
PEMERINTAH  KABUPATEN  SRAGEN 
SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 

            Jl. Raya Sukowati No. 255 Telp. (0271) 891025 Fax. 891297 Sragen 

SRAGEN 57211 
 

Sragen, 14 September 2021 
 

Kepada Yth. 
1. Pimpinan SKPD 

2. Pimpinan BUMN/BUMD 
3. Camat/Kades/Lurah 
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Swasta 
 

di Kabupaten Sragen 
 

 

SURAT EDARAN 
Nomor : 360/409/038/2021 

 
TENTANG 

 
PEDOMAN PELAKSANAAN HAJATAN DI MASYARAKAT 

PADA SAAT PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) 

 LEVEL 3 (TIGA) DI KABUPATEN SRAGEN 
 
 

Surat Edaran ini di buat sebagai tindak lanjut Instruksi Bupati Sragen            

Nomor : 360/408/038/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 

Masyarakat Level 3 (Tiga) Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Sragen 

dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan masyarakat, 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Kegiatan hajatan di masyarakat dapat dilaksanakan dengan ketentuan 

yang wajib dipatuhi oleh penyelenggara hajatan, antara lain : 

a. Mengurus surat keterangan kesanggupan mematuhi protokol 

kesehatan di kantor Desa/Kelurahan; 

b. Memberikan pembatasan maksimal 20 (dua puluh) orang dengan 

menerapkan protokol kesehatan 3M secara ketat; 

c. membentuk tim protokol kesehatan dengan melibatkan petugas 

kesehatan setempat; 

d. batasan waktu dimulai awal prosesi hajatan (resepsi) sampai dengan 

akhir maksimal 2,5 jam; 

e. Tidak diperbolehkan membuka masker dengan alasan merokok, makan 

dan minum atau alasan apapun dengan tujuan untuk mencegah potensi 

penularan Covid-19 di tempat hajatan; 

f. Tidak diperbolehkan menyajikan rampatan makanan dan minuman 

secara langsung tetapi makanan dan minuman di kemas dalam paket 

tertentu untuk di bawa pulang dengan sistem antrian drive thru (ambil 

bawa pulang); dan 

g. Tidak diperbolehkan mengadakan hiburan yang dapat menimbulkan 

kerumunan, aktivitas berjoget dan/atau pesta minuman keras, tetapi 

hiburan yang tertib dan tidak menimbulkan hal-hal tersebut tetap 

diperbolehkan dengan pengawasan ketat. 

 



 

2. Surat keterangan kesanggupan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana 

dimaksud pada angka 1 huruf a yaitu penyelenggara hajatan dan Satuan 

Tugas Penanganan Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Lurah, 

Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas) menandatangani surat kesepakatan 

bersama secara tertulis tentang kesanggupan untuk mematuhi protokol 

kesehatan dengan mengetahui Camat. 

3. Setiap penyelenggaraan hajatan baik pihak penyelenggara maupun pihak 

mempelai pasangan beserta keluarganya wajib melakukan tes Antigen 

dengan hasil negatif maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan hajatan di mulai. 

Sedangkan untuk tamu undangan akan dilakukan tes antigen secara acak 

oleh petugas kesehatan setempat. 

4. Kegiatan hajatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan wajib 

dilakukan pengawasan, penindakan dan pelaporan oleh Satuan Tugas 

Penanganan Covid-19 pada masing-masing wilayah, jika terjadi 

pelanggaran protokol kesehatan dan/atau bertentangan dengan Instruksi 

Bupati Sragen Nomor : 360/408/038/2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 (Tiga) Corona Virus Disease 2019 

di Kabupaten Sragen 

5. Pengawasan, penindakan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada 

angka 4 dilakukan secara berjenjang di mulai dari Satuan Tugas 

Penanganan Covid-19 tingkat Desa/Kelurahan, Satuan Tugas Penanganan 

Covid-19 tingkat Kecamatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 

tingkat Kabupaten. 

6. Penindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 berupa 

pembubaran secara paksa dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
 
Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab. 
 
 
 

SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
SEKRETARIS SATUAN TUGAS 
PENANGANAN COVID-19 

KABUPATEN SRAGEN 
 

 

Drs. TATAG PRABAWANTO B, MM 
Pembina Utama Madya /IV d 
NIP. 19621028 199203 1 004 

 
Tembusan Yth : 

1. Bupati (sebagai laporan); 
2. Satgas Covid-19 Kabupaten Sragen; 
3. Satgas Covid-19 Kecamatan; 

4. Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan; dan 
5. Pertinggal. 
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