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TENTANG

PEM B E R LAKUAN P EM BATASAN KEG IATAN MASYARAKAT B E RBASI S M I KRO
DAN OPTIMALISASI PERAN SATUAN TUGAS KELURAHAN DALAM

PENGENDALTAN PENYEBARAN CORONA VTRUS D/SEASE 2019 (COVID-19)

DI KOTA SURAKARTA

A. DASAR:

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

19) Sebagai Bencana Nasional;
2. lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Drsease 2019 (COVID-19);

3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di

tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

4. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko
Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
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5. 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;

6. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin

dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 20rg (COVID-19) di Kota Surakarta

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6 Tahun

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona y,,7us Disease 2079 (COVID-19) di
Kota Surakarta.

B. KEBIJAKAN:
Mempertimbangkan :

1. Peningkatan Penyebaran Corona Virus Disease 20rg (COVID-19) di Kota
Surakarta;

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPKM Berbasis Mikro periode 9 - 22
Februari 2021.

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 (kegiatan berkumpulnya orang di tempat umum secara

tidak teratur dan bersifat sementara dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang);
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 Corona Mrus Disease 2019 (COVID-j9);

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

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;
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f. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam
penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2079 (COVID-19);

g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi
penyebaran Corona Virus Dlsease 2079 (COVID-l9);

h. menutup sementara waktu tempat usaha atau kegiatan jika berdasarkan
pemeriksaan medis terdapat kasus positif Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk dilakukan
tindakan sesual prosedur yang berlaku; dan

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

3. Setiap anak berusia kurang dari 5 (lima) 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 5 (lima) 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. Mengoptimalkan peran Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan
dalam pelaksanaan PPKM Mikro sampai dengan Tingkat RT / RW yang

berpotensi menimbulkan penularan COVID - 19 berpedoman pada zonasi
pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria meliputi :

NO ZONA KASUS COVID SKENARIO PENGENDALIAN
a H ijau tidak ada kasus

covrD - 19

Surveilans aktif
Seluruh suspek di tes
Pemantauan kasus tetap dilakukan
secara rutin dan berkala

b Kuning 1 - 5 rumah

dengan kasus
konfirmasi positif
dalam satu RT
selama 7 hari
terakhir

- Menemukan kasus suspek dan
pelacakan kontak erat

- Melakukan isolasi mandiri untuk pasien
positif dan kontak erat dengan
pengawasan ketat

c. 6 - 10 rumah
dengan kasus
konfirmasi positif
dalam satu RT
selama 7 hari
terakhir

d Merah Lebih dari 10

rumah dengan
kasus konfirmasi
positif dalam satu

Menemukan kasus suspek dan
pelacakan kontak erat
Melakukan isolasi mandiri untuk pasien
positif dan kontak erat dengan
pengawasan ketat

Oranye - Menemukan kasus suspek dan
pelacakan kontak erat

- Melakukan isolasi mandiri untuk pasien
positif dan kontak erat dengan
pengawasan ketat

- Menutup tempat bermain anak dan

tempat umum lainnya, kecuali sektor
esensial
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NO ZONA KASUS COVID SKENARIO PENGENDALIAN
RT selama 7 hari

terakhir
- Menutup tempat bermain anak dan

tempat umum lainnya, kecuali sektor
esensial

- Melarang kerumunan lebih dari 3 orang
- Dilarang keluar masuk wilayah RT
- Meniadakan kegiatan sosial masyarakat

di lingkungan RT yang menimbulkan
kerumunan dan berpotensi menimbulkan
penularan

6. Optimalisasi peran Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan dalam
Pelaksanaan PPKM Mikro sebagaimana dimaksud pada nomor 5, meliputi :

a. Camat agar mendorong percepatan pembentukan dan menetapkan Satuan
Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan yang melaksanakan fungsi
Pos Komando (Posko) Tingkat Kelurahan dengan melibatkan unsur Ketua
RT/RW Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Tim PKK, Posyandu, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Agama, Karangtaruna, Kader Kesehatan, Satgas Jogo
Tonggo dan relawan lainnya serta mengirimkan file scan Keputusan Camat
kepada Sekretaris Daerah Kota Surakarta cq. Kepala Bagian Organisasi setda
Kota Surakarta melalui email bagorcka@yahoo.co.id dan Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Surakarta melalui email enardianto@gmail.com paling
Iambat 26 Februafi 2A21;

