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Judul SOP SOP garaan Kegiatan
Sektor i Covid-l9

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undarprundary Nonror 24 Tahun 2@7 tentang

PenarggularBan Bencana

2. UndangFundang Nomor 36 Tahun 2mg bnhrg
Kesehatan

3. UndangFundang Nomor 6 Tahun 2018 tentarg

Kekanantinaan Kesehatan

4. PP No. 21 Tahun 2008 tenhng Penyelerggaraan

Penarggulargan Elencana

5. Perafunan Presiden Nonror 17 Tahun 2018 terfrarg

Penyelergganaan Kedaruratan Bencana pada Kondisi

Terbntr

6. lr$ulsi hsilen Nonror 6 Tahun 2U20 tenhng

Penirgkahn Dbiplin dan Penegakan Hukum Pnotokol

Kese{'ratan Dalam Penegahan dan Pengendalian Corona

Vrus Disease2019

7. Peraturan Bupati Nomor il Tahun 2020 tentarg

Penerapan D'siplin dan Penegakan Huktm Pnrtokol

Keselratan Se@ai Upaya Penegahan dan PetBendalian

hona Vrfus Dsease 201 9 di lGfu@n Sragen

1. Ivlemiliki kemampuan teknis Pelaksanaan Protokol

Kesehatan
2. tVlemiliki kompetensi di Bidang Pencegahan Penularan

Covid-l9
3. tVlemiliki kompetensi di Bidang lVlitigasi Bencana Non

Alam

Keterkaitan Peralata n/Perlen g kapan

SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan dengan

Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang

Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum

Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di

Kabupaten Sragen

1. Sarana transportasi, sarana dan prasarana protokol

kesehatan, alat komunikasi, rambu peringatan

penularan Covid-l9
2. Sarana pendukung lainnya

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

7. SOP dibuat untuk pedoman dalam pelaksanaan

penyelenggaraan kegiatan sektor sosial pada saat

pandemi Covid-l9 (acara pertemuan, rapat, aisan,

pemikahan, lhitanan, tasyakuran, dan segala bentuk

acarateftentu yang dihadin bbih dai 10 orang)

2. Apabila SOP ini tidak dilalcanakan berdampak titiak

maksimalnya upaya pencegahan penularan Covi619

dimasyarakat

1. Formulir Pernyataan kesanggupan mentaati
protokol kesehatan

2. Petugas Medis atau Kader Kesehatan
3. Foto dan dokumentasi
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SOP TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEKTOR SOSIAL PADA SAAT PANDEMI COVID-lg

Mutu BakuPelaksana

Output
Ket

Forko rmcam

Lurah/Kepala
Desa/CamaU

Tim
Protoko!

Kesehatan
Kelengkapan WaktuPenyelenggara

Kegiatan
KegiatanNo

Berkas
persyaratan

penyelenggaraan
kegiatan

60 menit Surat ljin
penyelenggaraan

kegiatan

a. Surat pengantar RT/RW
setempat

b. Surat dan/atau proposal
ditujukan kepada Lurah/
Kepala Desa sebagai
bentuk pemberitahuan

c. Surat perjanjian
kesanggupan mematuhi
protokol kesehatan sesuai
Perlcup Nomor 54 Tahun
2020

d. Acara kecillingkup RT/RW
wajib diketahui oleh Satgas

J,

Persiapan penyelenggaraan kegiatan, yaitu :

a. Mengurus surat pengantar RT/RW
b. Membuat surat dan/atau proposal yang

berisi rencana pelaksanaan kegiatan
secara detail

c. Membuat surat perjanjian bermeterai
tentang kesanggupan mematuhi protokol
kesehatan antara LurahKepala Desa dan
penyelenggara kegiatan diketahui Camat,
Polsek, Koramil, dan Satgas Jogo Tonggo

d. Penyelenggara kegiatan menyampaikan
surat perjanjian bermeterai tersebut
kepada Ketua Satgas Covid-l9 tingkat

