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押 静
―

S可Jan dengan pnnsゅ Muhammadiyah sebagtt gerakan dakwah dan organbag kemasyarakatani agar

semuanya dapat seialan dengan p薔 nsip Muhammadiyah sebagai gerakan dakwan dan Organisasi: maka

dmsャukdkan kepada ttmが nan cabang,Ranlng dan ttm口 nan Ama Usaha Muhammadwah,dan sduru,Warga
Muhammadiyah se‐ Kabupaten Cresik,untuk:

1,Memedoma面 Kep"badhn,、 Khiねh,Peraturan,Keblakan,Mattumat dan ketentuan bin Pimが nan Pusat
Muhammadiyah,

2.Mettaga kekompakkao,kebettamaan,keutuhan,dan pesatuan d ttngkungan Muhammadvah sebagゴ ha
yang sangat penlng dan berharga yang mettad kekuatan gerakan,memdhara pettaudaraan,tobrang atau

tasamuh, saling mengetti dan memahami, seHa lapang hati dalanl menghadapi situasi yang berkembang

dengan hndasan ntta卜面hi hhurAiaran bhm dan p百 nsipp威ndp gerakan Muhammadttah.
3,Waiib memedomani, mengindahkan dan melaksanakan secara opumal Edaran Pimpinan Pusat

Muhammadivah nomor1 04rEDRr:.0「 E12020 tentang Tuntunan Shalat idul Fitri daiam Kondisi Darurat

Pandemi Covid口 19,sebagai wuiЧ d kepatuhan terhadap organisasi untuk berada dalam satu ba」 san yang
kokoh(QS,Ash‐ Sha仕 41.Lam口 ran terpbah bentuk pdf(1).

Sebagai penguatan dalam pelaksanaan instruksiinL Pimpinan Daerah Muhammadiyah eresikiuga memperha‖kan
dan mendasarkan pada Peraturan Bupati Cresik Nomo「 12丁ahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial

Berskala Besar ddam penanganan CoЮ na Virus Dbease 2019(CO宙 d… 19)di Kabupaten OreSk,khususnya BAB‖
Baghn Keempat,PasJ 13 ayat(1)dan(2).Lam口 ran terpbah benttk pdf(2).

Demikian lnstruksi ini karni sampalkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, Semoga Allah S旧
`

senanthsa mdimpahkan rahmat dan httayah‐ Nya kepada kita semua.

Nasrun Mina‖ ah

Gresik,

Ketua,

Dr.H.Taufiqu‖oh,M,Pdil.

NBM 701.741
Sawo Edy,M.Pd.
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EDARAN PIMPINAN PUSAT MUHIAMMADIYAH
NOM10R 04/EDR/1.0/E/2020

TENTANG
TUNTUNAN SALAT IDULFITRI

DALAM KONDISI DAIRURAT PANDEMi COVID-19

B TSMIL LAH I RRAHMAN IRRAH IM

A s s al amu' a I ai kum vv* r., w b.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyampaikan TUNTLNAN SALAT
IDULFITRI DALAM KONDISI DARURAT PANDEMI COVID-I9 sesuai Fatwa
Majelis Tarjih dan Tajdid Pirnpinan Pusat Muhammadiyah seba_{aimana terlampir.

Edaran tersebut hendaknya dapat dilaksanakan dan dapat menjadi panduan bagi ummat
Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya. Khusus bagi rvarga
Muhammadiyah dengan seluruh institusi yang berada di lingkungan Persyarikatan dari
Pusat sampai Ranting dan jarna'ah hendaknya memedomani tuntunan ini sebagai
wujud mengikuti garis kebijakan organisasi untuk berada dalam safu barisan yang
kokoh (QS Ash-Shaff: 4).

Semoga Ailah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidai,ah-Nya kepada kita dan
segera menlauhkan kita dari musibah.

Nashrun min-Allah wa fathun qariib.
lYss salamu' alai kum wy., u, h.

Yogyakarta,21 Ramadal1 1441 H

14 NIlei   2020 M

Ketua Umum,

魏″
Prol Dr.H.Haedar Nashir.M.S

NBNI.545549
;Danarto, M.Ag.
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Lampiran Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor 04/EDR/I. 0 lE I 2020
Tanggal2l Ramadan 14.11 H / 14 Mei 2020}t4

TUNTUNAN SALAT IDULFITRI
DALApllKONDISI DARURAT PANDEⅣ II COVID-19

Md〔輌utkan“ Tunttlnan lbadall dalanl Kondid Dtturat Covid-19,"yang

diね帥よan olch MaCus Tttih dan Tttdid dan yallg tclah diedakan oleh Pimpinan

Pusat Ⅳluhalllinadiyah melallli surat Edaran Pilllpinan Pusat Ⅳltlhalninadiyah Nomor

02/EDR/1.0/E/2020 Tentallg Tuntunan lbadah Dalal■  Kondisi Dtturat Covid-19,

dUelaSkan dall d■ untunkan beberapa hJ tcrkが t SJat ldulit五 ddanl Masa Darurat

Pandellli Covid-19 sё bagai berikut:

1.Bahwa tttuan agallla ad」 ah untuk membe」 kan rallmtt kepada manuda,yang

dalalll f1loson ikih disebut penvttudan kemasiahatan ″α々7η α′-777α ,α′′:夕 ini
didasarkan kepada irmanノヘ1lah,

[ヽ・V:,いy]ご喘亀 湧島丘島i喝

Tiadalah Kanti utus engkau(Muhammad)kCCuali untuk lllettadi rahmtt bagi

semesta alam[Q211107].

2.Agama adJah petuttuk dan di alltara petuttuk agarna bagi manuJa ddalm

menJalani kehidupannya adalah tidak menilnbulkan kemudaratan kepada diri

sendiri dan kepada orang lain sebagairnana ditegaskan dalarll hadis Nabi dan

dirulllluskall dalaln kaidah ikih.

むlヵ]3嚇 ち 接 Dゞ 占 ぅ■ 亀|あ 鼻|あち 」饉 J饉 ぴ曝 JIニ
.脚 LAllし 一 bど」L4

Dari Ibn 'Abbas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Tidak
ada kemudaratan kepada diri sendiri dan tidak ada kemudaratan kepada orang lain
IHR Malik dan Ahmad, dengan lafal dari yang terakhir].

Dalam kaidah fikih ditegaskan, 'Jfj 3Ai 1'Kemudaratan itu dihilangkan').

3. Asas dalam melaksanakan agama itu adalah (a) memudahkan (al-taistr), {b)
dilaksanakan sesuai kemampuan, dan (c) sesuai dengan sunah Nabi saw.

a. Asas kemudahan itu ditegaskan baik dalam Al-Quran, dalam sunah Nabi saw

maupun dalam rumusan-rumusan kaidah fikih,

[ヽ 人●:亀戸三J電う」二L‖ 雀 写 もぅ輝 1穐 柚1写

Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran [Q
2: 1851
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Dtti Anas lbn Malik,dTi Nabi saw(diriWayatkan bahwa)ia bersabda:
Mudallkanlah dall jangall mempersulit, gemb■ akanhh dan jallgan
lneniFnbulkan kebcncian[HR al… Bukhtt dan Muslin,dan ini lafal al―Bukhal可 .

脚 1事 独 |

Kcsukaran dapat rnendatangkan kemudahan

b.Asas kcmalllpuall ditegaskan dalaln Al― Quran dan hadis,

ド人Y亀戸LJ咽 早 現 饉 柚 雄 ゞ

Allah tidak membebani seseorang mdttnkan saauh yang marnpu dnakukannya

[Q2:282]

[ヽ 1:夕 Lヨ|]ド血 LIL油 |じ蟹

`
Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu[Q64:16]

ヴLメ→魯 ilム如…」嘔脅跳 暴 地|み 鰺 |■ 勢亀ciト
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…
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Dari Ab[ Hurairah, dari Nabi saw (diriwayatkan bahwa) beliau bersabda: ...
dan jika aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakanlah sejauh
kemampuanmu [Hadis muttafaq'alaih].

c. Dalam menafsirkan sunah Nabi saw hendaknya tidak kaku dan harfiah tetapi
juga memadukan unsur bayani, burhani, dan irfani.

