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TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COWD-1 9
DALAM RANGKA MENGHADAPI NATALTAHUN 2021 DAN

TAHUN BARU TAHUN 2022 DI KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang

Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2Ol9 Pada Saat Natal

Tahun 2O2l dan Tahun Baru Tahun 2022, diperlukan upaya pencegahan dan

pengendalian Couid-l9 secara sistematis dan terarah dengan melakukan

pengetatan terhadap pembatasan kegiatan masyarakat pada sektor-sektor

tertentu yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Couid-19 di Kabupaten

Sragen pada saat Natal Tahun 2O2l dan Tahun Baru 2022. Berkaitan dengan

ha1 tersebut, bersama ini kami Instruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Pimpinan Instansi Vertikal
3. Pimpinan BUMN/BUMD
4. Kepala Desa/Lurah
5. Pimpinan Instansi/Perusahaan Swasta dan t ayanan Publik

di Kabupaten Sragen

Untuk

KESATU Menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Level 3 (dua) di seluruh wilayah Kabupaten Sragen

selama periode Natal Tahun 2O2l dan Tahun Baru Tahun 2022

(Nataru) mulai tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan

tanggal 2 Januari 2022 dengan melakukan beberapa haI, antara
lain:
a. mengaktifkan kembaii tugas dan fungsi Satuan Tugas

Penanganan Couid-l9 di masing-masing lingkungan baik
pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan, RTi RW

selambat-lambatnya tanggal 20 Desember 2O2l;
b. melakukan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

dengan melakukan 5M yaitu memakai masker, mencuci
tangan dengan sabun/hand sanitizer, menjaga jarak,

mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan serta

menerapkan 3T yaitu testing, tracking, treatment;
c. melakukan percepatan pencapaian target vaksinasi,

terutama lansia sampai akhir Desember 2027;
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d. melakukan koordinasi dan kerjasama secara kolaboratif
dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda),

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan
unsur terkait lainnya seperti Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,
Organisasi Kemasyarakatan, Pengelola Hotel, Pengeiola Tempat
Wisata, Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha serta
pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan karakteristik
masing-masing wilayah untuk melakukan pengetatan dan
pengawasan protokol kesehatan dalam rangka mencegah dan
menegakkan disiplin protokol kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada
warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada
diwilayahnya masing-masing, apabila terdapat pelanggararr
maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

f. melakukan himbauan kepada masyarakat di wilayahnya
masing-masing untuk tidak berpergian dan tidak pulang
kampung dengan tujuan yang tidak mendesak;

g. melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk ke
Kabupaten Sragen yang berasal dari luar negeri termasuk
Pekerja Migran sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru;

h. melakukan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan
di Gereja lternpat yang difungsikan sebagai tempat ibadah
pada saat perayaan Natal Tahun 2021, pusat perbelanjaan
dan tempat wisata lokal dengan memberlakukan kebijakan
sesuai pada saat pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), antara lain:
1. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara

dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan
sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan
peribadatanlkeagamaan secara berjamaah maksimal
50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (1ima puluh)
orang dengan memperhatikan ketentuan teknis dari
Kementerian Agama Kabupaten Sragen;

2, supermarket, toko kelontong dan pasar swa-layan atau
dengan sebutan lain yang menjual kebutuhan sehari-hari
dibatasi jam operasional sampai pukul 21.OO WIB dengan
kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan

3. pengaturan tentang tempat wisata lokal di atur secara
teknis oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Sragen dengan berpedoman pada Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O2l tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease
2Ol9 Pada Saat Natal2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

i. Aparatur Sipil Negara (ASN), BUMN/BUMD, Karyawan
Swasta dan pekerja/buruh serta pihak terkait lainnya
di larang melakukan cuti selama periode libur Nataru tetapi
menundanya di lain waktu;



j. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf i
diatur lebih lanjut oleh Instansi/Badan/Dinas teknis terkait;

k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan
himbauan kepada sekolah terkait pembagian rapot semester 1

(satu) yaitu pada bulan Januari 2022 serta tidak meliburkan
sekolah secara khusus pada periode libur Nataru;

1. pemberlakukan PPKM Level 3 (tiga) pada aca.ra pernikahan dan
sejenisnya di seluruh Kabupaten Sragen dengan ketentuan:
1. maksimal20 (dua puluh) orang dengan menerapkan protokol

kesehatan secara ketat dengan pengawasan Satgas Couid-l9
di masing-masing wilayah;

