
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 lnstansi Vertikal/ BUMN / BUMD di Kota
Surakarta

di-
SURAKARTA

SURAT EDARAN

WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 067 t2284

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4

CORONA VIRUS D/SEASE 2019 DI KOTA SURAKARTA

A. DASAR:

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

2. lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Peneegahan dan Pengendalian
Corona Virus Drsease 2019 (COVID-19);

3. Kepufusan 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-1 9);
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4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 dan Level 3 Corona Virus Disease 2019 
Di Wilayah Jawa dan Bali; 

5. Instruksi 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 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Perubahan Kedua 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. 

 

B. KEBIJAKAN : 

Mempertimbangkan : 

1. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta; 

2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PPKM Level 4 COVID-19 di Kota Surakarta 
periode 21 – 25 Juli 2021; 

3. Kriteria level situasi pandemik Kota Surakarta berdasarkan assesmen Kementrian 
Kesehatan Republik Indonesia adalah Level 4 (insiden sangat tinggi kasus yang 
didapat secara lokal dan tersebar luas dalam 14 hari terakhir serta risiko infeksi 
yang sangat tinggi untuk populasi umum); 

4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus 
Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi 
pandemi berdasarkan assesmen, untuk melengkapi pelaksanaan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan 
COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran 
COVID-19; 

5. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia 
tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 18/SE/M/2020 tentang Pelaksanaan Tatanan dan 
Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; 

6. Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID–19 tanggal 9 Februari 2021 
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada 
Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

 

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. tetap memakai masker dengan benar (menutupi hidung dan mulut hingga dagu, 
jika keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status 
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kesehatannya kecuali pada saat makan dan minum) dan konsisten saat 
melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face 
shield tanpa menggunakan masker. Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 
(dua) masker merupakan pilihan yang baik dan masker sebaiknya perlu diganti 
setelah digunakan > 4 jam; 

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

c. pembatasan interaksi fisik (physical distancing), berupa: 

1) menjaga jarak antar orang paling sedikit 2 (dua) meter; 
2) waktu interaksi jarak dekat dengan durasi yang singkat untuk mengurangi 

risiko penularan; 
3) tidak berbicara tanpa menggunakan masker ketika makan dan minum;  
4) tidak berkerumun (kegiatan berkumpulnya orang di tempat umum secara 

tidak teratur dan bersifat sementara) dengan jumlah lebih dari 3 (tiga) orang); 
dan 

5) Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal 
serumah. 

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 Virus Disease 2019 (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 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);  
g. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi 

penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);  
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 sesuai prosedur yang berlaku; dan 

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

3. Setiap ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi dilarang memasuki area publik; 

4. Setiap orang dilarang mengajak anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun  memasuki 
area publik; 

5. Mengoptimalkan peran Satgas Penanganan COVID-19 tingkat Kelurahan dalam 
pelaksanaan PPKM Mikro sampai dengan Tingkat RT / RW guna mendukung 
penerapan PPKM Level 4, sebagai berikut : 
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a. Zonasi pengendalian potensi penularan COVID–19 wilayah hingga tingkat RT 
dengan kriteria meliputi : 

NO ZONA KASUS COVID 

a. Hijau tidak ada kasus COVID–19 

b. Kuning 1 – 2 rumah dengan kasus konfirmasi positif  dalam satu 
RT selama 7 hari terakhir 

c. Oranye 3 – 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif  dalam satu 
RT selama 7 hari terakhir 

d. Merah Lebih dari 5 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 
satu RT selama 7 hari terakhir 

b. Mengoptimalisasi peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat 
Kelurahan selaku pos komando (posko) tingkat kelurahan untuk melaksanakan 
fungsi Pencegahan, Penanganan, Pembinaan, dan Pendukung pelaksanaan 
penanganan COVID– 19 di tingkat Kelurahan  melalui supervisi dan koordinasi 
dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kecamatan secara berkala 
minimal 1 (satu) kali seminggu; 

c. Melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfataan aset 
pemerintah daerah (seperti lapangan, gedung pertemuan, taman cerdas, dan 
sebagainya) serta area publik di masing – masing kelurahan untuk mematuhi 
pembatasan kegiatan sebagaimana diatur dalam surat edaran ini;  

d. Lurah bersama LPMK agar mengoptimalkan peran Satgas Jogo Tonggo, 
meliputi : 