4. Hukum salat 'Idain (Idulfitri dan lduladha) adalah sunah muakad (sunnah

mu'akkadah) karena salat wajib itu adalah salat lima waktu sebagaimana
ditegaskan dalam hadis-hadis sahih di bawah ini dan tidak ada dalii khusus yang
menegaskan wajibnya salat 'Idain serta tidak ada sanksi bagi orang yang
meninggalkannya. Hadis-hadis dimaksud adalah,
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Dari Talhah lbn`Ubaidill:漁 (diriwayatkm bahwal ia bcrkatal Seorang laki― laki

datang kepada Rasulullah saw lalu serta lnerta bertanya kepada beliau tentallg

lslaln.Ldu Rasulullah saw lncttawatt Lima sdtt diwaiibkan sehari semalaln.Ia

bemnya lagil apakah ada bttiban(sdatl lainny′ Rasulullah saw mettawab:

Tidak,kecuali sd議‐sttat tatamk(sunahl.Rasulullah saw kernudian meneruskall:
Juga diwttibkan puasa Ramadan.Ldu ia benmya lagi:apa ada ke■ vttiban Ouas⇒

la疇威 Rasulullah無珂awa稜 Tidak,kecuali puasa tatamk(Sllnaり .仏樋 Tal聯
melattutkan):Ldu Rasulullah menyebutkan kewttiban ttelnba2yarD zakat.Orang

h bertanya lag遣 叩a ada kewaiiban eembayaran)lainnya?Rasulullah saw
menJawab:Tidat keCuali(infaky協餞w雌 (sunall)。 Lalu laki… laki im pergi sambil

berkatal Demi Allah saya tidak akan tambahi dan kurangi ini. Kcmudian

Rasulullah saw bcrkata:Orang itu beruntung,jika dia benar[HR滅 ‐Bukh面
,

Muslin,Mttik Abi Da哺 d,dan an_Nasa'1.

軍 ゥ降 詳 雄 島 錐 珈み 抑d売

…

…毎 ご嘔

よ 名|

衛 1等襲」年 抑
.[ユ‐Ъぴ|′″::し り|。 夕i。 lヵ]毛」|ムLゴ ニ晩ふb

'UbSdah berkata: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda, "Lima salat
diwajibkan oleh Allah atas hambanya. Barangsiapa melaksanakannya tanpa
melalaikan sedikit pun karena memandang enteng kewajiban saiat itu, maka dia
mendapat janji dari Allah akan dimasukkan ke dalam surga; dan barangsiapa tidak
mengerjakannya, maka dia tidak mendapat janji untuk dimasukkan ke dalam surga.
.lika Allah menghendaki, Dia mengazabnya, rerapi jika Allah menghendaki, Dia
(karena ia diampuni-Nya) memasukkannya ke dalam surga [HR Ab[ Dawud. an-
NasS'r, dan Ahmadl.

Rasulullah saw tidak pernah meninggalkannya selama sembilan kali Syawal dan
Zulhijah setelah disyariatkannya, tetapi juga tidak adanya sanksi hukum atas tidak
mengerjakannya. Oleh karena itu, dari sini disimpulkan hukumnya sunah muakad.

5. Dasar hukum salat 'Idain dikeqjakan di lapangan dua rakaat, sebelum khutbah,
tanpa azan dan tanpa iqamat, serta tidak ada salat sunah sebelum maupun
sesudahnya, adalah hadis-hadis berikut ini.

a. Hadis Abu Sa'rd.

誨 誅 喬■うⅢ 亀|みD■1挙66ζ 」L島島 i寿島むiト
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Dari AbD Sa'Td al-Khudri r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw
keluar ke lapangan tempat salat (rnusclla) pada hari ldulfitri dan Iduladha, lalu
hal pertama yang dilakukannya adalah salat, kemudian ia berangkat dan berdiri
menghadap .iamaah, sementara jamaah tetap duduk pada saf masing-masing,
lalu Rasulullah menyampaikan wejangan, pesan, dan beberapa perintah ... IHR
al-BukharTl.

b. Hadis Ahmad dan an-Nasd'i,

i準 好 諄 こ子鍋 曇じ地|み 鰺 |む 3爆|ム辱 ご6メ与許

_i.lヵ げ
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ごし出し

Dari Jlbir (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Saya mengikuti salat bersama
Rasulullah di suatu hari Id. Beliau memulai salat sebelum khutbah, tanpa azan
dan tanpa iqamat [Hadis sahih, riwayat Ahmad dan an-Nasa'T].

Hadis Ibn'Abbas,

´必も手夢 諄み 」ぴ曝 ご|ニ凄́ル́
”４暴静́

6. a.

b.

.[φLJ臨 11し 轟 |。 lヵ]跳 :裏 ち%準 事バ
Dari Ibn 'Abbas (diriwayatkan bahwa) Nabi saw salat Id pada hari Id dua
rakaat tanpa melakukan salat lain sebelum dan sesudahnya [HR tujuh ahli
hadis, dan lafal di atas adalah lafal al-Bukhanl.

Apabila pada tanggal I Syawal l44l H yang akan datang kedaan negeri
lndonesia oleh pihak berwenang (pernerintah) belum dinyatakan bebas dari
panderni Covid-l9 dan aman untuk berkumpul orang banyak maka Shalat

Idulfitri di lapangan sebaiknya ditisdakan atau tidak dilaksunakan. Hal itu
untuk memutus rantai mudarat persebaran virus korona tersebut agar kita cepat

terbebas daripadanya dan dalam rangka sadduz-zarT'ah (tindakan preventif)
guna menghindarkan kita jatuh ke dalam kebinasaan seperti diperingatkan
dalam Al-Quran (Q 2: 195) dan demi menghindari mudarat seperti ditegaskan
dalam sabda Nabi saw yang sudah dikutip dalarn "Tuntunan lbadah dalam
Kondisi Darurat Covid-19," yang disebut terdahulu.

Karena tidak dapat dilaksanakan secara normal di lapangan sebagaimana

mestinya, lantaran kondisi lingkungan belum dinyatakan oleh pihak berwenang
bersih (clear) dari covid-I9 dan aman untuk berkumpul banyak orang, maka
salal Id bagi yang menghendaki dapat dilakwkan di rumah masing-masing
bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti salat Id di lapangan.

Bahkan sebuliknya, tidak ada ancaman ogqma atas orong yung tidak
meluksanakannya, karena sulat Id adalah ibadah sunah. Dasar pelaksanaan

salat Id di rumah adalah:

4
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Bahwa dalanl melaksanakan  aJaran agarna dasarllya adalah  kadar

kelnampuan mukallaf untuk mcngettakan. Hal itu karcna メkllah tidak

membeballi hattba_Nya,kecuJi slauh kdar kemalnpuannya[Q2:286

dan 65:7]dan apabna dipe‖ nta祉an rrlelakukan suttu kewttiban agallla,

maka kttakan SCSual kemalnpuan(beiakwa sesuai kcmampuan)[Q64:16

dan hadis Nめ i].

Dasar pelaksanaan salat ld di rumah,sebagaimana disebutkan oleh lmam

湿―Bukhz面,adalah hadis Nabi sa、 v,|ゝ出プがi L6与 i島 (`Ini adalah ha‖ raya

kita,Pcmeluk lslam').Ⅳ Ieskipun sα bαわαルソ″r″グhadis ini adalall masalah

menyanyi di hari raya,namun al― Bukhtt memegangi keurlluman hadis ini,

bah、va hari ld itu adalah hari raya umat lslanl yang dirayakan dengan salat

id,schingga Orang yang udよ daptt menge」 akannya sebagd mana

mesunya,yaitu di lapangan,dapat mengettakannya di rumallnya.Hadis ini

diri、 vayatkan oleh al― Bukhatt dengan lafal sedikit berbeda pada dua teFllpat

iain, yaitu hadis nomor 909 dan 3716 dalanl Sα み7カーnya. メLl_Bukha膚

mclnyebutkan balh、va Sahabat Anas lbn Ⅳ151ik memraktikkan sepelti ini di

mana ia memerintahkan keluarganya untuk ikut bersamanya salat ld di

rumah mereka di az― Zawiyah(kampung jauh di luar kota).Ibn Rttab(W.

795/1393)dalam kitab syarahnya tcrhadap al― BukhaF,yaitll Fα ′ゎα7-B′″7

沖ar々 Sαれψ α′-3γた力arL menyat』 on bahwa salat ld di rumah itu dianut

olch para ulama tcrkemukra sepcrti `Ata'(w.114/732), M可 油id

(w.102/721),a卜 厚asan al―BasI(w.110/728),Ibn Slrlll(w.110/729),
`Ikrimall(W.107/725),Ibrtthl an―Nakha`T(w.96/715),Abu ttantth(W.

150/767),al―Auza`T(w.157/774),卜falik(W.179/795), al― Lais(w.
175/791),aSy― Sy履■.1(W.204/820),dan lmam Amad(w.241/855)[Ibn

Rttab,ル′みα′―B′″7シαrゎ Sαわ乖αみBνたみ′″l IX:75,bab 25].

