
WALIKOTA SURAKARTA

INSTRU KSI WALIKOTA SU RAKARTA

NoMoR:44o.7 /tOeZ
TENTANG

PENERAPAN SANKSI BAGI PERORANGAN DALAM RANGKA PENERAPAN

DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS D/SEASE 2019

(covtD-lg) DI KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang

Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Drsease 2019 dan Peraturan Walikota

Surakarta Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor

24 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol

Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Drsease

2019 di Kota Surakarta, dengan ini memberi instruksi:

Kepada : Tim Cipta Kondisi Kota Surakarta

Untuk :

KESATU : Masyarakat sebagai perorangan wajib melaksanakan dan

mematuhi protokol kesehatan berupa perlindungan kesehatan

yang meliputi:

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang

menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika keluar rumah

atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui

status kesehatannya;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan

air mengalrr;

3. pembatasan interaksi fisik (physicaldistancing); dan

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

KEDUA : Setiap orang yang melanggar ketentuan diktum KESATU akan

dikenakan sanksi administratif berupa:
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1. teguran lisan;

2. teguran tertulis; atau

3. kerja sosial.

Ketentuan penerapan sanksi teguran lisan sebagaimana diktum

KEDUA dilaksanakan oleh Satpol PP dan ditetapkan dalam

Standar Operasional Prosedur oleh Kepala Satpol PP Kota

Surakarta.

Ketentuan penerapan sanksi teguran tertulis sebagaimana

diktum KEDUA dilaksanakan oleh Satpol PP dan ditetapkan

dalam Standar Operasional Prosedur oleh Kepala Satpol PP

Kota Surakarta.

Ketentuan penerapan sanksi kerja sosial sebagaimana diktum

KEDUA dilaksanakan oleh Tim Cipta Kondisi dengan ruang

lingkup sebagai berikut:

1. kriteria individu pelanggar protokol kesehatan, meliputi:

a. pria atau wanita sehat jasmani dan rohani;

b. usia 15 (lima belas) sld 55 (lima puluh lima) tahun;

c. tidak memiliki cacat fisik; dan

d. bukan wanita hamil

2. mekanisme kerja pelaksanaan sanksi kerja sosial, meliputi:

a. Tim Cipta Kondisi melaksanakan operasi operasi

gabungan penegakan peraturan walikota surakarta;

b. pendataan identitas pelanggar;

c. pelanggar membuat surat pemyataan tidak akan

mengulangi pelanggaran;

d. Tim Cipta Kondisi akan membawa pelanggar ke lokasi

drainase yang telah ditentukan;

e. penentuan lokasi kerja sosial sebagaimana dimaksud

pada huruf d dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta;

f. pelanggar melaksanakan pembersihan saluran drainase di

Iokasi yang telah ditentukan selama 15 (lima belas) menit

dengan memperhatikan protokol kesehatan, meliputi:

1) pencabutan rumpuU tanaman perdu;

2) pengambilan sampah.

g. bagi pelanggar yang pernah terjaring sebelumnya,

diberikan sanksi kerja sosial sebagaimana dimaksud pada

huruf f dengan durasi waktu 2 (dua) kali lebih lama;
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3. pelanggar yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana

tersebut pada angka 1 mendapatkan sanksi berupa teguran

lisan dan teguran tertulis.

Setiap anak berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun, ibu hamil

dan orang lanjut usia resiko tinggi dilarang:

1. memasuki Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat

Perbelanjaan serta Tempat Hiburan, Tempat Wisata, dan

tempat bermain pada; dan/atau

2. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik

di tempat umum.

Setiap orang dilarang mengajak anak berusia kurang dari 12

(dua belas) tahun:

1. memasuki Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat

Perbelanjaan, serta Tempat Hiburan, Tempat Wisata, dan

tempat bermain pada; dan/atau

2. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik

di tempat umum.

Setiap orang yang melanggar ketentuan diktum KEENAM dan

KETUJUH akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran lisan;

2. membuat pernyataan tidak akan mengulangi; dan

3. upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing.

Ketentuan penerapan sanksi sebagaimana diktum KEDELAPAN

dilaksanakan oleh Satpol PP dan ditetapkan dalam Standar

Operasional Prosedur oleh Kepala Satpol PP Kota Surakarta.

Melaksanakan lnstruksi Walikota ini dengan penuh tanggung

jawab.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal {E September 2020
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