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 LAMPIRAN  
SURAT EDARAN GUBERNUR BALI  

NOMOR 3355 TAHUN 2020 
TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 
  

 

 

SEKTOR KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN KETENTRAMAN 
 

PENGELOLA DAN PENGHUNI RUMAH KOS/KONTRAKAN/MES 
KARYAWAN DI WILAYAH DESA/KELURAHAN/DESA ADAT. 

 

A. Standar Umum 
Bagi Pengelola, Penghuni Rumah Kos/Kontrakan/Mes Karyawan          

di Wilayah Desa/Kelurahan/Desa Adat dan Kepala Lingkungan/ 
Kelihan Dinas/Bendesa/Kelihan Adat wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 
menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker 
kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 
menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, pada saat 
berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 
e. menutup hidung dan mulut dengan tissu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk serta membuang tisu ke dalam 
tempat sampah; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;  
g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, 
tas, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai 

kebutuhan; 
i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran  COVlD-19; dan 

j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 
  

B. Standar Khusus 
1. Pengelola Rumah Kos/Kontrakan/Mes Karyawan  wajib: 

a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 
1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya dan/ 

atau hand sanitizer di area tempat kos/kontrakan/mes 

karyawan; dan 
2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan 

hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat. 
b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan; 
 

 
 



111 
 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada calon penghuni 
rumah kos/kontrakan/mes karyawan dan tidak memasuki 

area tempat kos/kontrakan/mes karyawan  jika suhu tubuh 
>37.30C (2 kali pemerikasaan dengan jarak 5 menit), untuk 

selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas 
pelayanan kesehatan; 

d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; 
e. meminta copy identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk-

elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK)/tanda 

pengenal lainnya kepada calon penghuni rumah kos/ 
kontrakan/mes karyawan; 

f. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 
rumah kos/kontrakan/mes karyawan beserta lingkungannya 

secara berkala sesuai dengan kebutuhan;  
g. mengecek kelengkapan persyaratan penghuni rumah 

kos/kontrakan/mess karyawan yang berasal dari penduduk 

non permanen berupa surat hasil uji negatif COVID-19 
minimal dari hasil rapid test dan surat keterangan penjamin 

yang akan mempekerjakan bersangkutan (penduduk        
non permanen bagi yang baru); dan 

h. melaporkan data dan identitas penghuni rumah kos/ 
kontrakan/messkaryawan 1 X 24 jam keberadaannya 

kepada Kepala Lingkungan/Kelihan Dinas setempat berupa: 
1) Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu 

Keluarga (KK);  

2) surat keterangan hasil negatif uji swab atau surat 
keterangan hasil  non-reaktif rapid test; dan 

3) surat keterangan penjamin yang akan mempekerjakan 
penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan  

bersangkutan. 
 

2. Penghuni Rumah Kos/Kontrakan/Mes Karyawan wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 
menggunakan hand sanitizer di tempat yang telah disediakan 

sesuai kebutuhan; 
b. memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami 

gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 
c. melengkapi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk-

elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK)/tanda 
pengenal diri lainnnya;  

d. memastikan tamu yang berkunjung ke tempat kos/ 

kontrakan/mes karyawan mematuhi protokol kesehatan 
COVID-19; dan 

e. melengkapi diri dengan dokumen pendukung seperti: 
1) surat tugas; 

2) surat keterangan dari instansi pendidikan; 
3) surat keterangan usaha/perusahaan;  
4) surat keterangan berobat; dan 

5) surat pengantar dari RT/RW/Kepala Lingkungan/Kelihan 
Dinas. 
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3. Kepala Lingkungan/Kelihan Dinas/Bendesa/Kelihan Adat 

wajib:  
a. mencatat data dan identitas penghuni rumah kos/ 

kontrakan/mes karyawan yang baru dalam buku register 
Kepala Lingkungan/Kelihan Dinas meliputi: 

1) NIK; 
2) nama lengkap; 
3) tempat tanggal lahir; 

4) jenis kelamin; 
5) alamat tempat tinggal di daerah asal; 

6) tanggal kedatangan di daerah tujuan; 
7) alasan tinggal sementara; 

8) alamat domisili sebelumnya; 
9) alamat tempat tinggal sementara;  

10) jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa; dan 

11) nomor kontak yang dapat dihubungi. 
b. mencatat data dan identitas penghuni rumah kos/ 

kontrakan/mes karyawan berupa Kartu Tanda Penduduk-
elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK) di wilayah 

lingkungan setempat; 
c. memberikan bukti pendataan penduduk non permanen 

sesuai formulir F4.01 dan F4.02 berdasarkan Permendagri 

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan 
Penduduk Non Permanen;  

d. melakukan pengecekan terhadap penduduk non permanen 
pada aplikasi https://cekdiri.baliprov.go.id dan melaporkan 

hasilnya kepada Satgas Gotong Royong Pencegahan        
COVID-19;  

e. mencatat identitas penghuni rumah kos/kontrakan/mes 

karyawan dan surat keterangan hasil negatif uji swab atau 
surat keterangan hasil  non-reaktif rapid test dan surat 

keterangan penjamin yang akan mempekerjakannya; 
f. menyampaikan data surat keterangan hasil negatif uji swab 

atau surat keterangan hasil  non-reaktif rapid test dan surat 
keterangan penjamin yang akan mempekerjakan  

bersangkutan kepada Perbekel/Lurah dan Bendesa/Kelihan 
Adat; 

g. melakukan pengawasan terhadap perkembangan kesehatan 
penghuni rumah kos/kontrakan khususnya yang berkaitan 
dengan penanganan COVID-19 dan melaporkan hasilnya 

kepada Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19;  
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