Baltwa suatu aktivitas yang tidak diperbuat oleh Nabi sa、 v tidak sclalu

merupakan hal yang tidak masyruk. Tidak berbuat Nabi sa、 v itu bisa

merupakan stlnah,yang oleh karenanya tidak boleh disilnpangi,dan bisa

pula tidak merupakan sunnah schingga dapat dilakukan. Tidak berbuat

Nabi sa、v脅み″″り itu dikatakan sebagai sunah,yakni ttlnah tarkiah,adalah

apabila  tidak  berbuat  itu  dalam  keadaan  ada  kebutuhan  untuk

mclakukannya  dan  ada  peluang,  namun  Nabi  sa、 v  tetap  tidak

mengttakallnya.Misttnya Nabi saw tidak perllah sdtt malam di bulall

Rttadan(taraWih)dan salat malam di luar Ralnadall(tallttud)lebih dari

li rakaat sepcrti diriwayatkan olch`A'isyそ山 scbagaimana dicatat dalam

dua lkitab sahih. Di sana ada keperluan untuk melakukan lcbih dari ll

rakaat, yaitu mcningkatkan dan memperbanyak ibadah,karena Nabi sa、 v

memerintthkall pcrbanyaklah sttud,yang berani perbanyよ rよaat salat

sunah tcrlnasuk salat tara、 vih. Juga tidak ada halangan Nabi llntuk

mengerJakarlnya.Namun dcllllikian beliau tidak lllelakukannya,Maka′ idaた

わθ″みνα′ Nab′ sα lダ  sepelti ini merupakan scbuah sunah, yakni sunah

3)

5
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tarkiah. Oleh karenanya, menurut Majelis Tarjih, apabila dikerjakan juga,

maka tidak masyruk.

Tetapi apabila tidak dikerjakan itu karena tidak ada keperluan untuk
mengerjakannya, atau ada keperluan untuk mengerjakannya namun ada

halangan untuk mengerjakannya, maka tidak berbuat tersebut bukan sunah

tarkiah dan apabila dikerjakan, maka itu hukumnya boleh. Seperti Nabi
saw tidak pernah membaca mushaf atau tulisan ayat ketika salat atau

mengimami salat, karena tidak ada kebutuhan untuk itu sebab beliau
sendiri hafal Al-Quran. Oleh sebab itu "beliau tidak membaca mushaf
dalam salat itu" bukan sunah tarkiah, dan karenanya apabila ada orang
yang membaca mushaf atau tulisan ayat ketika meniadi imam atau salat

munfbrid, maka itu boleh hukumnya. Contoh lain adalah bahwa Nabi saw

tidak salat tarawih berjamaah di masjid secara terus menerus selama
Ramadan. Beliau hanya berjamaah beberapa malam sa.ia dari satu bulan
Ramadan. Beliau lebih banyak salat sendiri di rumah dan di zan'fin beliau
hingga dua tahun pertama pemerintahan 'Umar Ibn al-Kha{ab tidak ada

salat tarawih di masjid Nabi saw di bawah satu pimpinan imam secara

terus menerus selama bulan Ramadan. Salat tarawih dilaksanakan secara

sporadis dalam kelompok-kelompok kecil atau sendiri-sendiri (HR al-
Bukhaif . Bahwa Nabi saw tidak melaksanakan salat tarawih berjamaah di
masjid secara terus menerus selama Ramadan bukan sunah tarkiah, karena
meskipun ada kebutuhan untuk melakukannya dan beliau tidak
melakukannya disebabkan oleh adanya halangan untuk itu, yaitu beliau
khawatir salat tarawih berjamaah terus menerus itu dipandang wajib oleh
umatnya dan itu akan memberatkan mereka dan karenanya beliau hanya
salat beberapa kali saja selama satu Ramadan (HR al-BukharT dan

Muslim). Ketika kita sekarang melaksanakannya terus menerus sepanjang

malam Ramadan di masjid, itu adalah masyruk dan tidak melanggar sunah

beliau.

f)alam kaitan dengan tidak pernahnya Raslullah saw mengerjakan salat Id
di rumah dapat dipandang bukan merupakan sunah tarkiah. karena tidak
ada kebutuhan di zaman beliau untuk salat Id di rumah karena tidak ada

halangan, seperti la'un (penyakit menrilar), yang menghalangi beliau untuk
salat di lapangan. Karena bukan sunah tarkiah, maka melakukan salat Id di
rumah itu bukan suatu yang tidak masyruk, sebaliknya adalah suatu sah

dilakukan.

4) Pelaksanaan salat Id di rumah tidak membuat suatu jenis ibadah baru. Salat
ld ditetapkan oleh Nabi saw melalui sunahnya. Salat Id yang dikerjakan di
rumah adalah seperti salat yang ditetapkan dalam sunah Nabi saw. Hanya
tempatnya dialihkan ke rumah karena peiaksanaan di tempat yang

semestinya, yaitu di lapangan yang melibatkan konsentrasi orang banyak.
tidak dapat dilakukan. Juga tidak dialihkan ke masjid karena halangannya
adalah ketidakmungkinan berkumpulnya orang banyak di suatu tempat.



Karena terhalang di tempat yallg sernestmyat yakni di lapangan,maka

didihkan ke temptt di mana mungkin dilよuk触,yakni di rurnah.

Dengall meniadakan sdtt ld di lapangtt maupun di mttid karena adanya

ancalnan Covid-19 饉daklah berarti mengurang― ngurallgi agama.Ketika

dibolehkan salat ld di rlllnah bagi yang menghendakinya,pertimbangannya

adalah melaksanakamya dengan cara lain yang tidak biast yaitu dilaksanakan

di rulnah,karcna dituntut oleh keadaan di satu sisi,伽 di sisi lain dalam

rangka mengalnalkan bttan laill dari petunJtt agama itu sendiri,yaltu agar

kita selalu memperhaJkan 万笏レクノ αみ解αsaJin, pe_Judan kemasiahatan

manusi〔L bcmpa perlindungan diri,agama,akal,keluarga,dan harta benda dan

mttaga agar kita tidak mcnil■ bulkran mudarat kepada di五 kita dan kepada

brang iain.Bahkan sebaliknya,tidak ada ancaman agama atas orang yang tidak

melaksanakamya,karena salat ld adalah ibadah sunah.Dalarn pandangan

lslam,perlidungan d缶 i ciwa dan ragal sangat penting sebagamana Allah

menegaskan dalam Al‐ Quran,yang artinya“Barangsiapa mempertahanall

hidup satu manusia,seolah ia melllberi hidup kepada semua manusia''[Q5:

32].Menghindari bcrkumpul dalam jumlah banyak bcrarti kita berupaya

memutus  rantai  panderni  CoⅥ d…19  dan  berarti pula kita bempaya

m∞ghmarkan orang banyak dari pa.paran vns koFOna yang sallgat

mengancam Jlwa llli. Sernoga Allah senantiasa melindungl lllnat lskun dan

bangsa lndonesia dari scgala baha7ya ddam limpahan rahtt dall karunia― Nya.

Yogyaka“ a,21 Ramadan 1441 11/14N41ei 2020 1Vl

Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah,

Prof. Anwar,M.A.

Sekretaris,

Drs. Mohammad Mas'u



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATLTRAN BUPATI GRESIK

NOMOR′ L TAHUN 2020

TEttANG

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

DALAM PENANGANAN C銀 銀 A14RじS DISEASE 2θ f9FCO⑪ -19

DI施 BヽUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN■ ″ANG MAHA ESA

Mcnlnlbang  i a.

BUPATI GRESIK,

bahwa ddaFn rangka percepatal■ penanganarl Coroれ α

142s Dおθ
“

c2θ 19 βO冤)191 di Wil、趣 」atva Tim■lr,

Mcnte五 Kcschatar.telah mclletapkan Pembatasan Sosial

Berskala Bcsar (PSBB)di Wilaげah Kota Surabaya,

Kabupatcn Sidoa■ o,dan Kabupaten Grcsik bcrdasnrkan

Kcputtsan    Mentc五     Kcschatan    Nomor    :

HK.01.07/MENKES/264/2020  tcntang  Penetapan

Pclnbatasan Sosial Berskala Besar di Wil、饉 bta
Surabaya, Kabupatcn Sidoalo, dan Kabupatcn Gresik,

Provinsi 」awa Timur D』 aln Rangka Pcrcepatan

Penanganalll Coro■α yizls DIsc優〕32θ 19 βO"191;
bahwa Pembaね san Sosial Bcrskala Bestt sebagaimana

dim」(sud dalaln pertimbangan hul‐ fa, dipcrlukan

unttk lnenekan pcnyebaran Coronα  Vを7usコウ始θase 2θ 19

FCOE)191 secara llnasif mclalui pembatasarl ttgiatan

tertcntu yang dalam pelaksanaannya rnemerlukan

pedoman bagi para pihak yang berkepentingan;

bahwa  berdasttkan  pertimbangan   scbttmana

dilnaksud pada huruf a dan huruf b,pcrlu FnCnCtttkan

Peraturall Bupati tcnttg Pclaksanaan Pcmbatas雛

Soslal Berskala Bcsar Dalaln Penanganan Co総 湾α l湾蔵s

Dおθttθ 2θ19 rCO醸―コ9 di Kabupatcn G衰 )sik;