1

Tidak

Berkas
persyaratan

penyelenggaraan
kegiatan

30 menit Keputusan
secara tertulis

Keputusan berupa tanda
tangan persetujuan atau
keputusan penundaan
acafa

YaMemberikan keputusan Setuju atau Tidak
Setuju terkait penyelenggataan kegiatan
dengan memperhatikan situasi dan kondisi
penyebaran Covid-l9 diwilayah teritorialnya
dengan batasan orang maksimal 50 s.d. 100

dan batasan waktu maksimal 1 5 mo

2

Penerapan
protokol

kesehatan

a. Daftar rencana kebutuhan
berupa rincian sarana dan
prasaran protokol
kesehatan

b. Men-seffrng tempat acaru
sesuai dengan ketentuan
Perbup Nomor 54 tahun
2020 tentang protokol
kesehatan

c. Protokol kesehatan di tempat
acara yang terdiridari
thermogun, tempatcuci
tangan dan haMsanitizer,
tanda jarak, alat semprot
berisi desrhfekfan, media
cetak tentang informasi

kesehatan

Rencana
kebutuhan dan

Petugas
operasional

protokol
kesehatan

120
menit

Persiapan Protokol kesehatan, yaitu :

a. Apabila mendapat Persetujuan,
penyelenggara kegiatan wajib membentuk tim
protokol kesehatan

b. Tim protokol kesehatan terdiri dari
kelompok internal penyelenggara, petugas
kesehatan dan/atau kader kesehatan
setempat yang ditunjuk oleh Dinas
Kesehatan melalui Puskesmas setempat

c. Membuat renelna kebutuhan protokol

kesehatan
d. Menyiapkan teknis sarana dan prasamna

protokol kesehatan di tempat acara

3.

Kabupaten



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

KetPenyelenggara
Kegiatan

Lurah/Kepala
Desa/CamaU
Forkopimcam

Tim
Protokol

Kesehatan
Kelengkapan Waktu Output

4. Pelaksanaan Kegiatan, yaitu :

a. Melakukan scraning/ pemeriksaan suhu
tubuh

b. Memberikan arahan untuk wajib memakai
masker, mencuci tangan, tidak berjabat
tangan, menjaga jarak minimal 1 meter

c. Memberikan teguran/arahan dengan cata
sopan dan santun

d. Tim protokol kesehatan menggunakan atribute
tertentu sebagai simbol tim pengawas

e. Apabila terdapat seseorang dengan suhu
tubuh diatas 37,soc tidak diperkenankan
memasuki area kegiatan dan segera
berkoordinasi dengan petugas kesehatan
setempat

f. Di larang menyajikan rantapan makanan dan
minuman pada saat acara berlangsung

g. [Vlengatur jarak dan antrian tamu dan/atau
pengunjung agar tidak berkerumun

1,5 jam Terlaksananya
protokol

kesehatan

a. Tidak diperbolehkan
salaman tetapi mengganti
dengan kode tertentu yang
tidak bersentuhan

b. Kegiatan dilaksanakan
maksimal 1,5 jam

c. Rantapan makanan dan
minuman di kemas dalam
wadah tertentu untuk di
ambil pada saat selesai
acara dengan sistem dnve
thru (ambil bawa putang)

d. Jarak antrian minimal 1 meter
pada saat memasuki tempat
acara dan sebelum
meninggalkan tempat acara

5 Pengawasan kegiatan:
a. Satgas Covid-19 Tingkat Kecamatan dan

Desa/Kelurahan melakukan pengawasan
protokol kesehatan ditempat acara pada saat
kegiatan berlangsung

b. Petugas sebagaimana dimaksud pada huruf a
dapat melakukan pembubaran kegiatan
apabila terbukti melakukan pelanggaran
protokol kesehatan

c. Apabila dalam pembubaran kegiatan teqadi
permasalahan Satgas Covid-l9 tingkat
Kecamatan dan Desa/Kelurahan dapat
berkoordinasi dengan tim protokol kesehatan
tingkat Kabupaten yang terdiri dari Satpol PP,
TNI (Kodim 0725/Sragen dan 408 Suhbrasta),
Polres, Dinas Kesehatan, BPBD, Badan
Kesbangpol, Dinas Perhubungan dan Petugas
lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Format
laporan