1) Ketua RT melakukan pemetaan risiko epidemiologis per RT berkoordinasi 
dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta melalui Puskesmas sesuai 
kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

2) Melakukan Pendataan perjalanan orang yang masuk / keluar wilayah 
kelurahan dan menginap di wilayah kota surakarta; 

3) melaporkan hasil pemetaan (tracing dan tracking) dan melakukan inputing 
data ke dalam aplikasi jogotonggo.jatengprov.go.id secara rutin setiap 
hari dan setiap saat jika situasi mendesak atau darurat; 

4) Melakukan proses penjemputan Pasien OTG / Gejala Ringan untuk 
melakukan isolasi terpusat bersama TNI dan POLRI. 

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 1 Agustus 2021 berupa : 

1) Laporan jumlah rumah isolasi yang dihuni warga terkonfirmasi COVID–19 
setiap RT beserta foto rumahnya; 

2) Laporan perjalanan orang yang masuk / keluar wilayah kelurahan dan 
menginap di wilayah kota surakarta; 

3) Pelaksanaan kegiatan tracing dan tracking di tingkat RT/RW yang telah 
dilaksanakan Satgas Jogo Tonggo berserta dokumentasinya.  
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4) Laporan proses penjemputan Pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) / Gejala 
Ringan untuk melakukan isolasi terpusat yang telah dilakukan : 

5) Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bersama masyarakat dapat 
memantau situasi pandemik berdasarkan Tingkat transmisi COVID-19 di 
suatu wilayah di tiap kabupaten/kota melalui 
https://vaksin.kemkes.go.id/#/sckab dan 
https://corona.jatengprov.go.id/data serta zonasi pengendalian wilayah 
di Kota Surakarta hingga tingkat RT melalui 
https://covid.intip.surakarta.go.id/; 

f. Guna mewujudkan Kelurahan aman COVID–19, mekanisme PPKM Mikro 
dijalankan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan dengan 
melibatkan relawan kelurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, pendamping 
kelurahan beserta unsur masyarakat pendukung untuk penegakan protokol 
kesehatan, berupa Pemberian pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai 
kearifan lokal bagi warga yang melanggar protokol kesehatan; 

6. PPKM Level 4 COVID–19 dilakukan dengan menerapkan kegiatan, sebagai 
berikut: 

a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, 
Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online; 

b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus 
persen) Work From Home (WFH);  

c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, seperti :   

1) Keuangan dan perbankan hanya meliputi : asuransi, bank, pegadaian, 
dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada 
pelayanan fisik dengan pelanggan (customer); 

2) Pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan 
(customer) dan berjalannya operasional padar modal secara baik); 

3) Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, 
internet, pos media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat; 

4) Perhotelan non penanganan karantina; dan 

5) Industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukan 
bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 
(dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukan rencana 
ekspor  dan wajib memiliki izin operasional dan mobilitas kegiatan industri 
(IOMKI). 

 Dapat beroperasi dengan ketentuan : 

a) Untuk angka 1) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% 
(lima puluh persen) Work From Office (WFO) untuk lokasi yang 
berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua 
puluh lima persen) WFO untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran 
guna mendukung operasional; 
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b) Untuk angka 2) sampai dengan 4) dapat beroperasi dengan kapasitas 
maksimal 50% (lima puluh persen) Work From Office (WFO); dan 

c) Untuk angka 5) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% 
(lima puluh persen) Work From Office (WFO) untuk lokasi yang 
berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 10% (sepuluh 
persen) WFO untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran guna 
mendukung operasional. 

d. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial pada sektor pemerintahan  yang 
memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya 
diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) WFO dengan protokol kesehatan 
secara ketat; 

e. Pelaksanaan kegiatan pada kritikal, seperti :  

1) Kesehatan; 

2) Keamanan dan ketertiban masyarakat; 

3) Konstruksi (infrastruktur publik); 

4) Penanganan bencana; 

5) Energi; 

6) Logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok 
masyarakat; 

7) Makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan 
peliharaan; 

8) Pupuk dan petrokimia; 

9) Semen dan bahan bangunan; 

10) Obyek vital nasional; 

11) Proyek strategis nasionak; 

12) Utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah). 