C.

b.



lrliengingat :   1. Undang―Undang Nomor  12 Tahun  1950  tentallg

pembentukan  Daerah― Dacrtt■  dttan■  Linghngan
Pl・ovinsi ttawa Timur (1£ mbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 1950 Nornor 19,Tttbahan Lclnbaran

Negara Rcpublik lndoncsia Nomor 2930)sebagailnana

tclah diubah bcbcrapakali terakhir dcngan undang―

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 3atas

Wilaytt KOtaprtta Surabaya dan Daerah Tingkat II

Surabaya(Lembaran Negtta Republik lndonesia Tahun

1965 Nomor 19,Tambahan Lcrnbaran Ncgara Rcpublik

lndoncsia Nomor 2730);

Undang―Undang Nomor 4 Tahun 1984 
“

ntang Wabah

Penyakit Menular(Lernbarall Negara Rcpubllk lndoncsla

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahall Lelmbaran Negara

Republik lndoncsia Nollnor 3273),

Undang―Undang Nomor 36 Tahun  2009  tcn桜 道lg

KcSchatan(Lcmbarall Ncgara Rcpublik lndonesia Tahun

2009 Nolnor 144,Tambahan Lcmbaran Negara Republik

lndoncsia Nornor 5063);

Undang一Undang Nomor 23 Tahun Qo14 tcntang

Pclncrmtahan Daemh (Lembaran Negara Republik

lndoncsia Tahun 2014 NomOr 244,Tallnbahan Lclnbaran

Negara Republik lndoncsia Norrlor 5587)scbagailnana

tclah diubah bёberapakali tcrakhir dcngan Undang―

Undang Nornor 9 Tahun 2015 tcntang Pcrubahan Kedua

atas Undang― Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang

Pcme五ntahan Dacrah (Lembaran Negara Rcpublik

l■donesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lclnbaran

Ncgtta Rcpublik lndonesia NomOr 5679);

Undang―Undang Nornor 30 Tahun  2014  tentang

AdIIninistrasi Pemcrintahan(LcIIIlbaFan NCgara Rcpublik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 292,Tambahan lk〕 mbaran

Ncgara Republik lndonesia Nolrnor 560 1);

Pcraturan PcIInerintah Nomor 40 Tahun 1991 tenttg

Penanganall Wabah Pcnyakit Menular  (Lcmbaran

Negara Rcpublik lndonesia Tahun 1991 Nomor 49,

TaIInbahan LcIInbaran Negara Republik lndoncsia Nomor

3447);

2.

3.

4.

5,

6.



7. Kcputusan Presidcn Nomor 12 Tahun 2020 tcnttg

PC,Ctapan Bcncana NonalaIII Pc、 、baran Co郷o■α ツシus

Dなeasc 2019 FCOⅥリー19;

8. PeraLran Mcnte五 Dalam Ncgctt No=Lor 80 Taltun 2015

“

ntang Pembcnttkan Produk Hukttrn Dacrah(Bcrita

Ncgara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

se棧電滅mana telah diubah dengan Peraman McnteA

Dttam Negc五 Nomor 120 Tallun 2018 tentallg Perubahan

Aねs Pcraturan Mcnte菫 Dalam Ncgc五 Nomor 80 Tahun

2015 tcntang PcIInbenttan Produk Hukwn Daerah

(Bc五ta Ncgtta Rcpublik lndoncsia Tahun 2019 Nolnor

157);

9. Peraturan Mentc五 Dalam Nege五 Nomor 20 Tahun 2020

tentang Pcrcepatan Pcnanganall Coro■α l石離s ttcαsc

2θ19 di Lingkungan Pcllne五 nttt Dacrah(Bc五ta Ncgara

Rcpublik lndoncsia Tahun 2020 Nomor 249);

10.Peraturan Mcntc五 Pcrhubungan Nomor ΠИ 18 Tahun

2020 tcnttg Pcngendalian Transportasi Dalarn Rangka

PcnccgahaID Penyebaran Corotta Vtrus ttcαse 2θ19

FCOИりし」9;

11.飩raturan Gube■ ■.Llr」 aWa Timur Nolnor 18 Tahun 2020

tcntang Pcdoman Pembatasan Sosi〔 通 Bcrskala Besar

Dalarn Pcnangarlan Corottα I石礼ιs Dたc優〕e2θ 19 rCoッ麟―

lo Di Wilttah Wilttrah Surabaya Raya ttle五 ta Dacrah

PI・ovinsi」a¬Fa Timur Tallun 2020 Nomor 18 Sc五 E);

12.Kepumsan Kepala Badall Nasional Penang罫 ■langan

Bcncana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penctapan

Status Keadaan Tertenttl Darurat Bcl■ cana Wabah
Penyakit Fttdbat Vins Corona dilndonesla;

13.Keputusan Kepala Badan Nasional Pena■ lggulang鑢

Bencana Nomor 13.A Tahul1 2020 tentang Perpan」 angan

Status Kcadaan Tcrtentt Darurat Bencana Wabah

Pcnyakit Akibat Virus Corona dilndonesia;

14. Keputusan iVlenteri Kesehatan Ncmor

HK.01.07/MenkeS/ 104/2020 tentang Pcnetapan lnfeksi

Novel Coronavrus(Infcksi 2019-nCoⅥ  scbagd 」enis

Penyakit Yang Dapat Men量 ■bulkan Wabah dan Uptta

Penanggulangannya;

3



Menetapk-an :

15. Keputusan Menteri Kesehata,n Nomor :

HK.i]1.071MEI{KESl2b4l2$2CI tentang Penetapan

Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota

Sr.lrabaya, Kabupa.ten Sidoarja, dan Kabupaten Gresik,

Provinsi Jawa Timur Dalarn Rangka Percepatan

Penanganan Corans Virus Disease 20tr9 {CAVID-L9};

15. Kepr.;tr-rsa-n Bupati (iesik Nomor :

188/281/HK/437.12/2020  tetttang  Satuan  Tugas

Pcnal■ gg■llangan Bcncana Non Alaln Dan Pcrcepatan

Penangal■ an Coronα レ写7■s Discase fCOυ ld― ftt Kabupaten

Grcsik sebagaimana di■ lbah dengan Kcputusan Bupati

Grcsik Nolllor : 188/330/111K/43'「 .12/2020 tCntang

Pcrubahan atas Kcputusan Bupati Gesik Norllor i

188/281/HK/437.12/2020  tcntang  Satuan  T■ lgas

Penanggulangan Bencana Non Alant Dan Percepatan

Penanganan CorOれ α Иtts Discasθ

`Coυ

iご―Jtt Kab■tpaterj

Greslk:

MEMUttSん へN:

PERATURAN   BUPttI   TENTANG   PELAKSANAAN

PEMBATASAN  SOSIAL  BERSKALA  BESAR  DALAM

PENANGANAN CORひ NAこヽ わ「S DIS島4SE 20f9ィεOJD― J幻

DI KABUPATEN GRESIK

BAB I

K「FENTUAN UMUM

Pasa1 1

Dalarn Peraturan Bupatiini yang dillnaksud dcngan:

1.Gtlbein■Lr addah Gu機 1■■ur」awa Ti轟Llr.

2, Dacrah adalah daerah Khbupaten Grcsik.

3.Peme五ntah Dacrah adalah Pcmcrintah Kabupaten

Gresik.

4.Bupati adalah Bupati Gresik.

5. Saman Tugas Pcnanggulangan Bcncana Non Alaln Dan

Perccpatan Pcnttganan Coro4α  yims Dおettc rCO醸

ftt Kabupatcn G資 〕sik yang sclanJutnya disebut C¬ 罫ls

Tugas Percepatan Pcnanganan Coro■ c yiFus Disettc

βOD12,Kabupaten Grcsik adalah tim 3mg dibcntuk



olch   Bupati,   mcmpunyai  tugas  mclnpercepat

p9nan優馨Lngan Corottα  Иtts Dis‐ctte FCOVD-19
melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha,

akadellnisi,masyttakat,dan IIledia.

6. Pembatasan sOsial Bcrskala Bcsar Dr‐ al■g selをご導utnya

disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tcrtentu

penduduk dalarII suatu wilayah yang diduga terinfcksi

Coro■α ИzsDなθ〔ぉe2θ」9 βOフ5Dにコ9J sedCmikian rllpa

untuk mencegah kemungkintt pc彎 ℃baran Corona Vitts

Dおease 2019 FCOtの 一I勁 .

7. Penduduk 轟 alah  sctiap  orang yang bcrdollnisili

dan/atau bcrkcgiatan di Dacr由
.

