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GUBERNUR MALUKU 

 
 Ambon,  3  Mei 2021 

     

 
 

    

   

 

  

 
 

SURAT EDARAN 

NOMOR 451-56 TAHUN 2021   

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR 451-52 TENTANG 

PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DAN UPAYA 

PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)  

SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 HIJRIAH  

DI PROVINSI MALUKU 

 
 

 

A. Latar belakang 

1. Bahwa pada Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah dan Hari Raya Idul 

Fitri Tahun 1442 Hijriah, terdapat peluang peningkatan mobilitas 

masyarakat, baik untuk kegiatan keagamaan, keluarga, maupun 

pariwisata yang akan meningkatkan risiko laju penularan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19); 

2. Bahwa dalam Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 451-52 Tahun 

2021 perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan 

sesuai arahan Bapak Presiden RI kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota/ 

Pimpinan Kementerian/ Lembaga serta adanya masukan Satgas 

Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota untuk mempertegas 

pengetatan peniadaan mudik, dan pembatasan sarana transportasi 

dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19; 

 

Yth. BUPATI/WALIKOTA 

 SE - PROVINSI MALUKU  

  

di – 
 

Tempat. 
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3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

angka 1 dan 2, perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran 

Gubernur Maluku Nomor 451-52 Tahun 2021. 

 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud dilakukan perubahan Surat Edaran Gubernur Maluku Nomor 451-

52 Tahun 2021 adalah mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan 

dalam wilayah Provinsi Maluku selama H-3 Peniadaan Mudik (3 Mei sampai 

dengan 5 Mei 2021), selama masa peniadaan mudik (6 Mei sampai dengan 

17 Mei 2021), dan H+7 Peniadaan Mudik (18 Mei sampai dengan 24 Mei 

2021).  

Tujuan perubahan surat edaran ini adalah untuk mengantisipasi 

peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan 

penularan kasus antar daerah pada masa sebelum, dan sesudah periode 

peniadaan mudik diberlakukan. 

 

Berdasarkan latar belakang, maksud dan tujuan sebagaimana telah 

dijabarkan di atas, maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran 

Gubernur Maluku Nomor 451-52 Tahun 2021, sebagai berikut: 

 

Ketentuan angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

3. Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi selama bulan suci 

Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam 

angka 2 wajib memiliki Surat Izin Keluar/Masuk (SIKM) yang dikeluarkan 

oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten/ Kota asal, serta 

diberlakukan terhitung mulai tanggal 6 Mei s.d. 17 Mei 2021 sebagai 

persyaratan melakukan perjalanan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. bagi pegawai instansi pemerintahan/ASN, pegawai BUMN/BUMD, 

prajurit TNI, dan anggota POLRI melampirkan print out surat izin 

tertulis dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tandatangan 

basah/elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan, 

sebagai syarat untuk mendapatkan SIKM; 

b. bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis dari 

pimpinan perusahaan yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik 

pimpinan perusahaan serta identitas diri calon pelaku perjalanan 

sebagai syarat untuk mendapatkan SIKM; 

c. bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin tertulis 

dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan basah/elektronik 

Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku perjalanan sebagai 

syarat untuk mendapatkan SIKM; 
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d. bagi masyarakat umum nonpekerja melampirkan print out surat izin 

tertulis dari Kepala Desa/Lurah yang dilengkapi tandatangan 

basah/elektronik Kepala Desa/Lurah serta identitas diri calon pelaku 

perjalanan sebagai syarat untuk mendapatkan SIKM; 
 

Ketentuan angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

4. Surat izin perjalanan/SIKM sebagaimana dimaksud dalam angka 3 memiliki 

ketentuan berlaku sebagai berikut: 

a. berlaku secara individual; 

b. berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi-pulang lintas 

kota/kabupaten/provinsi/negara;  

c. bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 (tujuh 

belas) tahun ke atas; 

d. pelaku perjalanan dari luar Provinsi Maluku baik melalui laut 

dan/atau udara wajib memiliki SIKM dari daerah asal atau surat izin 

perjalanan tertulis lainnya; 

e. pelaku perjalanan dari dalam Provinsi Maluku ke luar Provinsi Maluku 

baik melalui laut dan/atau udara wajib memiliki SIKM yang 

dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota asal; dan 

f. kewajiban memiliki SIKM sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku 

juga bagi pelaku perjalanan dalam Provinsi Maluku. 

 

Ketentuan angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

5. Satgas penanganan COVID-19 Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibantu 

otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama 

menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum 

dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu di Bandara/Pelabuhan 

Laut/Pelabuhan Penyeberangan/Terminal sesuai kewenangannya. 
 

Ketentuan angka 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

6. Posko COVID-19 Desa/Kelurahan tetap beroperasi dan menjalankan 

fungsinya selama bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah, 

sesuai Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 

2021 
 

Ketentuan angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

8. Sarana transportasi laut khusus penumpang dilarang beroperasi mulai 

tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021: 

a.  Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi laut 

berlaku untuk semua kapal penumpang, dikecualikan untuk: 
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1) kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja 

Indonesia, pekerja migran Indonesia, dan/atau warga negara 

Indonesia yang terlantar dari Pelabuhan negara perbatasan ke 

Pelabuhan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perhubungan 

Laut; 

2) kapal penumpang yang melayani pemulangan awak kapal warga 

negara Indonesia yang bekerja di kapal niaga atau kapal pesiar 

yang dioperasikan perusahaan asing dari Pelabuhan domestik 

yang digunakan sebagai titik debarkasi menuju ke Pelabuhan 

daerah asal awak kapal warga negara Indonesia setelah mendapat 

perstujuan melakukan debarkasi pemulangan awak kapal warga 

negara Indonesia dari Satgas Penanganan COVID-19 daerah dan 

pusat; 

3) kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk 

pelayaran lokal satu kecamatan/kabupaten/provinsi dengan 

ketentuan dan persyaratan pelayaran dilakukan antar pulau atau 

Pelabuhan dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi; 

4) kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk 

pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, 

terluar maupun daerah perbatasan; dan 

5) kapal penumpang yang melayani transportasi antar-pulau khusus 

bagi TNI, POLRI, ASN, dan tenaga medis yang melaksanakan 

tugas; 

6) kapal penumpang yang melayani keperluan mendesak untuk 

kepentingan non mudik, sebagaimana tercantum dalam poin 2. 