2. untuk menghindari membuka masker pada saat acara
maka tidak diperbolehkan melakukan aktivitas merokok
atau dengan sebutan lain maupun makan dan minum
tetapi sajian makanan dan minuman di kemas dalam
box/wadah untuk di bawa pulang;

3. dilaksanakan pada siang hari maksirnal2 (dua)jam; dan
4. tidak diperbolehkan mengadakan hiburan yang berpotensi

menimbulkan kerumunan, aktivitas berjoget maupun
mabuk-mabukan;

5. acara hajatan dan sejenisnya yang sudah mendapatkan
izin sebelum Instruksi Bupati ini dikeluarkan tetap dapat
melaksanakan acara dan pengajuan izin baru untuk
hajatan dan sejenisnya selama periode Nataru tidak
diizinkan; dan

6. Ketentuan teknis hajatan danf atau sejenisnya di masyarakat
berpedoman pada Surat Edaran Nomor 360 l4O9 lO38l2O2I
tentang Pedoman Pelaksanaan Hajatan di Masyarakat Pada
Saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Level 3 di Kabupaten Sragen.
m. meniadakan kegiatan seni budaya dan olahraga pada

tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;
n. menutup semua alun-alun, taman dan area publik yang

mendatangkan kerumunan pada tanggal 31 Desember 2O2l
sampai dengan 1 Januari 2022;

o. melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki
lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak
antar pedagang dan pembeli;

p. Masyarakat karena suatu hal yang mendesak harus
melakukan perjalanan keluar daerah, maka:
1. mengoptimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi;
2. melakukan tes PCR dan/atau Tes Antigen dengan

menyesuaikan pengaturan moda transportasi yang
digunakan pada saat perhi keluar daerah dan pulang
dari luar daerah untuk memastikan pelaku perjalanan
negatif Couid-l9; dan

3. apabila pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud pada
angka 2 dinyatakan positif Couid-79, maka harus
melakukan isolasi terpusat di Tecnopark atau Kragilan
dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan.



KEDUA

q. Dinas Perhubungan untuk melakukan pemadaman lampu
penerangan di alun-alun dan taman yang berpotensi
menimbulkan kerumunan dan penutupan jalan raya
sukowati pada tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan
tanggal 2 Januari 2022 mulai pukul 2l.OO WIB sampai
dengan pukul 05.00 WIB;

r. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong
Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan untuk melakukan
penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaku
perjalanan di Pos Komando (Posko) Check Point bersama
dengan TNI dan Polri selama libur Nataru;

s. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemadam

Kebakaran, Kecamatan, Desa/Kelurahan serta unsur terkait
lainnya untuk:
1. mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat

mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
2. mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan

massa di tempat fasilitas u.rnu.m, pusat perbelanjaan, tempat
kuliner, tempat wisata dan fasilitas ibadah selama libur Nataru;

t. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan

Umum dan Perumahan Ralryat (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) dan Relawan Penanggulangan Bencana, serta unsur terkait
lainnya untuk melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang
berpotensi menimbulkan bencana alam hidrometeorologi seperti

banjir, tanah longsor dan angin kencang pada bulan Desember

2O2l dan Januai 2022.
Pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2O2l
dengan ketentuan:
a. Gereja membentuk Tim Protokol Kesehatan Couid-19

di lingkungan internal yang berkoordinasi dengan Satuan
Tugas Penanganan Couid-l9 Kabupaten Sragen;

b. ibadah dan perayaan Natal dilaksanakan dengan ketentuan:
1. dilakukan secara sederhana dan lebih menekankan

persekutuan di tengah keluarga;
2. diselenggarakan secara hAbrid yaitu secara berl'amaah/koletr<tif

di gereja dan secara daring dengan tata cara ibadah yang
telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja; dan

3. jumlah umat yang mengikuti kegiatan Ibadah dan
Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif maksimal 5Oo/o

(lima puluh persen) dari kapasitas gereja.
c. pengurus dan pengelola gereja pada penyelenggaraan ibadah

dan perayaan Natal mempunyai kewajiban untuk:
1. menyiapkan petugas untuk melakukan pengawasan dan

penerapan protokol kesehatan di area gereja;
2. melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala

di area gereja;
3. menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk

dan keluar dari gereja dan hanya yang berkategori
kuning dan hijau yang diperbolehkan masuk;