8.Oral■g Tanpa Gttala yang sclanJuttya disingkat OTG

adalah Orang yang tidak becttala darl mclnili壼 五siko

tertular dari Orang konfirtrnasi Coro72α  y7es Disettθ

FCOyZ>』 9 dan lnerupakan kontak crat dengan kasus

konfi....asi Coroんαル1亀sDなθαse rColζ
=)1年

9. Pasicn Dalaln Pcngawasan yang selanJutnya disingkat

PDP addah Orang y〔 ng mengalttn走

a.Infcksi Saluェ盪 Pcrnapasan Akut(ISPAl ytttu dCmam

(≧380C)atau riwttat demam discrtal sJah satu

gejala/tanda penyakitpernapasan seperti

batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/
pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada

penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang

meyakinkan dan pada 14 {empat belas} hari terakhir
sebelum timhul gejala memiliki riwayat perjalanan

atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan

transmisi lokal;

b. demam {>38.C) atau riwayat demam atau ISpA dan
pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum tinzbul
gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus

konfirmasi CoronaVirus Disease {COWD-L9); dan
c. ISPA beratf pnertmonia berat yang membutuhkan

perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab

lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
10. Oralg Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat

ODP adalah Orang dengan:

5



――――――一-1

a. demam (>38.C1 atau riwayat demam atau gejala

gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit
tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain
berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan serta
pada 14 {empat belas) hari terakhir sebelum timbul
gejala memiliki riwayat pe{alanan atau tinggal di
negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.

dan

b. gejala gangguan sistem pernapasan seperti
pilek/sakit tenggorokan/batuk dan pada 14 {empat
belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki
riwayat kontak dengan kasus konlirmasi Caroma

Virus Disease {CAWD- 1 9}.

11. Pelaku Usaha adaiah setiap orang perorangan warga

negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan
dan berkedudkan dalam wilayah hukum negara

kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan
di bidang perdagangal

12. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah ya&g melaksanakan penegakan

hukum antara lain Kepolisilrn Negara Republik
Indonesia, Kejaksaal Republik Indonesia, Safuan polisi

Famong Praja Kabupaten Gresik.

BAB Ii
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman
pelaksanaan PSBB da-lam rangka penanganan Corona Virus
Di.sease 2019 {COWD-L?} di Daera}r.

Pasa]3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang

dan/atau barang dalam menekan penyebaran Carona

I/irus Drsease 2A19 QAWD-19);

6薇



b.

C.

meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi

penyeharan Corona Virus Disease 2019 {COWD-L9);

memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat

Corona Virus Disease 2a19 QOWD-L9); dan

menalgani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran

Corons. Virus Disease 2A 1 9 {COWD- 1 9).

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a" pelaksanaan PSBB;

b. hak, kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar

penduduk selama PSBB;

c. sumber daya penanganan Corona Virus Disease 2019

{cowD-le);
d. pemantauan, evaluasi, dat pelaporan;

e. pendanaan; dan

f. sanksi.

BAB II
PELAKSANAAN

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 5

{1}Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (COWD-19), diberlakukan

PSBB di sebagian wilayah Daerah.

(2)PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan

dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang

dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau
Lrerkegiatan pada di sebagizm wilayah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{3i Selama pemberlakuan PSBE, setiap orang wajib:

a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir

dan sabun atau pembersitr tangan (hand sanitizer),

dan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);

b. menggunakan masker dan menjaga jarak (phgsir-al

distancing) paling sedikit dalam rentang 1 {satu}
meter pada saat di luar rumah;

d.

◎
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c. melakukan isolasi mandiri di rumah bagi :

1. Orang Tanpa Gejala (OTG); dan

2. Orang Dalam Pemantauat {ODP}.

d. melakukaa perawatan di rumah sakit rujukan bagi

Pasien Dalam Pengawasa-n {PDP} dengan gejala

sedang dan berat;

e. melakukan isolasi sesuai protokol kesehatan bagi

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala

ringan;

f. melakukan pemeriksaal ke Puskemas atau Rumah

sakit terdekat daa/atau melakukan isolasi mandiri

bagr :

1. Pekerja migran Indoaesia yang masuk daerah;

2. pekerja lokal yang masuk daerah-

3. Penduduk yang baru datang dari luar negeri atau

luar daerah

( lbagi orang yang tidak melakukan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d,

huruf e dan huruf f akan diiakukan karantina oleh

Pemerintah Desa/ Kelurahan "

Pasa1 6

Pclεよsanaan  isolasi  mandiri  dan/atau

sebagaimana din■aksud dttalln Pasa1 5〔 vat(4)

pengawasan bersalna olch:

a.Camat,Kapolsek,Danittil,

b.Petugas Kesehatan;

c.PcIInc五 ntah Desa/Kclurahan;

d.Bintara Pcmbina Dcsa(Babins尋
;

c. Bhayangkara  Pclnbina  kealnanan  dan

rnasyarakat(BHABINKAMTIBllIAS);dan

i Rukun tetangga(RTl dan Rukun warga(R恥 り.

karantina

dilakukan

疑 tertiban

Pasai 7

{1}Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan

PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

meliputi:

8



a. pelaksanaan pembelqiaran di Sekolah/Madrasah

dan/atau institusi pendidikan lainnya;

b. pelaksanaan pembelajaran di industri dalam rangka

rnagang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan

C.

d.

e.

i

g.

lainnya;

aktivitas bekerja di tempat kerja;

kegiatan keagamaan di rumah ibadah;

kegiatan di tempat atau fasiiitas umum;

kegiatan sosia-l dan budaya; dan

pergerakan orang dal barang menggunakan moda

transportasi.

(2)K00rdinasi, pengcrahan sumbcr daya dan opcraslonal

pelaksarlaan PSBB sebagailllana dimaksurl pada avat(1)

dilakukan olch Gugus Tugas Percepatan Pcnanganal■

Coroれα И r■Is Dなθαse 2θ 』9 fCOこ聡 ―コ幻 Kab■lpaten

Gκsik,                          ‐

(3)、 J・3ngka  waktu  pcmbcrlakilall  PSBB  scbagailmana

dilnaksurl  pada ayat (1) ditCtapkan  dalanl masa

14(empat bClas)hari dan akall dilakukan pcnil■ _lauan

kembali setelah pclaksanaan

(4)Wilayah di daerah sebagailnana dilnakstid pada avat(1)

yang rlibcrlakukan sebagai PSBB ditetapkall dengan

Kcplltusan Bupati

Battan Kedl■ a

Pembatasan Pelaksanaan Pembcla」aran di Sckolal■

dan/atau LeFnbaga Pcndidikan

Pasa1 8

(1)SClama pembcrlakuan PSBB, dilakukan pcnghcntian

semcntara kegiatan di:

a. Sekolah/Madrasah lneliptlti;

1.Pcndidikan Anak Usia Dini:

2. Sekolah Dasar/Ⅳ質adrasah lbtidattrah;

3 Sekolah Menengah Pcrtama/.IIadrasah

Tsanau'i5rah;

4. Pendidikan kesetaraan; dan

5" Pendidikan kursus.



(2)

b. Lembaga pcndidikan iainnyal dan/atau

c,Ind■lstri dalaln rallgm magalg, Praktck Keria

Lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

Dalam pclaksanaan penghcntian scrnentara kettatan di

sckolah sebaganana dimaksud pada ayat(1)huruf a,

scmua aktivitas pcmbclttaran diubah pelaksanaan、 ゝ

dcngan melaklkan pembcl鑢 aran di rumah/tempat

tinggal masing― masing melalui mctode pembckゴ aral■

jarakjauh dan/ratau secara danng.

聰顧attl dan aktivitas pcl琴銀 an adlninistrasi sckolah

dttεゴakan dan rlmah dengan bcntuk pelayanan yang

discsuaikall dcngan kcbutuhall.

Tcknis Pclaksanaan dan evaluasi pcmbel苺 aran scrta

pcl等alall administrasi sckolah selama pcmberlahian

PSBB,diatur lebih lan」 ut olch Dinas terkait.

Pasa1 9

Lclnbaga  pendidikan  lainnya  yang  dilakukan

pcnghentian sementara selama pemberlalcuan PSBB

sebagaiinana dilnaksud dttarn Pasa1 8 ayat(1)huruf b,

meliputi:

a. lcmbaga pendidikan tinggl;  ・

b. Icmbaga pclatihan;

c. lembaga penelitian,

d. lcmbaga perrlbinaan,dan

c.lembaga stteniSnya.

Penghcntian sementara kegiatan di lcmbaga pendidikan

lain巧″a scbttnttla dilnaksud pada ttrat (1),

dikccualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan

pcnelitian yang berkaitan dcngan pelayanan kcschata■ l.

Dalam pelaksanaan pcnghentian sementara kegiatan di

lcmbaga pendidikan klinnya sebagaimana dillaaksud

pada ayat (1) dan ttat (2), kcgiatan, aktivitas

pcrnbelttaran,   dtt   pclavanan   administrasi

dilaksanakan  secara  danng  darl  rlJInall  sesual

ketcntuan teknis dari instansi terkait.

