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I NSTRUKSI WALIKOTA SURAI(ARTA

NOMOR ' 06Z/tzo6

TENTANG

PENERAPAN SANKSI DALAM RANGKA PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORANA Y/RUS O'SEASE 2O1g

(covtD-lg) Dl KOTA SURAKARTA

WALIKOTA SURAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti lnstruksi presiden Nomor 6 Tahun 2O2O tentang
Peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum protokol Kesehatan Dalam pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2olg dan peraturan Walikota Surakarta
Nomor 39 Tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan penegakan Hukum protokol
Kesehatan Sebagai Upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Dr:sease
2019 di Kota Surakarta, dengan ini memberi instruksi:

Kepada

Untuk

KESATU

Tim Cipta Kondisi Kota Surakarta

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 kecuali pada saat makan dan minum;

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun
dengan air mengalir;

3. pembatasan interaksi fisik (physicaldistancing), berupa :

a. menjaga jarak antar orang paling sedikit 1 ,S (satu koma
lima) meter;

b. tidak berbicara tanpa menggunakan masker ketika
makan dan minumi dan

c. tidak berkerumun; dan
4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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Setiap orang yang melanggar ketentuan diktum KESATU akan
dikenakan sanksi administratif berupa:
1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pembubaran kegiatan;
4. dikenakan rapid fest dan/atau
5. kerja sosial.

Ketentuan penerapan sanksi sebagaimana diktum KEDUA
angka 1, 2 dan 3 dilaksanakan oleh Satpol PP dan ditetapkan
dalam Standar Operasional Prosedur oleh Kepala Satpol PP
Kota Surakarta.

Ketentuan penerapan sanksi rapid fesf sebagaimana diktum
KEDUA dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Dinas
Kesehatan dan ditetapkan dalam Standar Operasional
Prosedur oleh Satgas Penanganan COVID 19 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) s/d 55 (lima puluh lima) tahun;
c. tidak memiliki cacat fisiUmental; dan
d. bukan wanita hamil

2. mekanisme kerja pelaksanaan sanksi kerja sosial, meliputi:
a. Tim Cipta Kondisi melaksanakan operasi penegakan

peraturan walikota surakarta;
b. pendataan identitas pelanggar;
c. pelanggar membuat surat pernyataan tidak akan

mengulangi pelanggaran;

d. Tim Cipta Kondisi akan membawa pelanggar ke
fasilitas umum yang ditentukan / Benteng Vastenburg;

e. penentuan lokasi kerja sosial sebagaimana dimaksud
pada huruf d dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dan / atau
berdasarkan penetapan Satgas COVID - 19 Kota
Surakarta;

f. pelanggar melaksanakan kerja sosial dengan durasi
waktu maksimal I (delapan) jam dengan
memperhatikan protokol kesehatan dan keamanan,
meliputi:
1) pencabutan rumpuU tanaman perdu;
2) pengambilan sampah;
3) pembersihan parit.

g. bagi pelanggar yang pernah terjaring sebelumnya,
diberikan sanksi kerja sosial di Benteng Vasfe rnburg
selama I (delapan) jam;
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h. selama pelanggar sebagaimana dimaksud pada huruf
g menjalankan sanksi kerja sosial, Pemerintah Kota

Surakarta menyediakan tempat beristirahat di Benteng
Vasternburg.

3. pelanggar yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana
tersebut pada angka 1 mendapatkan sanksi berupa teguran

lisan, teguran tertulis pembubaran kegiatan, dan / atau

dikenakan rapid test.

Ketentuan pelaksanaan Sanksi Sosial sebagaimana diktum

LIMA dilaksanakan oleh Satpol PP dan ditetapkan dalam

Standar Operasional Prosedur oleh Kepala Satpol PP Kota

Surakarta.

Setiap anak berusia kurang dari 15 (lima 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 yang melanggar ketentuan diktum KETUJUH

akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran lisan;
2. membuat pernyataan tidak akan mengulangi; dan

3. upaya paksa pemulangan ke rumah masing-masing'

Setiap orang dilarang mengajak anak berusia kurang dari 15

(lima 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 KESEMBILAN

akan dikenakan sanksi administratif berupa:

1. teguran lisan;
2. membuat pernyataan tidak akan mengulangi; dan

3. kerja sosial.

Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung

jawab tempat, dan fasilitas umum wajib melaksanakan dan

mematuhi protokol kesehatan berupa perlindungan kesehatan

yang meliputi :

1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media

informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman

mengenai pencegahan dan pengendalian Covid'l 9;

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah

diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan
pembersih tangan (hand sa nitize r\;
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3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantrauan Kesehatan
bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan
kerja;

4. upaya pengaturan jaga jarak;

5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang

berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19;
7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk

mengantisipasi penyebaran Covid-19; dan

8. 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; dan
9. mematuhi Edaran Walikota terkait penanganan Covid 19.

Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau

penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar

ketentuan diktum KESEBELAS akan dikenakan sanksi

administratif berupa:
1 . teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. penghentian sementara operasional usaha paling lama 2

(dua) bulan; dan/atau
4. pencabutan izin usaha.

Ketentuan penerapan sanksi sebagaimana diktum KEDUA

BELAS angka 1,2, dan 3 dilaksanakan oleh Satpol PP dan

ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur oleh Kepala

Satpol PP Kota Surakarta.

Ketentuan penerapan sanksi pencabutan izin usaha

sebagaimana diktum KEDUA BELAS dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pemudik adalah 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 kecuali orang yang bekerja untuk sementara

waktu di Kota Surakarta.

Pemudik sebagaimana diktum KELIMA BELAS wajib menjalani

karantina paksa di Solo Iechnopark selama 14 (empat belas)

hari, kecuali memiliki hasil uji negatif swab PCR atau swab

antigen paling lama 2 (dua) hari sebelum diperiksa Satgas Jogo

Tonggoffim Cipta Kondisi

Ketentuan Karantina Paksa sebagaimana diktum KEENAM

BELAS dilaksanakan oleh Tim Cipta Kondisi dengan ruang

lingkup sebagai berikut:
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1. Kriteria pendatang yang wajib melakukan karantina paksa,

meliputi:
a. pria atau wanita sehat jasmani dan rohani;
b. usia 15 (lima belas) s/d 60 (enam puluh) tahun;

c. tidak memiliki cacat fisiUmental; dan
d. bukan wanita hamil.

2. Mekanisme pelaksanaan penjemputan Karantina Paksa,

meliputi:
a. Satgas Jogo Tonggo mengantiarkan pemudik yang tidak

memiliki hasil uji negatif swab PCR atau swab antigen ke

Satgas Penanganan COVID-1 9 Tingkat Kecamatian;

b. Tim Cipta Kondisi menerima laporan pemudik

sebagaimana huruf a dari Satgas Penanganan COVID-

19 Tingkat Kecamatan;
c. Tim Cipta Kondisi menjemput di kecamatan dan

mengantar pemudik yang tidak memiliki hasil uji negatif

swab PCR atau swab antigen pada huruf a ke Solo

Technopark dengan jadwal pukul 10.00 - 12'00 WIB

atau pukul 15.00 - 17.00 WIB;

d. Tim Cipta Kondisi menyerahkan pemudik kepada

Petugas di Ruang Transit Karantina Paksa;

3. Pemudik yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana

tersebut pada angka 1 wajib melaksanakan karantina

mandiri selama 14 (empat belas) hari dibawah pengawasan

Jogo Tonggo.

KEDELAPAN BELAS: Ketentuan pelaksanaan Karantina Paksa sebagaimana diktum

KETUJUH BELAS dilaksanakan oleh Satgas Penanganan

COVID- 19 Kota Surakarta dan ditetapkan dalam Standar

Operasional Prosedur oleh Satgas Penanganan COVID - 19

Kota Surakarta.

KESEMBILAN BELAS: Melaksanakan lnstruksi Walikota ini dengan penuh tanggung

jawab.

Ditetapkan di Surakarta

pada tanggal 19 Desember 2020

OTA SURAKARTA,

DI RUDYATM