KETIGA

KEEMPAT

4. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk serta

pintu keluar gereja agar memudahkan untuk penerapan

dan pengawasan protokol kesehatan;
5. menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer

di pintu masuk dan pintu keluar gereja;

6. menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh di pintu masuk
gereja, apabila suhu tubuh lebih dari 38'C pengguna
gereja dilarang masuk dan petugas protokol kesehatan
gereja wajib melakukan koordinasi dengan pihak medis

untuk melakukan testing dan tracing Couid-19;

7. menerapkan pembatas jarak dengan memberikan tanda
khusus di lantai/kursi minimal 1,5 meter; dan

8. melakukan pengaturan jumlah lernaatlpengguna gereja

yang berkumpul dalam waktu bersamaan untuk
memudahkan pembatasan j arak.

Pelaksanaan perayaan Tahun Baru 2022 dengan ketentuan:
a. perayaan Tahun Baru 2022 dilaksanakan di rumah berkumpul

bersama keluarga dan menghindari kerumunan serLa tidak

melakukan perjalanan keluar wilayah tetapi kegiatan di lingkungart

masing-masing yang tidak menimbulkan kerumunan;
b. di larang melakukan pawai dan arak-arakan tahun baru serta

acara Old and Neut Year baik terbuka maupun tertutup yang

berpotensi menimbulkan kerumunan;
c. menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk dan

keluar dari pusat perbelanjaan dan hanya pengunjung dengan

kategori kuning dan hijau yang diperbolehkan masuk;

d. meniadakan euent perayaan Nataru di pusat perbelanjaan dan

tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan;

e. pusat perbelanjaan tetap beroperasi maksimal puloil 21.00 WIB

dan kapasitas pengunjr-rng maksimal 50% (lima puluh persen) dari

kapasitas serta penerapan protokol kesehatan secara ketat; dan

f. kegiatan makan dan minum di pusat perbelanjaan dapat dilal<ukan

dengan pembatasan maksimal 5oo/o (1i*, pulllh persen) dari

kapasitas serla menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

pengaturan tempat wisata dilakukan dengan ketentuan:
a. meningkatkan kewaspadaan sesuai pengaturan PPKM Level 3

(tiga) khusus untuk destinasi wisata favorit;
b. mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan

agar memiliki protokol kesehatan yang baik yaitu 5M;

c. menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur
kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas;

d. menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada saat masuk dan
keluar dari tempat wisata dengan ketentuan pengunjung

kategori kuning dan hijau yang diperbolehkan masuk;
e. memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak

bisa menjaga jarak;
f. membatasi jumlah wisatawan maksimal 50% (lima puluh

persen) dari kapasitas tempat wisata;
g. melarang pesta perayaan yang berpotensi menimbulkan

kerumunan baik di tempat terbuka maupun tertutup;



KELIMA

KEENAM

h. mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan

orang berkumpul;
i. membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi baik keagamaan

maupun non keagamaan yang biasa dilakukan seperti sebelum
pandemi Couid'l9.

Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini yang
terkait dengan pencegahan dan pengendalian Couid-l9 dalam
rangka menghadapi Natal Tahun 2O2l dan Tahun Baru 2022
berpedoman pada Inslruksi Bupati Sragen tentang Pemberlakukan

Pembatasan Kegiatan Masyarakat terkait Covid-19 di Kabupaten
Sragen.
Instrukasi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember
2O2L sampai dengan 2 Januari 2422,

Demikian Instruksi Bupati ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana
mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Sragen
pada tanggal 3 Desember 2021

BUPATI SRAGEN StrLAKU
KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN
COVID- 1 9 KABUPATEN SRAGEN,

E5lfl$EI
THffi
Htffi

dT. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. Wakil Bupati Sragen;

2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen;

5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen;

6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sragen;
7. Komandan Kodim 0725/Sragen;
8. Kepala Kepolisian Resor Sragen;
9. Danyon Inianteri Raider 408 Suhbrastha;
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Pra:a Kabupaten Sragen;
13. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen;
14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuda)-aan Kabupaten Sragen;

15. Kepala Dinas Penrmahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sragen;
16. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sragen; dan
17. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sragen.