b. Lurah agar mengirimkan file scan Keputusan Lurah tentang Pembentukan
Satgas Jogo Tonggo kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta melalui
email enardianto@gmail.com paling lambat 28 Februari 2021;

c. Mengoptimalisasi peran dan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19
Tingkat Kelurahan untuk melaksanakan koordinasi, pengawasan dan evaluasi
terhadap pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat dan fungsi pos
komando (posko) melalui supervisi dan koordinasi dari Satuan Tugas
Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan secara berkala, minimal 1 (satu)
kali seminggu;

d. Lurah bersama LPMK agar mengoptimalkan peran Satgas Jogo Tonggo
(Ketua RT) dalam melakukan pemetaan risiko epidemiologis per RT
berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta melalui Puskesmas
sesuai kriteria sebagaimana dimaksud pada nomor 5 dan melaporkan hasil
pemetaan (tracing dan tracking) rumah tersebut ke dalam aplikasi
jogotonggojatengprov.go.id secara rutin setiap hari dan setiap saat jika
situasi mendesak atau darurat;

e. Lurah agar melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan PPKM Mikro kepada
Satgas Penanganan COVID 19 Kota Surakarta (Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Surakarta) dan mengirimkan dalam bentuk file melalui email
enardianto@gmail.com paling lambat tanggal 28 Februari2A2l dan 7 Maret
202{ berupa:
1) Laporan jumlah rumah isolasi yang dihuni warga terkonfirmasi COVID - 19

setiap RT beserta foto rumahnya;
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2) Pelaksanaan kegiatan tracing dan tracking di tingkat RT/RW yang telah
dilaksanakan Satgas Jogo Tonggo berserta dokumentasinya.

7 . Dalam rangka pengendalian penyebaran pandemi COVID - 1 9, dilakukan
pembatasan kegiatan masyarakat, meliputi :

a. Membatasi tempat / kerja perkantoran dengan menerapkan Work from Home
(WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work from Otrlce (WFO) sebesar
50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara
lebih ketat;

b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring I online,
c. Untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman,

energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem
pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, industri strategis, pelayanan
dasar, utilitas publik dan industri yang telah ditetapkan sebagai objek vital
nasional dan objek tertentu serta kebutuhan sehari - hari yang berkaitan
dengan kebutuhan pokok masyarakat dapat beroperasi 100% (seratus persen)
dengan pengaturan waktu operasional, kapasitas dan penerapan protokol
kesehatan secara lebih ketat;

d. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

e. Pengaturan waktu operasional Pasar Tradisional, meliputi :

'1) Proses jual beli barang maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB;
2) Durasi proses bongkar muat distribusi barang paling lama 3 (tiga) jam.

f. Pasar darurat tetap beroperasi dan wajib melaksanakan protokol kesehatan;
g. Pasar tumpah (tempat aktivitas jual beli yang dilakukan di luar area pasar

tradisional) dapat beroperasi dengan pembatasan jumlah pedagang maksimal
50% (lima puluh persen) dan wajib melaksanakan protokol kesehatan;

h. Pembatasan kegiatan warung makan/ rumah makan I calet restaurant,
pedagang kaki lima/lapak jajanan/hik dan pusat kuliner, meliputi :

1) Waktu operasional sesuai jam operasional masing - masing usaha;
2) Layanan makan di tempat paling banyak 50% (lima puluh persen) dari

kapasitas tempat duduk dengan jaga jarak antar orang paling sedikit 1 ,5
(satu koma lima) meter;

3) Layanan makanan melalui pesan antar / dibawa pulang tetap diijinkan
sesuai jam operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1);

4) Melarang kegiatan hiburan;
5) Warung makan/rumah makanlcafe/restaurant, pedagang kaki lima/lapak

jajanan dan pusat kuliner 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;

6) Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
i. Waktu operasional kegiatan toko pusat perbelanjaan/mall jam 1O.OO - 21.00

WB dengan Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
j. Waktu operasional kegiatan toko modern/retail/kelontong jam 06.OO - 21.OO

wib;
k. Waktu operasional kegiatan destinasi wisata sampai dengan pukul 15.00 wib

dengan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan wajib
melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat;
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l. Waktu operasional kegiatan tempat bermain/arena ketangkasan, sarana
olahraga, hiburan malam (kelab malam, diskotik, pub), karaoke, game
onlrne dan warnet sampai dengan pukul 2'l .00 wib dengan jumlah pengunjung

maksimal 50% dari kapasitas normal dan wajib melaksanakan protokol

kesehatan secara lebih ketat;

m. Pelaku usaha (Mall/Pasar Tradisional/Pusat Perbelanjaan/tempat hiburan

malam) diwajibkan mendirikan Posko Penegakan Protokol Kesehatan;
n. Penutupan kegiatan Car Free Day serta penyelenggaraan event seni dan

budaya offline,
o. Mengijinkan tempat ibadah beroperasi dengan pembatasan meliputi :

