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TENTANG

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN COUD-19

DI KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Berdasarkan Instruksi Menteri Datam Negeri Nomor 02 Tahun 2o2l tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pengendalian
Penyebaran corono virus Dbease 2o1g (covid-19), dengan ini diinstruksikan kepada:

1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN/BUMD
4. Kepala Desa/Lurah
5. Pimpinan Instansi/perusahaan swasta dan Layanan publik

di wilayah Kabupaten Sragen

Untuk

KESATU Perpanj angan status pemberrakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) di Kabupaten sragen berlaku mulai tanggal 26 Januari 2o2r
sampai dengan 8 Februari2}2l.

KEDUA Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (ppKM)
sebagaimana diktum KESATU meliputi,:
1. Pemberlakuan sistem work From Hame (wFH) sebesar zsoh d,an

work From office (wFo) sebesar 2soh bagi pekerja perkantoran,
kecuali untuk pekerja yang menjalankan tugas dan fungsi
penanganan couid-19, pengawasan dan penind.akan protokol
kesehatan atau fungsi lain yang bersifat darurat, antara lain
Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Badan penanggulangan
Bencana Daerah, satuan polisi pamong praja, Dinas
Perhubungan, TNI, Polri, Fuskesmas, pMI, pSC, diatur oleh
pimpinan Perangkat Daerah/ Instansi masing-masing.

2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ online;

Jl. Raya Sukowati No. 255 Sragen, Kode Pos : 57211
telp. (0271) itqlD2i,rax (027t1 sgl2gi
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3. Sektor esensial, yaitu Kesehatan; Bahan pangan/makanan
/minuman/kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan
kebutuhan pokok masyarakat; Komunikasi dan teknol,ogi
informasi; Energi; Keuangan; Logistik; perhotelan; KonstrukJ;
Industri strategis; dan pelayanan dasar/Utilitas publik/Industri
yang ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan obyek tertentu,
diatur sebagai berikut:
a. Kesehatan, antara lain: Rumah Sakit, puskesmas, Klinik,

Apotek, dan sejenisnya beroperasi penuh selama 24 Jam.
b' Bahan pangan/makanan/minuman/kebutuhan sehari-hari

yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, antara
lain : angkringan/pedagaag kaki lima, warltng, toko, cafe,
restoran, rumah mal<an, dan sejenisnya khusus untuk layanan
makan di tempat (dine-in)dibatasi maksimal 2}o/o dai kapasitas
tempat dan wajib menjaga jarak minimal 1,5 meter untuk
menghindari kerumunan, dan untuk layanan makaa di tempat
(dine-nt) maupun pesan_antar (take-away) di batasi wakhr
operasionalnya maksima.l sampai dengan pukul 21.00 WIB.

c. Mall, departemen store, toserba, shopping center, dan pusat
perbelanjaan lain yang sejenis diiakukan pembatasan jam
operasional maksimal sampai dengan pukul 20.00 WIB.

d. Komunikasi dan teknologi informasi seperti counter ponsel,
warnet, arena game online, dan sejenisnya diijinkan sesuai
dengan jam operasional biasa dengan pembatasan
pengunjung maksimal 21o/o dari kapasitas tempat dan wajib
menjaga jarak minimal 1,5 fneter untuk menghindari
kerumunan.

e. Energi, Keuangan, Iogistik, perhotelan, Konstmksi, Industri
strategis, Pelayanarr dasar/ Utilitas publik/ Industri yang
ditetapkan sebagai obyek vital nasional dan Obyek tertentu,
pembatasan waktu operasional sarnpai dengan pukui 20.00 WIB.

f. Kegiatan perindustrian dan perdagangan seperti pasar
tradisional, industri rumahan dan sejenisnya, tetap
beroperasi 100% dengan berpedoman pada ketentuan teknis
yang ditetapkan oleh Dinas perindustrian dan perdagangan
dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

4. Kegiatan konstruksi tetap diijinkan beroperasi 1O0o%.

5. Kegiatan ibadah keagamaan dilaksanakan 50% dari kapasitas
tempat ibadah dan berpedoman pada himbauan Kepala Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor:
O 17 3 I Kw. I l. 1 I I I BA.O3 I O I I 2O2 I tentang Pelaksanaan Ibadah
di Rumah Ibadat Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Antisipasi Peningkatan Kasus
Covid-19 di Jawa Tengah.

6. Kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat
menimbulkan kerumunan di tutup atau dihentikan sementara.



KET]GA

7. Kegiatan transportasi umum dilakukan pembatasan kapasitas dan
jam operasional berdasarkan ketentuan teknis yang ditetapkan
oleh Dinas Perhubungan.

Penyelenggaraan hajatan dalam bentuk apapun untuk di tunda
sampai dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan ini berakhir,
kecuali untuk kegiatan ijab qobul/akad nikah dapat dilaksanakan
di rumah dan/atau Kantor Urusan Agama (KUA) dan dihadiri
sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat.

KEEMPAT : Semua pembatasan sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA dan
KETIGA harus diikuti dengan penerapan protokor Kesehatan secara
lebih ketat.

KELIMA

KEENAM

KRTUJUH

Pengawasan dan penindakan pembatasan kegiatan masyarakat
dilakukan oieh Tim Gabungan pengawasan penerapan protokoi
Kesehatan Kabupaten Sragen, Satuan Ttrgas penan ganan Coui.d_ 19
Tingkat Kecamatan, Satuan Tlrgas penanganan Covid_ 19
Desa/Kelurahan, dan Satgas Jogo Tonggo/RT/RW dengan
berpedoman pada peraturan Bupati Sragen Nomor 54 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dal penegakan Hukum protokol
Kesehatarr Sebagai Upaya pencegahan dan pengendalian corona virus
Disease 2019 di Kabupaten Sragen.

Seluruh jajaran Perangkat Daerah, Instansi, tokoh masyarakat, tokoh
agarna, dan seluruh lapisarr masyarakat untuk ikut berperan serta
dalam mensosialisasikan protokol kesehatan sebagai berikut :

a. Penggunaan jenis masker medis dan/atau masker kain yang
terdiri dari 3 (tiga) lapisan;

b. Menggunakan masker dengan benar yaitu menutupi bagian
hidung dan mulut dengan rapat;

c. Mencuci tangan dengan air mengalir;
d. Penggunaan sabun untuk mencuci tangan adalah sabun murni

dalam botol tanpa dicampur air;
e. Penggunaan handsanitiz,er dengan kandungan alkohol minimal

7 Oo/o;

f. Menggunakan peralatan makan dan minum secara pribadi;
g. Untuk mencegah penularan Couid-l9 melalui kontak fisik tidak

diperbolehkan berjabat tangan tetapi mengganti dengan kode

tertentu yang tidak bersentuhan

: Kegiatan masyarakat dalam bentuk kerumunan yang berada
di fasilitas umum, layanan publik, tamax-, alun_a1un, sarara olahraga,
tempat hiburan ma.lam, warung, cafe, angkringan/pedagang kaki lima,
kegiatan keagamaan, dan kegiatan dengan sebutan lain yang
bertentangan dengan Instruksi Bupati ini dapat dibubarkan secara
paksa.



h. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak antar individu
minimal 1 (satu) meter; dan

i. Membatasimobilitas.

KEDRI-APAN: Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, maka Instruksi
Bupati Nomor : 360l016lO38l2OZI tentang pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus
Dbease 2019 (Couid-1) di Kabupaten Sragen dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Demikian instruksi ini untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Sragen
pada tanggal 2t Januari 2O2L

BUPATI SRAGEN KETUA SATUAN
TUGAS l9

KUSD

Tembusan kepada Yth.:
1. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
2. Wakil Bupati Sragen;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sragen;
4. Ketua Pengadilan Negeri Sragen;
5. Ketua Pengadilan Agama Sragen;
6. Kepala Kepolisian Resor Sragen;
7 , Komandan Kodim O721lSragen; dan
8. Danyon Infanteri Raider 408 Suhbrasta.
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