenazah menggunakan cairan 

disinfektan. Tidak menekan dada dan perut jenazah, 
ataupun memindahkan jenazah sebelum jenazah 
dibungkus dengan plastik erat; 

f. tutup semua lubang tubuh menggunakan kapas yang 
sudah dibasahi dengan klorin 0,5% (nol koma lima 
persen). Jika terdapat bekas luka akibat tindakan medis 
atau lainnya, maka dilakukan penutupan dengan plester  
kedap air; 
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g. bungkus badan jenazah dengan plastik bening. Pakaian 
jenazah tidak perlu dilepaskan. Dalam hal akan dilakukan 
pemandian jenazah, maka dilakukan sesuai dengan agama 
yang dianut jenazah. Bila jenazah beragama Islam, 
mengikuti langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam 
Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana’iz) Muslim yang 
Terinfeksi COVID-19; 

h. setelah dimandikan, jenazah dibungkus kembali dengan 
plastik dan diikat erat serta dipastikan tidak ada cairan 
maupun udara yang keluar. Setelah itu dilakukan 
disinfeksi pada bagian luar plastik dengan cairan 
disinfektan; 

i. setelah jenazah dibungkus dengan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada huruf g dan huruf h, jenazah dapat 
dimasukan kembali ke dalam plastik yang terdapat 
pegangan untuk memudahkan memasukkan jenazah ke 
liang lahat atau dimasukan dalam kantong jenazah atau 
peti jenazah; 

j. pindahkan jenazah ke atas brankar jenazah, lalu ditutup 
dan dimasukkan ke dalam kendaraan/sarana untuk 
mengangkut jenazah; 

k. tangani sisa-sisa cairan yang ada di tempat pemulasaraan 
dengan menggunakan spill kit yang telah disiapkan 
sebelumnya; 

l. lakukan tindakan disinfeksi lingkungan dengan 
menyemprotkan cairan disinfektan ke daerah tempat 
pemulasaraan maupun daerah yang ditemukan ada 
tumpahan cairan; 

m. petugas melepaskan APD di lokasi, lalu menggantinya 
dengan APD yang sesuai ketentuan. 

 
 

BAB VII 
TATA LAKSANA PEMAKAMAN JENAZAH KASUS COVID-19 

 
Pasal 11 

Tata laksana pemakaman jenazah kasus COVID-19 adalah 
sebagai berikut : 
a. sebelum adanya pemakaman di wilayah setempat, pihak 

kecamatan wilayah setempat atau tokoh masyarakat yang 
dapat didampingi petugas Puskesmas atau Satgas COVID-19  
setempat, telah lebih dahulu memberi penjelasan secara bijak 
kepada masyarakat setempat tentang tempat penguburan 
(bahwa jenazah COVID-19 yang telah dikuburkan tidak lagi 
menularkan penyakitnya); 

b. petugas pemakaman harus menggunakan APD sesuai 
ketentuan APD. APD yang telah digunakan merupakan limbah 
medis yang harus dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
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c. jenazah hendaknya disegerakan untuk dikubur atau 
dikremasi sesuai dengan agama dan kepercayaan yang 
dianutnya dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh  
empat) jam sejak dinyatakan meninggal; 

d. dalam hal terjadi lonjakan jenazah COVID-19, maka sebelum 
jenazah dibawa ke pemakaman terlebih dahulu dapat  
ditempatkan pada tempat transit jenazah yang disediakan 
oleh Pemerintah Daerah setempat. Penyediaan tempat transit 
jenazah dapat memanfaatkan bangunan kosong atau 
menyediakan tenda darurat pada lokasi pemakaman; 

e. penguburan dapat dilakukan di pemakaman umum mana saja 
yang memenuhi syarat; 

f. penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur 
dibolehkan pada kondisi darurat. Penguburan tersebut harus 
terlebih dahulu dilakukan identifikasi dan dokumentasi 
terhadap jenazah; 

g. penguburan jenazah dengan cara memasukan jenazah tanpa 
harus membuka peti, plastik, atau kantong jenazah; dan 

h. pemakaman dan upacara pemakaman dapat dihadiri oleh  
keluarga dekat dengan tetap memperhatikan physical 
distancing dengan jarak minimal 2 (dua) meter dan 
menerapkan protokol kesehatan. Setiap pelayat/keluarga yang 
dalam kondisi kesehatan tidak baik (sakit) tidak boleh hadir. 