(3)

(4)

(2)

(3)

10



Pasal 10

(1)Dalam  pcnghentian  sementara  kcgiatan  scl釦 ma
pcmbcrlakuan PSBB, pcnanggung iattrab sckolah dan

icIInbaga pcndidikan lain、‐wttib:

a.腱emastikan proscs pcmbelttaral■ tCtap bettalan dan

terpenuhmya hak pescrta didik dalalrn lnendapatkan

pcndidikan;

b. llnclakukan pcncegahan pctttbaran Corottα  ytrtts

Disease 2019 rCOy夏 )-19 di 10kasi dan lingkun_gan

sckolah dan/atau institusi pcndidikan lairlnya,dan

c.mctta〔婆 keamarlan sckolah dan/atau Lemba〔肇
pendidikan lainnya.

(2)Upaya pcnccgahan pc、、baran Coronα 賓動ιs Diseasc

2θ19 rco7夏)-19 di 10kasi dan lillgkungan sekolah

dal1/atau Lclnbaga  pendidikan lainnya sebagaimana

dirnaksud pada ayat(1)hurtlf b,  dllakukan secara

berictta dcngan cara:

a.membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan

prasarana sckolah;dan

b. rncncrapkan protokol pence3dhan penyebaran Coro71α

Vies I准蔽器θ2019 rCoⅦ)19 bagi pcndidik dall

tcnaga kepcndidikal■ lain■ya.

Bagialll Ketiga

Pcttbatasan Akti宙 tas Bckctta di Tcrnpat Ker」 a

Pasa1 11

Selama pcllnberlakutt PSBB, dilakllkan penttentian

sementara akti17itas beketta di tempat kctta/kantOr.

Selama pcnghentiall selmentara 薇u宙tas bekctta di

tcmpat ketta/kantOr sebagallnana dimaksud pada

等at (1), Inempttn pembaね san proscs bekctta

ditempat kela dan/aねu mCnggantitta dcnga■l proscs

bekctta dirullnah/tcmpat ttnggal, untuk lnettaga

produktiitts/khCtta peke■ a.

Pasa1 12

Penghentian scmcntara aktivitas bckcr」a di ternpat

kCtta/kantOr scbagairnana dimaksud崚 滅alFn PaSd ll

ayat(1),dikecualikal■ bagi tcFnpat ketta/kantOr dcngan

katego五 :

(2)



a. seluruh kantor/instansi pemerintahan baik pusat

maupun daerah berdasarkan pengaturan dari
kementerian terkait;

b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta

dalam penanganalt Corona Virus Disease 2O1g

(COWD-lg) dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok

masyarakat, mengikuti pengaturan dari

kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Daerah;

c. pelaku usahayang bergerak pada sektor:

1. kesehatan;

2. bahan panganlmakanan/minuman;

3. energi;

4. komunikasi dan teknologi informasi;

5. keuangan;

6. logistik;

7. perhotelan;

B. konstruksi;

f . industri strategis;

10. eksport import;

ll.pelayanan dasar, utilitas pubiik dan industri
yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan

objek tertentu; dan/atau

1 2. kebutuhan sehari-hari.

d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional

yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau
sosial.

{2) Pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas

bekerja di tempat kerjalkantor sebagqimana dimaksud
pada ayat (1), pimpinan tempat kerja wqiib melakukan:

a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;

b. larangan bagi setiap orang yang mempunyai penyakit

penyerLa dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal

apabila terpapar Corona Virus Disease 2A19 POWD-
l9l untuk melakukan kegiatan di tempat kerja,

antara lain:

1. penderita tekanan darah tinggr;

2. pengidap penyakit jantung;

つ
４



3. pengidap diabetes;

4. penderita penyakit paru-paru;

5. penderita kanker;

6. ibu hamil; dan

7. berusia lebih dari 6O {enarn puluh} tahun.

c. penerapan protokol pencegahan penyebararr Corona

Virus Disease 2A19 POWD-I9) di tempat kerja,

meliputi:

1. memastikan tempat kerja selalu dalarn keadaal

bersih dan higienis;

2. seluruh karyawal di area perkantoran

menggunakan masker dan mencuci talgan secara

teratur dengan sabun dan air yang mengalir atau

pembersih tangan {hand sanitizer};

3. bekerja sama dalam perlindungan kesehatan dan

pencegahan Corona Virus Di.sease 2A19 POWD-lg)
dengan fasilitas pelayalan kesehatan terdekat

untuk tindakan darurat;

4. menyediakan vitamin

mengandung vitamin

dan nutrisi yang

guna meningkatkan

imunitas pckctta;

5. mclakukan disinfeksi sccara bcrkala pada lantal,

dinding dan perangkat bangunan ternpat ketta;

6. melakukan deteksi dan pcmantauan suhu tubuh

kallyawan yang llnernasuki tempat ke■ a serta

mcmastikan kttγawan yang bckctta di tCmpat

kCtta ddak scdang mengaltti sthu ttbuh di atas

nol.1.al atau sa漱議t;

7. mcngharuskan  cuci  tangan  dcttan  sablln

dan/atau pembersih tangan みαtt Sa7Lj`izcリ

te■ .ュェasuk lncnycdiakan fasihtas cuci tangan yang

mcmadai dan mudah diakscs pada tempat ktta;

8.mcttaga jara_k antar scsallna kttγaw舗 (physical

distancingl paling sedikit dalam rentang l(鐙 tu)

mcter,

9. mclakukan   pcttebarall   inforlnasi   serta

an」ural■/himbauan pcncegahall COD19■ lntuk

disebarluaskan pada lokasi strategis di tclnpat

keゴ a;

13



10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat
kerja yang menjadi pasien Dalam pengawasan

(PDP), maka:

a) aktivitas pekerjaan di ruangan ternpat kerja
harus dihentikan sementara paliag sedikit
14 {empat belas) hari kerja;

b) petugas medis dibantu satuan pengaman

melakukan evakuasi dan penyemprotan

disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan
peralatan kerja; dan

c) penghentian sementara dilakukan hingga
proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan,
serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan
isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan
kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar
coRolllA I/fRUS DISEASE 2A19 {COWD-lg)
telah selesai.

{3)Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan nrinuman,
penarlggung jawab restoran/rumah makan/usaha
sejenis memiliki kewajibal untuk:
a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang

secara langsung (take away),' melalui pemesanan

secara daring, danf atau dengan fasilitas
telepon/ layanan antar;

b. menjaga jarak {physical distancing} dalam antrean
paling sedikit 1 {satu} meter antar pelanggan;

c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam
proses penanganan pangan sesuai ketentuan;

d. menyediakan alat bantu seperti sarung talgan
dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan
kontak langsung dengan makanan siap saji dalam
proses persiapan, pengolahan dan penyajian;

e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam
pengolahal makanan sesuai standar;

I melakukan pembersihal area keda, fasilitas dan
peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang

bersentuhan lalgsung dengan makanan;

14



g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagr

pelalggan dan karyawan;

h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau
menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal,

batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan

i. mengharuskan kar5rawan yang bertugas secara

11血gsung     dalaln proscs pe聖ソlapan

mttanan/minuman men圧 聾nalttn sarung tangan,

maskcr,pcnutup kcpala dan p轟輸ian ketta seSuai

pcdolnan kesclalnaセ ul dan kcschatt kctta.

(4)Terhadap kegiatan perhotclan,pcnanggullg jawab hotcl

wa」 ib untllk:

a. mcnycdiakan 17帥 an khusus bagi tamu yang in」 n

melakukan isolasi mandi五
;

b. Inembat■ si t―u hanya dapat beraktivitas dalam

kamar hOtel dengan mcmanfaatkan layanan kamar

rroo離 se″ねり,

c.meniadak〔濃 aktivitas dan/atau mcnutup fasilitas

lay‐anan hotel yang dapat mcncip機 n kcrtlmunan

orang dalaln area hotel;

d. Inelarang talnu yang sakit atau inenun」 unan gcJala

infeksi sallllran nafas yaitu・ suhu ttbuh di ttas

norrnal, demaln, batuk, pilek, diare dan sakit

tcnggorokan untuk lnasuk hOtcl,

c.mcngharuskan karyawan mcngttnakan masker,

sarung tangan dan pttian ketta SCSuai pcdornan

kcsclamatan dan kcsehatan kcttal dan

i mengharuskan cuci tangan dcngan sabun dan/ata■ l

pembcrsih tangan(晟χ
“
耐Sα■:減犯⇒sёrta llnc、、diakan

fasilitas cuci tangatt yang mcmadai dan IInudah di

akscs p〔通a tcmpat ktta.

