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SURAT EDARAN
WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 067/3119

TENTANG

PENERAPAN DİSİPLİN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Dl KOTA SURAKARTA

A. DASAR :

1. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Vims Disease 2019 (COVID-
19) Sebagai Bencana Nasional;

2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hükum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Vims Disease 2019 (Covid-19);

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di
tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona
Vims Disease 2019 (Covid-19);

4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan Penegakan Hükum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Vims Disease 2019 di Kota Surakarta sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Wallkota Surakarta Nomor 36 Tahun 2020 tontang

Perubahan Keempat atas Peraturan Wallkota Surakarta Nomor 24 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplln dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagaj
Upaya Pencegahan dan Pengendaljan Corona Virus Disease 2019 dl Kota
Surakarta

B. KEBIJAKAN

Mempertimbangkan

1. Perkembangan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Cowd-19) di Kota
Surakarta,

2. Pemulihan Ekonomi Daerah

C. PELAKSANAAN •

Menindaklanjuti dasar sebagaimana tersebut diatas, bersama ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1 Setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan meliputi

a. 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;

b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
c. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih

dan Sehat (PHBS).
2. Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat

dan fasilitas umum (termasuk pasar tradisional) wajib melaksanakan dan
mematuhi protokol kesehatan meliputi:

a. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk
memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan
pengendalian Covid-19;

b. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan
memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);

c. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang
yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;

d. upaya pengaturan jaga jarak;
e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam

penularan dan tertularnya Covid-19;
g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi

penyebaran Covid-19; dan
h menutup sementara waktu tempat usaha atau kegiatan jika berdasarkan

pemeriksaan medis terdapat kasus positif Covid-19 dan segera berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur yang
berlaku.
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3. Setjap anak berusla kurang darl 15 (lima belas) tahun, Ibu harnil dan orang lanjut
usia restko tinggi dilarang

a. memasukl Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat Perbelanpan serta Tempat
Hiburan, Tempat Wisata, dan tempat bermaln, dan/atau

b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak flSlk dl tempat umum
kecuali bagi sekolah yang telah ditunjuk melakukan simulasi Pembelajaran
Tatap Muka oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta

4 Settap orang dilarang mengajak anak berusia kurang dart 15 (lima belas) tahun
a. memasuki Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat Perbelanpan, serta Tempat

Hiburan, Tempat Wisata, dan Tempat Bermain, dan/atau
b melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik dl tempat umum

5 Dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, dilakukan pelonggaran
kegiatan/fasilltas tempat ibadah, tempat hiburan, tempat wisata, tempat berman,
rumah makan/restaurant/kafe, toko modern, pusat perbelanjaan, pusat kuliner,
gedung pertemuan dan hotel dengan ketentuan sebelum melaksanakan kegiatan,
pengelola kegiatan/fasilitas tersebut wajib mengirimkan proposal kepada
Pemerintah Kota Surakarta untuk mendapatkan persetujuan Satuan Tugas
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Surakarta, minimal
bensi
a. Jam Operasional kegiatan tempat hiburan, tempat wisata, tempat bermain,

rumah makan/restaurant, toko modern, pusat perbelanjaan, pusat kuliner, dan
gedung pertemuan mulai jam 10.00 — 21.00 WIB

b. Jam Operasional hiburan malam mulai pukul 19.00 — 24.00 WIB,
c.Kapasitas gedung/fasilitas;
d. Durasi waktu kegiatan maksimal 2 (dua) jam untuk pertemuan massal;
e Untuk acara meeting, Rapat, FGD di Hotel/Restoran/Gedung Pertemuan

jumlah peserta maksimal 150 orang dan tidak melebihi 50% dari kapasitas
gedung;

f. Untuk acara Resepsi/Pernikahan di Hotel/Restoran/Gedung Pertemuan jumlah
tamu maksimal 300 orang dan tidak melebihi 50% dari kapasitas gedung

g.Pelaksanaan resepsi pernikahan dilaksanakan menggunakan model
hidangan ladosan dimana sajian hidangan dibungkus plastik transparan
termasuk sendok/garpu dan lainnya atau dalam bentuk box.
Disajikan/diberikan secara langsung oleh pramusaji ke tamu-tamu
bersangkutan, dilarang dilanting.

h. Hiburan yang diperkenankan mempertimbangkan pembatasan interaksi fisik
(physical distancing);

i. Warung makan berbentuk angkringan atau penyajian makanan di piring
wajib melakukan pengaturan pengambilan makanan dengan penyajian
makanan tertutup, pelayanan petugas khusus yang menggunakan masker dan
sarung tangan serta makanan yang telah diserahkan kepada pelanggan tidak
dapat diperjualbelikan kembali;

j. Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan penanganan Corona
Virus Disease (COVID -19) dalam pelaksanaan kegiatan;

k. Ketentuan persyaratan/kelengkapan lain sesuai dengan jenis usaha/kegiatan
yang mendukung peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol
kesehatan.
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6 Warga masyarakat dilarang menyelenggarakan kegjatan yang mengrnbulkan
kerumunan dl lingkungan rumah tinggal, antara lam resepsl pernikahan
tasyakuran, dan sebagalnya

7 Penerapan sanksi bagl setiap orang yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada nornor 1 dikenai sanksl administratif berupa
a. teguran lisan,
b teguran tertulis,
c, pembubaran kegiatan, dan/atau
d. kerja soslal

8 Penerapan sanksi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau
penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum, terdiri atas
a Pedagang pasar tradisional ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota

Surakarta, sankst admtrustratif berupa
1) teguran lisan untuk pelanggaran pertama,
2) teguran tertulis untuk pelanggaran kedua,
3) penghentian sementara operasional usaha selama 3 (tiga) hari untuk

pelanggaran ketiga
b. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan

fasilitas umum dilaksanakan oleh Tim Cipta Kondisi, sanksi administratif
berupa
1) teguran lisan untuk pelanggaran pertama,
2) teguran tertulis untuk pelanggaran kedua;
3) penghentian sementara operasional usaha paling lama 1 (satu) bulan

untuk pelanggaran ketiga berkoordinasi dengan Tim Supervisi Proposal
Tempat Pelayanan Publik Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Kota Surakarta.

9 Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 19 Desember
2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

10. Apabila sampai dengan batas waktu berlaku berakhir belum diterbitkan kembali
Surat Edaran Walikota, maka pengaturan berpedoman pada Peraturan Walikota
Surakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta beserta perubahannya.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 11 Desember 2020

ALIKOTA SURAKARTA,

HADI RUDYATM