1,5 jam Laporan
pengawasan

dan penerapan
protokol

kesehatan

Mengoptimalkan tugas dan
fungsi Satgas Jogo Tonggo,
Polsek, Koramil, dan petugas
Iain sesuai dengan tugas dan
fungsinya



No Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku Ket

Penyelenggara
Hajatan

Lurah/Kepala
Desa/CamaU
Forkopimcam

Tim
Protokol

Kesehatan
Kelengkapan Waktu Output

d. Memberikan laporan kepada Ketua Satuan
Tugas Penanganan Covid-19 tentang
pengawasan protokol kesehatan yang telah
dilakukan secara berjenjang

Ditetapkan diSragen
Pada tanggat 2l Desember 2O2O
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PENJELASAN SOP
TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN SEKTOR SOSIAL
PADA SAAT PANDEMI COVID-Ig

SOP sebagaimana di maKud merupakan pedoman dalam pelaKanaan penyelenggaraan

kegiatan seKor sosial pada saat pandemi covid-19 sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 54

Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. Acara pertemuan
2. Rapat
3. Arisan
4. Pernikahan
5. Khitanan
6. Tasyakuran
7. Segala bentuk acara teftentu yang dihadiri lebih dari 10 orang

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menyelenggarakan
kegiatan sektor sosial tersebut adalah :

I. Tahap persiapan, memenuhi standar :

a. Mengurus surat pengantar RT/RW
Surat pengantar merupakan langkah petama dalam proses administrasi percyarahn

sebagai bentuk pemberitahuan bahwa Kehra RT dan RW mengetahui kalau ada salah

satu warganya yang akan melaKanakan suatu kegiatan yang mendatangkan banyak

orang pada saat pandemi couidl9
b. Membuat surat dan/atau proposal tentang rencana kegiatan yang akan dilaKanakan.

MaKud dan tujuannya apa ? Berapa orang yang akan mengikuti kegiatan tercebut ?

Tempat pelaKanaannya dimana ? WaKu pelaksanaannya berapa lama ? dan lain

sebagainya. Surat dan/atau proposal tersebut harus berisi informasi secara detail yang

menggambarkan jalannya kegiatan tersebut akan berlangsung sepefti apa.

c. Membuat surat pefianjian bermeterai tentang kesanggupan mematuhi protokol

kesehatan tersebut dilakukan oleh Lurah/Kepala Desa dengan pernyataan

penyelenggara kegiatan.

Pemohon datang ke kelurahan atau ke kantor desa dengan membawa draft surat

tentang kesanggupan mematuhi protokol kesehatan tersebut untuk disampaikan ke

Lurah/Kepala Desa. Kalau disetujui maka Lurah/Kepala Desa akan menandatangani

surat tercebut dan di ketahui oleh Camat, PolseK Koramil, dan Satgas jogo Tonggo

Tetapi jika tidak disetujui Lurah/Kepala Desa mengeluarkan surat keterangan
penundaan kegiatan tersebut yang berisi berbagai macam pertimbangan terkait
penyebaran covid-19 diwilayahnya.

d. Dalam acara kecil di lingkup RT/RW yang dihadiri lebih dari 10 orang s.d. 15 orang
misalkan rapat rutin RVRW tidak perlu mengurus persyaratan perjanjian

kesanggupan mematuhi protokol kesehatan ke kelurahan tetapi cukup
memberikan surat pemberitahuan kepada Satgas Jogo Tonggo, kemudian Satgas

Jogo Tonggo melakukan pengawasan di tempat rapat tersebut terkait penerapan
protokol kesehatan, satgas jogo tonggo dapat membubarkan rapat tersebut
apabila di pandang sulit untuk menerapkan protokol kesehatan.