1) Kegiatan bersifat ibadah wajib;
2) Jumlah peserta maksimal 500 (lima ratus) orang dan tidak melebihi 50%

(lima puluh persen) dari kapasitas gedung;

3) Jarak antar orang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.
p. Pembatasan Kegiatan Pernikahan, meliputi :

1) Kegiatan akad nikah / pemberkatan penikahan dilaksanakan di Kantor

Urusan Agama (KUA) / Tempat lbadah yang terdaftar oleh Kementrian

Agama;
2) Jumlah peserta maksimal 20 (dua puluh) orang dengan jaga jarak antar

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

3) Durasi waktu maksimal 2 (dua) jam;

4) Penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

5) Dilarang melaksanakan kegiatan pernikahan di rumah tinggal, pendhopo
joglo kelurahan / kecamatan, aula sekolah, gelanggang olahraga dan
gedung sejenis lainnya yang fungsinya tidak untuk melaksanakan hajalanl
resepsi pernikahan.

q. Pembatasan kegiatan perhotelan dan gedung pertemuan, meliputi :

1) Kegiatan meetingl RapaU FGD terkait pelaksanaan tugas perkantoran

dengan jumlah peserta maksimal 150 (seratus lima puluh) orang dan tidak
melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung dengan jaga jarak
antar orang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter;

2) Kegiatan resepsi pernikahan dengan pembatasan jumlah tamu maksimal
300 (tiga ratus) orang dan tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari
kapasitas gedung dengan jaga jarak antar orang paling sedikit 1 ,5 (satu

koma lima) meter serta tidak menyediakan tempat duduk tamu;
3) Durasi waktu kegiatan maksimal 2 (dua) jam;

4) Penyajian makanan dalam resepsi pernikahan dilaksanakan
menggunakan model hidangan box. Disajikan/diberikan secara langsung
kepada tamu-tamu bersangkutan (dilarang dilanting);

5) Hiburan dalam resepsi pernikahan yang diperkenankan
mempertimbangkan pembatasan interaksi fisik (physlcal distancing);

6) Wajib melaksanakan protokol kesehatan secara lebih ketat.
r. Melarang kegiatan di rumah tinggal, jalan, ruang publik dan lapangan yang

dapat menimbulkan kerumunan;
s. Melarang segala aktivitas yang dapat menimbulkan kontak fisik dan / atau

kerumunan, misal : olahraga sepak bola, tarian dengan kontak fisik dan
sebagainya;

t. Jam operasional Batik Solo Trans (BST) sampai dengan jam 21.00 WIB
dengan jaga jarak antar orang paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter.
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8. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan,
pengelola tempat kegiatan wajib mengatur pelaksanaan pembatasan kegiatan

dengan mengirimkan proposal kepada Pemerintah Kota Surakarta untuk

mendapatkan persetujuan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid -19) Kota Surakarta dengan, minimal berisi :

'l) Pembatasan kegiatan, jumlah peserta, dan waktu operasional sebagaimana

dimaksud pada angka 5;

2) Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan penanganan Corona
Virus Dlsease (Covid -19) dalam pelaksanaan kegiatan;

3) ketentuan persyaratan/kelengkapan lain sesuai dengan jenis usaha/kegiatan
yang mendukung peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol

kesehatan.

9. 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. pembubarankegiatan;
d. dikenakan rapid test; dan/atau
e. kerja sosial paling lama 8 (delapan) jam di fasilitas umum yang ditentukan.

10. Penerapan Sanksi Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau
penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada nomor 2, terdiri atas :

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 paling lama 2 (dua) bulan untuk

pelanggaran ketiga.

11. Penerapan Sanksi bagi Setiap Anak berusia kurang dari S (lima) 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.

12. surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan g Maret
2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

13. Apabila sampai dengan batas waktu berlaku berakhir belum diterbitkan kembali
surat Edaran walikota, maka pengaturan berpedoman pada peraturan walikota
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Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota

Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta.

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

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 22 Februari 2021

KOTA SURAKARTA,
DAE

Utama Madya
31123 199003 1 009

Y