(5)TeFhadap  kcgiatt  konstruksi,  pclnilik dan/aねじ

penyedia jasa pckcttaan kO■Struksi memttiki kcwttiban

untuk:

a.menuttuk pCnang8ung jawab dalam pelaksanaan

penccgallan Corottα  ytes Dお cαse 2θ19 rCOt廻 )―コ野di

kawasan proyck;

15



b. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya
dilakukan di dalam kawasan proyek;

c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup
sehari-hari seluruh pekerja selama berada di
kawasan proyek;

d- menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang
dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;

e. mengharuskan pekerja menggunakan masker,
sarung tangal darr pakaian kerja sesuai pedoman

kesetramatan dan kesehatan kerja;

f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau
pembersih tangan {lwnd sanitizefi termasuk
menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan
mudah di akses pada tempat kerja;

g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak
lainnya, yatlg memiliki suhu badan di atas normal
untuk berada di dalam lokasi kerja;

h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan
promosi teknik pencegahan Carona Virus Di.sease

2019 (COWD-L9) dalarri setiap kegiatan penyuluhan
keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau
safety morning talk; dan

i. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama

berada di kawasan proyek secara berkala.

{6} Terhadap kegiatan industri strategis, pimpinan tempat
kerja selain melaksanakal ketentuan sebagiamana

dimaksud dalam Pasal 11, juga mernilki kewqiiban
sebagai berikut :

a. Perusahaan Industri dan perusahaan Kawasan
Industri melaksanakan protokol Kesehatan sesuai

dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4
Tahun 2A2O 1.runtang Pelaksanaan Operasional pabrik

Dalarn Massa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat

Corana Vints Disease 2 A 1 9 QOWD- 1 9);

b. Pemsahaan Industri dan perusahaan Kawasan

trndustri memiliki Izin operasional dan mobilitas
kegiatan industry sesuai Surat Edaran Menteri
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Pc五ndustnan Nomor 7 Tahun 2020 tcntang PcdOrnan

Pcngttualn  PC・・・.ohOnan  Pcrizinan  Pclaksanaan

Kegiatan lndust五  Dalalln Masa Kedatra能 瞼

Keschatan Masyarよat CorOnα l″zs Dおcase 2019

rCoⅥ)19;

c. Pcrusahaan lndustri dan Pcttsahaan Ka、 vasan

lndust減  mcmbcntuk  Gugus  tugas  pcrcepatan

pcnanganan Coro■ αフt′■s iaおcase 2θ19 βOvI)～19
dan   bertall〔聖諄ngiawab   untuk   lnclamkan

pengawasan kcgiatan pcrgcrakan orang dan/atau

barang yang keluar masuk di wilayah kcttanya

lnasing― Inaslng,

d.Gutts Tugag Pcrusahaall lndust五  yttg berada
dalalln Kawasan lndus覆 dibawah Koordinasi Crugus

Tugas Kttwasan lndust五 ;dan

e.Gutts Tugas Kawasan lndustrl dan Gutts Tugas

Pcrusahaall lndustri di luar Kawasan lndustri

bcrada dibawah Koordinasi Gugus Tugas Perccpa機

Pcnanganan  Coroんα  yiんιs Diseαse rCoyrD-19

Kabupaten Grcslk;                       ‐

{7)Ketua Gugus Tugas Pcrccpatan Pcnanganan Corottα

Иtts Diseαse 2θヱ9 rCOИD-19 Kab■lpatcn GКsik dap試

mcnallnbahkan htegoH tempat ketta/kantOr yang

dikecualikan dan pcnghcntian sclnentara aktivitas

sebagailnana dimaksud pada ayat(1)yang ditCtapkan

dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pellnbatasan Kcglatan Kcagamaan di Rumah lbadah

Pasal 13

(1)Selama pelnbcrlakuan PSBB, dilahkan pcmbatasan

semcntam kcgiatan kcagamaan di rulnah ibadal■

dan/atau di tempat tertentu.

(2)Sclama pcmbaね san sclnentara kegiatan keagι ttnal di

rLlmtt ibadah dan/atau di tempat tertcntu sebagalmana

dmよ sud p〔通a avat(1),kCgiatal■ keagamaan dilakukan

di rumah IInaslng…Inaslng.
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(3)Pembimbing/guru agama dapat rnelakukan kegiatan
pembinaan keagamaan secara daring.

{4} Selama pembatasan sementara kegiatan keagamaan di
rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat {1}, kegiatan penanda waktu ibadah

seperti adzan:', lonceng, dan/atau penanda waktu
lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 14

{1} Selama pemberlakual PSBB, penanggung jawab rumah
ibadah harus untuk:
a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah

untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di
rumah;

b. melakukan pencegahan penyebaran Corona Virus

Di.sease 2019 {COWD-l9/ di rumah ibadah; dan
c. menjaga keamanan rumah ibadah.

{2)Upaya pencegahan penyebaran Coranq Virus Di,sease

2019 (COWD-lg) di rumah ibadah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara

berkala dengan cara:

a" membersihkan rumah ibadah dan lingkungan
sekitarnya;

b. meiakukan penyemprotan disinfeksi pada lantai,
dinding, dan peralatan di dalam rumah ibadah; dan

Bagian Keliina

Pembatasan Kcgiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasa1 15

SclaIIna pcmberlakuan PSBB, dilakukan pcnghentian

sementara atas l℃ giatan di tempat atau fasilitas umuln.

Pcngelola ternpat aね u ttsilitas umllm waJib mcnutup

semcntara tempat atau fasilitas urnum untuk kcglatan

pcnduduk sclarlla pernberlakuan PSBB.

Penghenlan kcgiatan di temptt atau Fasヨ iねs umum
sebagallnana dimaksud pada ayat(1),dikeCualikan bagi

kegiatan penduduk untuk:

(2)

(3)
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a, Inclnenuhi kcbutuhan pokok dan/atau kcbutuhaFl

scharl― ha五 ;dal■

b. mclakukan keglatan olahraga secara mandiri.

(4)Kctua Gugus Tugas Percepatal■  Penanganan Coroれ α

yitts Disc銀〕e rCοИDは19 Kabupatcll Gresik dapat

mcrckomcndasikan  untuk  mcnambahkan  katego五

kcgiatan penduduk yang dikecualikan darl pcnghentian

kegiatan di tcmpat atau fasilitas umum sebagalmana

dimaksud Pada ayat(3)yang diteね pkall dcngan

Keputusan Bupati.

Pasa1 16

(1)Pemenuhan kebuれlhan pokok sebagalmana dimakst遍

dalaln Pasal 15 ayat(3)huruf a,mcliputt kcgiatan

penyediaan,   pengolahan,   penyalurall   dan/atau

pettlriman:

a.bahan pangan/mattnan/1ninuman;

b.cncrgi;

c_komunikasi dal■ tek■ologi info.■ ■■asi;

d.keuangan,  perbankan dan  sistel■  peⅡlbttaran;

dan/atau

c.logistik.

(2)Pcrnenuhan  kebutthan  scha三 ―han  sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 15 ayat(3)huruf a,meliputi:

a. pc、、diaan barang retail di:

1.pasar rakyat/tradisional;

2. toko swalayan betteniS ttj■ jれarたθち 警pettηαrたち

晦 pe″larたet,perkulakan dan toko khLlsus baik

yang bcrdi五 scndiri rnaupun yang bcrada di pusat

perbelattaani atau

3. toko/warLlng/warung kelontong.

b.jasa binatu`19嘱力nd7ι″.

(3)DalaFn melayani pernenuhan kebutuhan pcnduduk
sclama pembcrlakuan PSBB sebagaillnana dilnaksud

pada ayat(1)dal■ 崎″at(2),pclaku usaha waJib mengikuti

kctentuan pcmbatasan kegiatal■ scbaga■ bc五kut

a. Inengutamakan  pemcsanan barang sccara dalling

dan/atau jarakjauh dcngan fasilitas iayanan antar;
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b.turut mcttaga stabihtas ckonomi dan kcIInampuan

daya bcli kOnsumen barang dcngal■ tidak incnttkkan

harga bttang;

c. melakukan pcnyemprotan disinfeksi sccara bcrkala

pada tempat usaha;

d. mclakukan deteksi dan pclnantauan suhu mbuh

kalyawan dan kOnsumen yang merlllasuki pasar/tOk0

scrta llnemastikan kavawttl yang bektta tidak

scdang IInen≦姿lami sakit atau lnenuttukkan geJala

suhu tubuh di atas nOrrnal,battk,pilek,diarc dan

sesak nafas;

e. llnO西 1電ibkan pcmbeliinenggunakan maskc葛

i lnencrapkan  pembatasan  jarak  antar  scsaFna

konsumen 紗鳴 SiCaι  ごis`α2cz′り) yang datang ke
pasar/toko paling sedittt dalarn rcntang l(sttu)

noeteri

1.

mewajibkan setiap kaqrawan untuk menggunakan

masker dan pakaian kerja sesuai pedomal
keselamatan dan kesehatan kerja;

meiaksanakan anjuran cuci tangal dengan sabun
dan/atau pembersih tangan {hand sanitiz.efi serta
menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan
mudah diakses oleh konsumen dan karyawan;dan

untuk restoran, caf€, warung tidak rnenyediakan meja

dan kursi/tempat duduk serta layanan \tr/IFI data:n
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

, Pasal 17

{1) Kegiatan olahraga seca_ra mandiri sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 15 ayat {B} hr.rruf b, dapat
dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah
selama pemberlakuan PSBB.

