
º

ɟ ¦

Äċ

ā

¦

¹

PENDAFTARAN WARGA  
UNTUK BANTUAN SOSIAL 

LINDUNGI DIRI DAN 
MASYARAKAT DARI COVID-19

Apabila Anda/warga merasa berhak namun tidak mendapatkan 
bantuan sosial penanggulangan COVID-19, kemungkinan Anda   
belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  

Jika Anda merasa pilek, batuk, lelah atau masuk angin dan 
khawatir terkena COVID-19:Lakukan penilaian mandiri lewat 
aplikasi InaRISK atau Bersatu Lawan COVID-19. Aplikasi 
dapat diunduh di Google Play (Android) atau App Store (iOS). 

Istirahat  
di rumah. 

Sering mencuci tangan 
pakai sabun dan air 
mengalir selama 20 
detik.

Bersihkan permukaan 
benda seperti gagang 
pintu, meja, dll. dengan 
disinfektan.

Jika keadaan memburuk, khususnya disertai  
demam tinggi >=38oC dan sesak napas:

ġġ Telepon atau pergi ke klinik/puskesmas setempat.

ġġ Jangan bawa anak ke klinik atau puskesmas. 

ġġ Bila memungkinkan, jangan menggunakan  
kendaraan umum.

ġġ Selalu jaga jarak minimal 1,5 meter dengan  
orang lain, termasuk di klinik/puskesmas.

ġġ Sering mencuci tangan pakai sabun  
dan air mengalir selama 20 detik.  
Jika tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan.

ġġ Hindari tempat umum (tempat kerja, sekolah, transportasi 
umum) untuk mencegah penyebaran.

Apabila Anda:
 ġDinyatakan sebagai fakir miskin atau kurang mampu,
 ġBerhak mendapatkan bantuan pemerintah, dan
 ġTidak terdaftar dalam DTKS.

Daftarkan diri Anda ke dalam DTKS dengan cara:

Cek Kepesertaan bantuan sosial di :  
https://cekbansos.siks.kemsos.go.id  
atau lewat aplikasi SIKS-Dataku di Google Play.

Fakir miskin 
mendaftarkan diri 
dengan membawa  
KTP dan KK ke 
kepala desa/lurah. 

Kepala desa/lurah 
mengumpulkan 
dan menyampaikan 
data pendaftaran 
kepada wali kota/
bupati melalui  
camat setempat. 

Dinas Sosial, 
mengecek  
dan melakukan 
validasi  
data pendaftar. 
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Wali kota/bupati 
menyampaikan data hasil 
verifikasi dan validasi oleh 
Dinas Sosial ke Menteri 
Sosial melalui Gubernur. 

Menteri Sosial menetapkan 
dan mengumumkan DTKS.

Kementerian/lembaga/
pemerintah daerah 
memanfaatkan DTKS. 

Pantau kondisi tubuh, 
makan makanan 
bergizi dan cukup  
minum air.

Jaga jarak dengan 
anggota keluarga lain 
minimal 1,5 meter dan 
gunakan masker.

Gunakan perlengkapan 
makan dan minum 
(piring, gelas, dll.) yang 
terpisah dari anggota 
keluarga lain.  

B. Prosedur Konfirmasi
1. Petugas puskesmas/satuan tugas yang menerima laporan kematian 

melakukan wawancara melalui telepon untuk mengetahui riwayat 
penyakit kepada keluarga dan/atau ketua RT. 

2. Apabila hasil wawancara mengarah ke COVID-19, petugas 
mempersiapkan kelengkapan sebelum menuju lokasi untuk 
memastikan penyebab kematian (otopsi verbal). 

3. Petugas, minimal 2 orang, menuju lokasi dengan membawa 
kelengkapan berupa masing-masing: 

 ġ 1 (satu) set APD, 
 ġ Formulir otopsi verbal, 
 ġ Kantong plastik infeksius minimal 3 (buah), dan disinfektan.

4. Petugas melakukan otopsi verbal, untuk memastikan penyebab 
kematian (kasus suspek, kasus probable dan/atau kasus konfirmasi).  

5. Apabila jenazah dipastikan meninggal karena COVID-19, petugas 
menghubungi Posko Satuan Tugas Tingkat Desa/Kelurahan/
Kecamatan/Kabupaten/Kota atau Provinsi.

6. Petugas memberikan penjelasan kepada pihak keluarga tentang 
penanganan khusus bagi jenazah yang meninggal dengan penyakit 
menular (terkait sensitivitas agama, adat istiadat, budaya, serta stigma 
masyarakat).

7. Petugas memberikan penjelasan kepada keluarga untuk:

 ġMelaksanakan desinfeksi pada seluruh permukaan tempat setelah 
selesai pelaksanaan pemulasaran jenazah. 

 ġ Saat pelaksanaan pemakaman, jenazah tidak diperbolehkan dibawa 
keluar atau masuk dari pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas 
batas darat Negara.

8. Petugas melakukan prosedur penanganan jenazah sesuai dengan  
Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Akibat COVID-19 di 
Masyarakat yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. 

APABILA ADA KELUARGA/
MASYARAKAT YANG  

MENINGGAL AKIBAT COVID-19
A. Keluarga atau Anggota Masyarakat Melakukan Pelaporan Kematian

Keluarga/masyarakat 
melaporkan kejadian 
kematian yang diduga sebagai 
kasus suspek, kasus probable 
atau kasus konfirmasi kepada 
Ketua RT/RW.

2 Ketua RT/RW segera 
mengklarifikasi kejadian 
kematian dengan memastikan 
bahwa jenazah tersebut 
merupakan kasus suspek, kasus 
probable atau kasus konfirmasi. 5 Bila konfirmasi kepada 

pihak yang berwenang 
tidak diperoleh, maka satuan 
tugas dapat memutuskan 
penanganan jenazah sesuai 
prosedur jenazah Covid-19.

3 Ketua RT/RW menjelaskan 
kepada keluarga dan masyarakat agar 
tidak menangani jenazah 
terlebih dahulu sampai 
mendapat konfirmasi dari 
petugas medis/puskesmas atau Satuan 
Tugas Tingkat Desa/Kelurahan/Tingkat 
Kecamatan (bila ada) atau Tingkat 
Kabupaten/Kota.

4 Ketua RT/RW melaporkan 
kejadian kematian ke desa/
kelurahan dan atau puskesmas 
dan camat wilayah dimana 
jenazah berdomisili.

Warga dilarang menolak pemakaman jenazah 
COVID-19. Siapa saja yang merintangi dan/atau 
mempersulit proses pemakaman jenazah COVID-19 
dapat dikenakan sanksi pidana.

Jika gejalanya ringan:

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19


