
WALIKOTA SURAKARTA

Yth. 1. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau
Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum

2. Seluruh Masyarakat Kota Surakarta
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kota Surakarta
4. Kepala lnstansiVertikal / BUMN / BUMD di Kota

Surakarta
di-

SURAKARTA

SURAT EDARAN

WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA YIRUS

D/SEASE 2019 (COV|D-|9) Dr KOTA SURAKARTA

A, DASAR:

1. Keputusan Presiden Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang
Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Drsease 2019 (COVID-

79) Sebagai Bencana Nasional;

2. lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2O2O Tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (Covid-l9);

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor
HK.01.07/MENKESBAA2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di

tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Drsease 2019 (Covid-l9);

4. lnstruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan
Masyarakat dalam Percepatan Penanganan COVID - 19 di Tingkat Rukun Warga
(RW) melalui Pembantukan Satgas Jogo Tonggo;
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5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin
dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kola Surakarta.

B. KEBIJAKAN:
Mempertimbangkan :

1. Perkembangan Penyebaran Corcna Vi,rus Disease 2019 (Covid-1g) di Kota
Surakarta;

2. Pemulihan Ekonomi Daerah;
3. Meningkatnya arus pemudik ke Surakarta dan tingginya potensi kerumunan

masyarakat menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021.
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September

2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID - 1 9) Daerah

5. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 44310011492 tanggal 18 November 2020
Perihal Pencegahan dan Percepatan Penanganan Covid -19 di Provinsi Jawa
Tengah.

6. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443/ 0017480 tanggal 16 Desember 2020
Perihal Antisipasi Peningkatan Covid -19 di Daerah.

C. PELAKSANAAN:

Menindaklanjuti kebijakan 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 kecuali pada saat makan dan minum;

b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
c. pembatasan interaksi fisik (physical distancing), berupa:

1) menjaga jarak antar orang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;

2) tidak berbicara tanpa menggunakan masker ketika makan dan minum; dan
3) tidak berkerumun; 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-1 9;

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

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

d. upaya pengaturanjagajarak;
e. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
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f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam
penularan dan tertula rnya Covid-l 9;

g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi
penyebaran Cavid-l9;

h. menutup sementara waktu tempat usaha atau kegiatan jika berdasarkan
pemeriksaan medis terdapat kasus positif Covid-l9 dan segera berkoordinasi
dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan tindakan sesuai prosedur yang
berlaku; dan

i. mematuhi pengaturan khusus yang diatur dalam Surat Edaran Walikota ini.

3. Setiap anak berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun, ibu hamil dan orang lanjut
usia resiko tinggi dilarang:

a. memasuki Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat Perbelanjaan serta Tempat
Hiburan, Tempat Wisata, dan tempat bermain; dan/atau

b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di tempat umum.

4. Setiap orang dilarang mengajak anak berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun:

a. memasuki Pasar Tradisional, Toko Modern, Pusat Perbelanjaan, serta Tempat
Hiburan, Tempat Wisata, dan Tempat Bermain; dan/atau

b. melakukan kegiatan berkumpul dan melakukan kontak fisik di tempat umum.

5. Dalam rangka pemulihan ekonomi daerah, dilakukan pelonggaran

kegiatan/fasilitas tempat ibadah, tempat hiburan, tempat wisata, tempat bermain,
rumah makanlrestauranUkafe, toko modern, pusat perbelanjaan, pusat kuliner,
gedung pertemuan dan hotel dengan ketentuan sebelum melaksanakan kegiatan,
pengelola kegiatan/fasilitas tersebut waiib mengirimkan proposal kepada
Pemerintah Kota Surakarta untuk mendapatkan persetujuan Satuan Tugas
Penanganan Corona Virus Drsease 2019 (Covid -19) Kota Surakarta, minimal

berisi :

a. jam Operasional kegiatan tempat hiburan, tempat wisata, tempat bernain,
rumah makan/restaurant, toko modern, pusat perbelanjaan, pusat kuliner, dan
gedung pertemuan mulaijam 10.00 - 21.00 WIB;