7) kapal penumpang dapat beroperasi untuk mengangkut barang 

logistik yang meliputi barang pokok dan peralatan medis, obat-

obatan, dan barang esensi lainnya, atau 

8) Operasional lainnya berdasarkan izin Direktur Jenderal 

Perhubungan Laut. 

b. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada poin a. larangan 

pengoperasian sarana transportasi laut dikeualikan untuk sarana 

transportasi laut yang ditetapkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 

Provinsi/ Kabupaten/ Kota. 
 

Ketentuan angka 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

9. Pelaku perjalanan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan 

hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen/GeNose C19, diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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a. H-3 Peniadaan Mudik (3 Mei s.d. 5 Mei 2021) 

Pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif 

tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun 

waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat 

keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum 

keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC 

Indonesia. 

b. selama masa peniadaan mudik (6 Mei s.d. 17 Mei 2021) 

Pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif 

tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 

24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen 

yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2 x 24 jam sebelum 

keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di 

Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan 

dan mengisi e-HAC Indonesia. 

c. H+7 Peniadaan Mudik (18 Mei s.d. 24 Mei 2021).  

Pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif 

tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun 

waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat 

keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum 

keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC 

Indonesia. 
 

Ketentuan angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

10. Sarana transportasi udara khusus penumpang dilarang beroperasi mulai 

tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021: 

a. Larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi udara 

berlaku untuk semua transportasi udara niaga dan bukan niaga, 

dikecualikan terhadap sarana transportasi udara yang digunakan 

untuk: 

1) pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia dan tamu 

kenegaraan; 

2) perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi internasional;  

3) operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat; 

4) operasional angkutan kargo; 

5) operasional angkutan udara perintis;  

6) operasional angkutan udara untuk keperluan mendesak untuk 

kepentingan non mudik, sebagaimana tercantum dalam poin 2, 

atau 
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7) operasional lainnya berdasarkan izin Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara.  

b. Selain pengecualian sebagaimana dimaksud pada poin a. larangan 

pengoperasian sarana transportasi udara dikecualikan untuk 

sarana transportasi udara yang ditetapkan oleh Satgas 

Penanganan COVID-19 Provinsi/ Kabupaten/ Kota. 

 

Ketentuan angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

11. Pelaku perjalanan transportasi laut wajib menunjukkan surat keterangan 

hasil negatif tes RT-PCR/rapid test antigen/ GeNose C19, diatur dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. H-3 Peniadaan Mudik (3 Mei s.d. 5 Mei 2021) 

Pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif 

tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun 

waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat 

keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum 

keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC 

Indonesia. 

b. selama masa peniadaan mudik (6 Mei s.d. 17 Mei 2021) 

Pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif 

tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 

24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen 

yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 2 x 24 jam sebelum 

keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di 

Bandar Udara sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan 

dan mengisi e-HAC Indonesia. 

c. H+7 Peniadaan Mudik (18 Mei s.d. 24 Mei 2021).  

Pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif 

tes RT-PCR/rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun 

waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat 

keterangan hasil negatif tes GeNose C19 di Bandar Udara sebelum 

keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan dan mengisi e-HAC 

Indonesia. 
 

Ketentuan angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

12. Khusus untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi darat/ laut/ 

penyeberangan berlaku ketentuan sebagai berikut: 
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a. Pelaku Perjalanan dengan moda transportasi darat/ laut/ 

penyeberangan antar kabupaten/kota di Provinsi Maluku diwajibkan 

menunjukkan hasil negatif RT PCR/ rapid test antigen.  

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin a, tidak berlaku untuk  

Pelaku Perjalanan rutin dengan moda transportasi darat/ laut/ 

penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, namun akan 

dilakukan tes acak dengan rapid test antigen apabila diperlukan oleh 

Satgas COVID-19 Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan hasil skrining 

Kesehatan (cek suhu tubuh) atau melanggar protokol kesehatan. 

c. Yang dimaksud dengan wilayah aglomerasi pada poin b, sebagai 

berikut: 

1) Pulau Ambon 

2) Penyeberangan Hunimua – Waipirit  

3) Pulau Buru 

4) Pulau Seram 

5) Kota Tual – Langgur 

6) Dan lokasi sejenis lainnya yang ditentukan oleh Satgas 

Penanganan COVID-19 Kabupaten/ Kota 

 

Ketentuan angka 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

14. Apabila tes acak bagi pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada angka 

12 menunjukkan hasil positif, maka akan ditindaklanjuti dengan tes 

diagnostik RT PCR. Selama menunggu hasil laboratorium, pelaku 

perjalanan tersebut dirujuk ke tempat isolasi yang ditunjuk oleh Satgas 

COVID-19 Provinsi/Kabupaten/Kota atas biaya sendiri. 

 

Ketentuan angka 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

16. Bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina mandiri selama 5x24 

jam di fasilitas pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan disiplin 

protokol Kesehatan ketat dengan biaya mandiri, kecuali untuk tujuan non 

mudik sebagaimana telah disebut dalam poin 2. 
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