II. Keputusan Setuju atau Tidak Setuju
Dalam memberikan persetujuan Lurah/Kepala Desa berkoordinasi dengan Camat dan
Forkopimcam setempat dengan berbagai ketentuan pembatasan orang 50-100 dan
pembatasan waktu 1,5 jam dilaksanakan pada siang hari serta ketentuan lain sesuai

Perbup Nomor 54 Tahun 2020 yang mengatur tentang Protokol Kesehatan pada saat
pandemi ourd-l9.

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID.19
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III. Persiapan protokol kesehatan
Setelah persyaratan administrasi selesai kemuadian penyelenggara kegiatan

membentuk tim protokol kesehatan yang terdiri dari kelompok internal penyelenggara

dan/atau melalui puskesmas setempat dan/atau kader kesehatan sefta petugas

kesehatan yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.

Tim protokol kesehatan yang sudah terbentuk wajib membuat rencana kebutuhan
peralatan protokol kesehatan yang harus disediakan.

Setelah peralatan atau sarana prasarana protokol kesehatan tersedia, tim protokol

kesehatan mendatangi lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut dan
menata atau mengatur semua sarana prasarana atau peralatan protokol kesehatan
seperti tempat cuci tangan, pemeriksaan suhu tubuh, tanda jarak, poslsinya harus
jelas dan aman sesuai protokol kesehatan.

N. Pelaksanaankegiatan
Dalam pelaksanaan kegiatan tim protokol kesehatan memegang peranan penting

dalam membuat aturan terkait penerapan protokol kesehatan, antara lain :

. Pemeriksaan suhu tubuh ketika memasuki area kegiatan
o Memberikan arahan untuk memakai masker dengan benar, apabila tidak

memakai masker tim tersebut akan memberikan teguran atau arahan dengan

cara sopan dan santun demi menjaga kesehatan bersama
r Tim protokol kesehatan memakai pakaian khusus atau atribute khusus sebagai

simbol bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan

sehingga tidak sembarangan orang dapat mengikuti kegiatan tersebut jika tidak
menerapkan protokol kesehatan. Apabila terdapat seseorang dengan suhu lebih

dari 37,5 oC maka tim protokol kesehatan wajib menolak untuk masuk dengan
cara penyampaian yang sopan, santun dan humanis

. Selama acara berlangsung tidak ada rantapan makanan dan minuman tebpi makanan

dan minuman di kemas dalam wadah khusus untuk diambil pada saat pulang dengan

memakai sisitem dive thru atau banyu mili dan tim protokol kesehatan mengatur agar

tidak terjadi kerumunan atau berdesak-desakan di pintu keluar.

V. Pengawasan kegiatan
Dalam pengawasan jalannya kegiatan satgas covid-l9 tingkat Kecamatan dan Desa

menyiapkan personil untuk standbydari awal sampai akhir kegiatan dilaksanakan.

Apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan secara masif padahal sudah ada tim
protokol kesehatan di acara tersebut maka satgas covid-l9 tingkat Kecamatan dan Desa

dapat membubarkan paksa acara tersebut demi mencegah penularan covtdl9.

Dalam hal pembubaran paksa kegiatan manakala menemui permasalahan yang

menghambat pembubaran makan satgas covid-19 tingkat Kecamatan dan Desa tercebut
dapat meminta bantuan personil dari satgas covid-l9 tingkat Kabupaten yang terdiri dari

Satpol PP, TNI (Kodim 0725lSragen dan Yonif Raider 408 Suhbrasta), Polres Sragen Dinas

Kesehatan, BPBD, Badan Kesbangpol, Dinas Perhubungan dan Petugas lain sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Kemudian hasil pengawasan protokol kesehatan tersebut disampaikan secara berjenjang
sampai kepada Ketua Satuan Tugas tingkat Kabupaten yaitu Bupati.

SEKRETARIS DAERAH SELAKU

SE AN TUGAS
covlD-19

EN

E
gl
o

adya / IV d
NI

N

199203 1 004