 
 

BAB VIII 
ALAT PELINDUNG DIRI (APD)  

PEMAKAMAN JENAZAH KASUS COVID-19 
 

Pasal 12 

Ketentuan penggunaan APD disesuaikan pada masing-masing 
prosedur, baik dalam penanganan jenazah di ruang isolasi, 
evakuasi jenazah, maupun pelaksanaan pemulasaraan dan 
pemakaman jenazah COVID-19 sebagai berikut : 

Prosedur Hand 
Hygiene 

Sarung 
Tangan 

Masker 
Bedah 

Gown 
Tangan 
Panjang 

Kedap Air 

Face 
Shield 

Penanganan  
jenazah di ruang 

isolasi 
V V V V V 

Memindahkan 
jenazah V V V V V 

Disinfeksi jenazah V V V V V 

Pemulasaraan/ 
perawatan jenazah V V V V V 

Sopir mobil 
jenazah/kendaraan 

jenazah 
 V V   

Petugas pemakaman  V V   

 
BAB IX 
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PENGELOLAAN LIMBAH PEMAKAMAN  
JENAZAH KASUS COVID-19 

 
Pasal 13 

Pengelolaan limbah pemulasaraan jenazah kasus COVID-19 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. pilah barang berharga dari pasien COVID-19, seperti emas, 

handphone, dompet, dan lain-lain. Kemudian dicuci dengan 
air dan sabun atau dilakukan desinfeksi sebelum diberikan 
kepada keluarga pasien; 

b. barang lainnya seperti pakaian dilakukan desinfeksi, 
masukan ke kantong plastik kuning medis atau kantong 
plastik khusus yang diberi label “infeksius” dan ditempatkan 
di Tempat Penampungan Sementara Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (TPSLB3); 

c. APD yang digunakan petugas pemulasaraan jenazah 
dikategorikan limbah medis, yang harus dilakukan disinfeksi 
dan dimasukan pada plastik kuning medis atau kantong 
plastik khusus yang diberi label “infeksius”, selanjutnya 
dibawa ke Tempat Penampungan Sementara Limbah Bahan 
Berbahaya dan Beracun (TPSLB3) yang ada di fasilitas 
pelayanan Kesehatan; dan 

d. untuk limbah medis dari jenazah yang berasal dari 
masyarakat (meninggal di luar rumah sakit), dilakukan 
disinfeksi dan dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning 
medis atau kantong plastik khusus yang diberi label 
“infeksius” selanjutnya dikirim ke Puskesmas atau ke fasilitas 
pelayanan kesehatan lain yang memiliki Tempat 
Penampungan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun (TPSLB3). 

 
Pasal 14 

Penanganan limbah pemakaman jenazah kasus COVID-19 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. APD yang digunakan oleh petugas pemakaman jenazah 

dilakukan desinfeksi, masukan ke plastik kuning medis atau 
kantong plastik khusus yang diberi label “infeksius”; dan 

b. dikumpulkan pada tempat khusus di TPU, selajutnya 
diangkut ke pihak pengolah limbah B3 melalui koordinasi 
dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah. 

 
Pasal 15 

Pengelolaan limbah cair pemulasaraan jenazah kasus COVID-19 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 
a. pastikan tempat pemandian jenazah yang digunakan 

dilengkapi dengan pipa atau selang ke saluran air limbah yang 
terhubung ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL); 
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b. pastikan IPAL harus dilengkapi dengan sistem disinfeksi pada 
akhir proses pengolahannya; dan 

c. untuk kegiatan pemandian jenazah pada tempat yang 
disediakan oleh pemerintah daerah di luar fasilitas pelayanan 
kesehatan, maka air limbah ditampung pada bak khusus dan 
lakukan desinfeksi dengan membubuhkan larutan 
desinfektan, selanjutnya air limbah dapat diresapkan ke 
tanah atau dibuang ke badan air, secara teknis dapat 
berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah. 

 
 

BAB X 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 16 

(1) Jenazah kasus COVID-19 yang meninggal dunia di  
RS Rujukan maka segala pembiayaan pemulasaraan dan 
pemakaman jenazah dibiayai dari Anggaran pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN) dan diklaimkan kepada Kementerian 
Kesehatan. 

(2) Jenazah kasus COVID-19 dari luar RS, baik dari fasilitas 
kesehatan non rujukan, rumah isolasi daerah atau meninggal 
di rumah, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2), dimana pemulasaraan 
dan pemakaman jenazah dilaksanakan oleh tim pemulasaraan 
jenazah RS, maka segala pembiayaan pemulasaraan dan 
pemakaman jenazah dapat diajukan penggantian biaya oleh 
RS dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD).  

(3) Pengajuan penggantian biaya pemulasaraan dan pemakaman 
jenazah kasus COVID-19 dari luar RS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) harus melampirkan syarat administrasi  
sebagai berikut : 
a. surat permohonan pembayaran dari RS; 
b. rekapitulasi dari RS; 
c. kuitansi dari RS; 
d. SPTJM bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)  

dari RS; 
e. billing RS (pendaftaran, karcis, jasa memandikan, jasa 

perawatan jenazah, perlengkapan kematian); 
f. Berita Acara Pemulasaraan Jenazah dari RS; 
g. fotocopy KTP/KK; 
h. fotocopy hasil pemeriksaan COVID-19 RDT-Ag dan atau 

RT-PCR (bagi kasus konfirmasi yang sudah dilakukan  
exit test); 

i. hasil swab post mortem yang dilakukan Puskesmas (bagi 
kasus yang hasil tes RDT-Ag maupun RT-PCR negatif dan 
belum dilakukan exit test); 

j. hasil assesment dari Puskesmas (sebagaimana format 
terlampir); 
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k. surat permohonan pemulasaraan jenazah/kronologi kasus 
yang dibuat oleh Puskesmas; dan 

l. surat keterangan kematian dari Desa; 