b. jam Operasional hiburan malam mulai pukul 19.00 -24.00 WIB;

c. kapasitas gedungffasilitas;

d. durasi waktu kegiatan maksimal 2 (dua) jam untuk pertemuan massal;

e. untuk acara meeting, Rapat, FGD di HotellRestoran/Gedung Pertemuan jumlah
peserta maksimal 150 orang dan tidak melebihi 50% dari kapasitas gedung;

f. untuk ae:,ra 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
sendoklgarpu 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
(phy si ca I d i sta n ci n g);
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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 Carona
Virus Dr'sease (Covid -19) dalam pelaksanaan kegiatan;

k. ketentuan persyaratan/kelengkapan lain sesuai dengan jenis usaha/kegiatan
yang mendukung peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol
kesehatan.

6. Warga masyarakat dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menimbulkan
kerumunan, meliputi :

a. kegiatan lebih dari 5 (lima) orang di tempat umum; atau

b. kegiatan di lingkungan ,rumah tinggal berupa resepsi pernikahan, tasyakuran,
dan sebagainya.

7. Melarang setiap perayaan Hari Raya Natal Tahun 2O2O dan Tahun Baru 2021
di tempat hiburan, tempat wisata, rumah makan/restauranUkafe, toko modern,
pusat perbelanjaan, pusat kuliner, gedung pertemuan, hotel dan fasilitas umum.

8. Melarang kegiatan selebrasi kemenangan PILKADA Tahun 2020.
9. Menunda Pembelajaran Tatap Muka pada satuan pendidikan PAUD, SD, SMP

dan Dikmas dengan mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh dan
mengembangkan metode yang inovatif, kreatif, menantang serta menyenangkan
peserta didik.

10. Setiap orang yang tidak bertempat tinggal di Kota Surakarta yang masuk ke Kota

Surakarta dan menetap paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam di

rumah tinggal penduduk wajib melaksanakan karantina paksa di Solo
Technopark, kecuali:
a. orang yang bekerja untuk sementara waktu di Kota Surakarta; atau
b. orang yang memiliki memiliki hasil uji negatif swab PCR atau swab antigen

paling lama 2 (dua) hari sebelum diperiksa Satgas Jogo Tonggo/Tim Cipta
Kondisi.

1 1. Satgas Jogo Tonggo agar meningkatkan peran serta aktif untuk melakukan
pengawasan dan melaporkan keberadaan pemudik kepada Satgas Penangangan
COVID - 19 Kota Surakarta melalui Satgas Penanganan COVID - 19 Kecamatan.

12. Penerapan Sanksi bagi Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada nomor 1 dan nomor 4 dikenai sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;
c. pembubaran kegiatan;
d. dikenakan rapid fesf; dan/atau
e. kerja sosial paling lama 8 (delapan) jam di fasilitas umum yang ditentukan /

Benteng Vastenburg.

13. Penerapan Sanksi Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau
penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada nomor 2, terdiri atas :
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a. Pedagang pasar tradisional ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Kota

Surakarta, sanksi administratif 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 selama 1 (satu) bulan untuk
pelanggaran ketiga berkoordinasi dengan Tim Supervisi Proposal Tempat

Pelayanan Publik Penanganan COVID - 19 Kota Surakarta.

14. Penerapan Sanksi bagi Setiap Anak berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun, ibu

hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud pada nomor 3 dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. membuat pernyataan tidak akan mengulangi; dan

c. upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing.

15. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan 4

Januari 2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

16. Apabila sampai dengan batas waktu berlaku berakhir belum diterbitkan kembali

Surat Edaran Walikota, maka pengaturan berpedoman pada Peraturan Walikota

Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan

Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Corona Virus Disease 2019 di Kota Surakarta.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya

disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 19 Desember 2020

OTA SURAKARTA

ADI RUDYATMO
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