Dapat beroperasi dengan ketentuan : 

a) Untuk angka 1) dan angka 2) dapat beroperasi 100% (seratus persen) 
WFO tanpa ada pengecualian;  

b) Untuk angka 3) sampai dengan angka 12) dapat beroperasi 100% 
(seratus persen) maksimal WFO, hanya pada fasilitas produksi/ 
konstruksi/ pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan 
administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan 
maksimal 25% (dua puluh lima persen) WFO; dan 

c) Pelaksanaan kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 
3) (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dengan menerapkan protokol 
kesehatan secara lebih ketat serta menunjuk petugas yang memastikan 
penerapan protokol kesehatan. 

f. Pengaturan aktivitas Pasar Tradisional / Pasar darurat, meliputi : 
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1) Durasi proses bongkar muat distribusi barang pukul 02.00 – 05.00 WIB; 

2) Waktu proses jual beli barang pasar yang menjual kebutuhan sehari– 
hari / kebutuhan pokok sampai dengan pukul 17.00 WIB; 

3) Waktu proses jual beli barang pasar yang menjual non kebutuhan 
sehari– hari sampai dengan pukul 15.00 WIB; 

4) Kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); 

5) Paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu dilakukan penyemprotan 
disinfektan; 

6) Operasional usahanya dilakukan dengan protokol kesehatan yang lebih 
ketat; 

7) Diwajibkan mendirikan Posko Penegakan Protokol Kesehatan; 

g. Melarang aktivitas Pasar tumpah (tempat aktivitas jual beli yang dilakukan di 
luar area pasar tradisional) dan Pedagang yang berjualan menggunakan 
mobil di Pasar Cinderamata dan sekitarnya (area alun – alun utara); 

h. Pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah 
makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan), meliputi :  

1) Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 20.00 WIB;  

2) Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya 
serta restoran / rumah makan dan kafe dengan lokasi tersendiri diizinkan 
makan di tempat dengan maksimal pengunjung 25% (dua puluh lima 
persen) dari kapasitas kursi dengan jaga jarak antar orang paling sedikit 2 
(dua) meter atau maksimal 3 (tiga) tikar serta durasi makan setiap 
pengunjung maksimal 20 (dua puluh) menit; 

3) Restoran / rumah makan dan kafe yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/ 
mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di 
tempat (dine – in); dan 

4) pelaksanaan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih 
ketat. 

i. Apotek dan Toko Obat dapat beroperasi 24 (dua puluh empat) jam; 

j. Pelaksanaan kegiatan pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup 
sementara, kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online 
dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, restoran, supermarket, pasar 
swalayan, dan toko obat sampai dengan pukul 20.00 WIB; 

k. Supermarket, pasar swalayan, toko kelontong, agen/outlet voucher, 
barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedangan asongan, bengkel kecil, 
cucian kendaraan dan lain – lain yang sejenis diizinkan buka sampai dengan 
pukul 20.00 WIB dengan jumlah pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen) 
dari kapasitas normal dan protokol kesehatan yang sangat ketat; 

l. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, tempat 
hiburan dan area publik lainnya)  ditutup sementara; 

m. Pengendalian Kegiatan Keagamaan, meliputi : 

dan
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1) Pelaksanaan kegiatan keagamaan dilaksanakan secara daring/ online; 

2) Tempat ibadah (masjid, mushalla, gereja, pura, wihara dan klenteng, serta 
tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) yang 
dikelola masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan, tidak 
mengadakan kegiatan peribadatan/ keagamaan berjamaah dan 
mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. 

n. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, 
budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan 
keramaian dan kerumunan) ditutup sementara; 

o. Pembatasan Kegiatan Pernikahan, meliputi : 

1) Kegiatan akad nikah / pemberkatan dihadiri maksimal 10 (sepuluh) orang 
(termasuk pengantin) dengan membawa hasil uji negatif swab PCR atau 
swab antigen paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setiap 
individu dengan jaga jarak antar orang paling sedikit 2 (dua) meter dan 
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;  

2) Kegiatan akad nikah / pemberkatan dilaksanakan di KUA / Kantor Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

3) Durasi waktu akad nikah/pemberkatan maksimal 2 (dua) jam; 

4) Kegiatan resepsi pernikahan ditiadakan sementara. 

p. Pelaksanaan kegiatan meeting/ Rapat/ FGD secara daring/ online/ streaming, 
kecuali terkait Penanganan Bencana; 

q. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional 
dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan : 

1) Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat duduk; 

2) Jaga jarak antar orang paling sedikit 2 (dua) meter; 

3) Menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; 

4) Jam operasional Batik Solo Trans (BST) jam 05.00 – 20.00 WIB 

r. Perhotelan/ Losmen/ Homestay dan sejenisnya dapat menerima tamu dengan 
kewajiban melampirkan hasil uji negatif swab PCR paling lama 2 x 24 (dua kali 
dua puluh empat) jam atau swab antigen paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh 
empat) jam setiap individu; 

s. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor 
dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta 
api) wajib : 

1) menunjukan kartu vaksinasi (minimal vaksinasi dosis pertama); 

2) hasil uji negatif swab PCR paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) 
jam atau swab antigen paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; 

3) ketentuan sebagimana dimaksud pada angka 1) dan 2) hanya berlaku untuk 
kedatangan dan keberangkatan dari dan Ke Pulau Jawa dan Pulau Bali 
serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi 
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Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten 
Sragen dan Kabupaten Klaten); 

4) Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan 
dari ketentuan sebagimana dimaksud pada angka 1). 

t. Pelaku perjalanan internasional, baik berstatus Warga Negara Indonesia 
(WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) dengan hasil uji swab PCR negatif, 
setelah melakukan karantina terpusat, diwajibkan untuk melakukan karantina 
mandiri selama 14 (empat belas) hari dibawah pengawasan Satgas 
Jogotonggo; 

u. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap 
diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan 
melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.  

7. Pihak manajemen Usaha penyediaan akomodasi wajib melaporkan data pelaku 
perjalanan yang menginap di hotel / losmen / guest house / sebutan lainnya 
disampaikan ke Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID–
19) Kota Surakarta (Sekretaris Daerah) secara mingguan pada tanggal 1 Agustus 
2021 melalui email bag-umum@surakarta.go.id, meliputi: 

a. Identitas Tamu (Check In dan Ditolak); 

b. Hasil Tes swab PCR atau swab antigen; 

c. Data riwayat perjalanan dan kesehatan tamu. 

8. Optimalisasi pemanfaatan speaker masjid dan speaker publik untuk 
mensosialisasikan perilaku 5M untuk pencegahan COVID–19 dan himbauan 
vaksinasi COVID–19 utamanya bagi pra lansia dan lansia; 

9. Pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala wajib melakukan isolasi terpusat di 
tempat yang ditunjuk oleh Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID–19) Kota Surakarta, kecuali anak berusia dibawah 14 (empat belas) 
tahun, ibu hamil lebih dari 8 (delapan) bulan dan orang dengan kebutuhan khusus. 

10. Puskesmas akan melakukan evakuasi pasien sebagaimana dimaksud pada         
angka 9 bersama Satgas Penanganan COVID–19 Tingkat Kecamatan / Satgas 
Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan dan Tim Cipta Kondisi. 

11. 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 : 

1) Pembatasan kegiatan, jumlah peserta, dan waktu operasional kegiatan; 

2) Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan penanganan Corona 
Virus Disease (COVID–19) dalam pelaksanaan kegiatan; 

3) Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan penanganan Corona 
Virus Disease (COVID–19) khusus bagi anak berusia kurang dari 5 (lima) 
tahun,  ibu hamil dan orang lanjut usia resiko tinggi; 
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4) ketentuan persyaratan/kelengkapan lain sesuai dengan jenis usaha/kegiatan 
yang mendukung peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol 
kesehatan. 

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

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 : 

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. 

14. Penerapan Sanksi bagi 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. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam 
rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan : 

a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218; 

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 

c. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; 

d. Ketentuan peraturan perundangan – undangan lainnya yang terkait 



16. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus

2021 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan'

17. Apabilasampai dengan batas waktu bertaku 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 2org (COVID-19) di Kota Surakarta beserta perubahannya'

Demikian untuk menjadikan

disampaikan terima kasih.

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Ketua DPRD Kota Surakarta;

3. Kajari Surakarta;

4. Kapolres Surakarta;

5. Dandim 0735 Surakarta; dan

6. Danrem 074 Surakarta.
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maklum dan dipedomani, atas kerjasamanya

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 26 Juli2021

b llr
TNAIITOTR SURAKARTA,

*

RAKABUMING RAKA

AK