(4) Jenazah kasus COVID-19 dari luar RS, baik dari fasilitas 
kesehatan non rujukan, rumah isolasi daerah atau meninggal 
di rumah, yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam 
Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2), dimana pemulasaraan 
dan pemakaman jenazah dilaksanakan oleh tim pemulasaraan 
jenazah desa, tidak dapat diajukan penggantian biaya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

(5) Pemulasaraan dan pemakaman jenazah kasus COVID-19 yang 
dilakukan oleh tim pemulasaraan jenazah desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), anggaran pembiayaannya dapat 
diajukan penggantian biaya dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDesa). 

 
 

BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 17 

Pengaturan tata laksana pemulasaraan dan pemakaman jenazah 
kasus COVID-19 dapat ditinjau kembali dengan 
mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan tentang 
COVID-19, kebijakan baru pemerintah dan perubahan kebijakan 
pemerintah daerah. 
 
 

BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 18 

(1) Dalam rangka pelaksanaan swab post mortem sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf i, Puskesmas dapat 
mempersiapkan sarana prasarana dan sumber daya 
manusianya dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah 
Peraturan Bupati ini diberlakukan. 

(2) Selama masa persiapan pelaksanaan swab post mortem 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas dapat 
mengajukan penggantian biaya pemulasaraan dan 
pemakaman jenazah kasus COVID-19 dengan melengkapi 
persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 16  
ayat (3) Peraturan Bupati ini. 

 
 



CATUR HE 
NIP. 1964 

N S.H. 
99303 1 008 

- 15 - 

BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 19 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 13 Juli 2021 

BUPATI PONOROGO, 

TFD. 

H. SUGIRI SANCOKO 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 13-07-2021 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 73. 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 
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LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI PONOROGO 
  NOMOR : 73   TAHUN  2021 
  TANGGAL : 13   JULI   2021  
 

 
FORMULIR ASSESSMENT  UNTUK PASIEN  

YANG MENINGGAL DI RUMAH DI SINYALIR KARENA COVID-19 
 
Jawablah sesuai kondisi riil di lapangan 
 
1. Status Jenazah: 

a. Positif Rapid Anti Gen. 
b. Positif Swab PCR. 
c. Suspek dengan Anti Gen Negatif belum di lakukan Exit test. 
d. Kontak Erat dengan Anti Gen Negatif belum di lakukan Exit test. 
e. Belum di lakukan test baik RDT Anti Gen maupun swab PCR. 
f. Lain-lain........ . 

 
2. Perawatan yang diterima sebelum meninggal: 

a. Di rawat di RS. 
b. Di rawat di shelter. 
c. Isolasi Mandiri. 
d. Lain-lain..... . 

 
3. Apabila ISOMAN apakah di rumah tersebut terdapat keluarga yang Positif dan 

melakukan ISOMAN juga: 
a. Ada. 
b. Tidak ada. 
c. Lain-lain..... . 

 
4. Status perawatan sebelum meninggal: 

a. Pulang dari RS dengan status APS. 
b. Dalam perawatan dan pemantauan Puskesmas. 
c. Tidak dalam pemantauan Puskesmas. 
d. Lain-lain.... . 

 
5. Kepatuhan terhadap tatalaksana COVID-19 (Tracing-Testing-Treatment) : 

a. Kooperatif. 
b. Tidak Kooperatif. 
c. Lain-lain...... . 

 
6. Dilakukan swab post mortem: 

a. Ya. 
b. Tidak, karena...... . 

 
  
KESIMPULAN : 

 
1.  Dari penilaian diatas maka jenazah ybs : 

a. Perlu dilakukan Pemulasaraan dan Pemakaman PROKES. 
b. Tidak perlu dilakukan Pemulasaraan dan Pemakaman PROKES. 
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2. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak keluarga, pemulasaraan dan 
pemakaman jena7ah dilaksanakan oleh : 
a. Tim Pemulasaraan jenazah dari RS. 
b. Tim pemulasaraan jenazah Desa. 

3. Berdasarkan kesimpulan angka 1) dan angka 2) maka dengan ini ditetapkan 
pemulasaraan dan pemakaman : 
a. Memenuhi syarat untuk penggantian pembiayaan pemulasaraan dan 

pemakaman jenazah COVID-19 dari APBD. 
b. TIDAK memenuhi syarat untuk penggantian pembiayaan pemulasaraan 

dan pemakaman jena7ah COVID-19 dari APBD. 

Ponorogo, 
Kepala Puskesmas 	 

NIP. 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. SUGIRI SANCOKO 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR RTIYAWAN S.H. 
NIP. 19.40707 199303 1 008 
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	m. keluarga diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut jenazah atau melakukan layanan kedukaan, dan selanjutnya jenazah segera dibawa ke tempat pemakaman atau dikremasi.
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