(2)Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana

dimaksud pada ayat (U, dilaksanakan dengan

ketentuan:

a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok;

dan

g.

h.
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(2)

b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar

rumah tinggal.

Bagian Kccnam

pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 18

Selalna pelnbcrlakuan PSBB, dilakukan pcnghcntian

sernentara atas kegiatt sosial dan budtta yang

menlllnbulkan kcruJIn■lnan orang.

Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud

pada ttat(1)te..・・asuk keglatan yallg berkaitan dengan

perkumpulan atau pertemuan:

a. politik;

b. olahraga;

c.hiburan;

d.‐ akadernik;dan

e. budaya.

Pasal 19

{1)Penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat {1), dikecualikan untuk

kegiatan:

a. khitanan;

b. pernikahan; dan

c. pemakaman dan/atau fskziah kematian yang tidak

diakibatkan Carona Vints Disease 2 A 1 9 POWD- 1 9).

(2i Pelaksalaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud

pada ayat {1) hurufa, dilaksanakan dengan ketentuan:

a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;

b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaifu keluarga inti;

c. menggunakan masker;

d. meniadakan acara perayaarl yang mengundang

keramaian; dan

e. menjaga jarak antar pihak yang hadir (phgsicat

distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu)

meter.
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(3)PelakSanaan  kcgiatan  pcrnikttan  sebagamana

dttnaksud pada ttat(1)huruf b,dilaksantt dengan

ketentuan:

a.dilakukan di Kantor Urusan Agana(KUA)dan/atau

Kantor Catatan Sipil;

b. dihad競 olch kalangan terbatas,yaitt kelllnrga inti;

c. menggunakan lnaskcr;

d. llncniadakran  acara  rcsepsi  pe■ ..11最」han  yang

mcngundang  kera■■週an  yang  IIIcngakibatkan

penttpulan massal dan

d,rnen」aga』 arak antar plhak yang had士  砂穂 StCa:

dお畿霞滋J paling sedikt dalaln rentang l(satu)

meter.

(4)PclakSanaan kcgiatan pemakaman dan/a機 u takziah

kematian yang tidak diakibatkan Coronα ル弓蔵s nse“θ

2θ19 rCorD-19,sCbagaillnana dimaksud pada ayat(1)

huruf c,dilaksanttn dcngan ketcntuan:

a. dilakukan di rumah duka;

b. dihadi五 olch kalallgan terba能 ls,yaitu keluarga in饉
;

c. Incnggunakan masttr;dan

d.mettaga jarak antar pihak sttg hadir 酔たこβjOα
J

αお絶鸞ciぇ″ paling sedikit dalam rcntang i(Satu)

meter.

(5)Kctua Gugus Tugas Perccpa軸 Pcnanganan CoFOnα
yi燿● Discαsc FCOИD-19 Kabupaten Grcsik dapat

Hlcrekomcndasikan  untuk  mcnarnbahkan  katego三

kcgiatan pcnduduk yang dikecualikan dan penghcntian

kcgiatan sosial dan budaya scbagaimalla dil■ l轟(sud

pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.

Bagian Kctttuh

Pembatasalll Penggunaan Lloda Transportasi

Untuk Pergcrakar1 0ralllg dan Barang

Pasa1 20

(1)SClarna  pcmberlakuan  PsBB,  semua  ttgiatan
pergerakan  orang  dal1/atau  barang  dihentikan

scrnentara,kecuali untuk:
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pemenlrhan kebutuhan pokok;

kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan daa

kCaFnanan;dan

c.kegiatan yang dipcrbolchkan selalna pembcrlakuan

PSBB.

(2)Penglcntian sclnentara kegiatan pcFger轟
“
瞼 orang

sebaE夕aimana dimaksud pada ayat(1), dikeCualikall

unmkjcnis nloda transportasi:

a. kendaraan be....otor pribadi;

b. angkutan orang dengan kcndaraan bc■ ■ュlotor umum;

c. angkutan pcrkcretaapi〔 通■
;

d, angkutan sungal,danau,dan pcnycbcrangan;dan

e,angkutan antarjemput ttawan pcl電sahaarl.

(3)F℃nghentian semcntara keglatan perttrakan barang

sebagalmttla diIInよsud pada ayat(1), dikecualikin

untuk scmuajё nis mOda transportasi.

(4)Daerah dapat llnclakukan cek poin di setiap pcrlinttsan

perbatasan antar dacrah dan tempat tempat yang

dibutuhkan unttk melakukan perncriksaan sesuai

protocol kesehatan.

Pasa1 2 1

(1)PCn穫馨na kendaraan ‐obil penulFnpang pnbadi wttib

lncnglkuti ketentuan sebaga■ bc五kut:

a. digunakan hanya untuk pemenuhan kcbutuhan

pokok dan/atau ‐ ivitts lain yang diperbolchkan

selallna PSBB;

b.mclakukan  pcnycmprotan  disinた ksi  kendaraan

sctelah selesai dittnakan;

c. Inenggunakan masker di dalan kcndaraan:

d.membatasi julnlah orang paling banyak 500/O(lima

puluh persel■)ctari kapasitas kendaraan;dan

e.tidak berkcndara jka scdang l■ cngttami g轟 屋a Suhu

mbuh di atas■ orttlal,battk,pilek,diare dan scsak

nafas.

(2)Pen経井na scpeda motor p五 badi wttib mCngikuti

kctentuan sebaga bcttkuむ

ａ

　

・ｏ
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a. digun夏L彊l hanya untuk pclncl■ llhan kCbutthan

pokok dan/atrau aktivitas lain yang dipcrb01chkan

sclama PSBB;

b. Inclakt■ kan penycmprotan disinfcksi kendttraan dan

atribut se齢 lah sclcsai d亀 諄nakan;

c. menggunakan inasker dan sarung tangan;

d. tidak bёrkendara jika sedang lnengalalni gttala suhu

tubuh di atas‐ no.■■■(通,batuk,pilck,dlnre dan sesak

nafas;dan

c. tidak mengangkut penumpang/berbOnccngan pada

saat pembcrlakuan jam opcrasional dan/atau

pembataSan pada kawasall tcrtcntu.

(3)Angkutall roda dua beFbaSiS aplikasi pen_aannya

Wajib hanya untuk pengangkutan barang.

(4)Kbndaraan p五badi,angkutan orang dengan kendaraan

bcrrnotOr ■mum, angkutan antar jemput karyalva■ l

dan/atau mOda transportasi barang wa」ib lnengittiti

kctentuan scbagal bc五 kut:

a.untuk arlgkutan orang rnellnbatasi j-lah omng

pattng banyak 50%  (lima  p■ llutt persen) dari

kapasitas angkutan;

b. untuk al■gkutan barang berkursi:

1.satu baris diangnt paling banyak 2(dt→ orang;

dall

2. dua baris diangkut paling banyak 3(嘲 orang=

memやaねSi jam Opcrasiond dan/atatl kawasan

tertent■
;

Inelakukan  penycmprotan  disinfeksi  lnoda

transpor撼 si yang di`姿則nakan secara bcrkala,

mcnggunakan inasttr dan saコang tangani

melakukan dctcksi dan pcmantauan suhu ttbuh

petugas dan pcn― pang yang mcllnasukI InOda

transportasi;

g. memastikal pet*gas dan penumpang moda

transportasi tidak sedalg mengalami suhu tubuh di

atas normal atau sakit; dan

C.

d.

Ｃ

　

三́
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h.mcnerapkan ketcntuan mengenai jaga jal‐ ak secara
量Sik な,ЙysjcαJ αお:α肥″場 baik pada Saat ant五 an
maupun saat di dalam angkutan.

(5)亜 mヽbatas鐘ljam opcrasional dan/ata■ l lca■vasan tcrten籠

sebaganlnan dimaksud pada ayat(4)h― c ditetapkan
lcbih l輌 ut olCh dinas dan instansi tcr最 重t.

(6)Angkutt sungai, danau, dan penyeberangan dapat
■lengal■gkut pcnumpang dengan kctentuall■

:

a. コ田31akukal■ pembatasan judah penumpang paling
b弯ak 500/● (lima pduh perscn)dari jumlah
kapasitas angkut penumpang;

b. mcnerapkan ketentuan mcngenai jaga jarak sccara

FIsik 妙 句 SiCα J ごた

`α

ttc:7毛め bttk pada sAnt antrian
maupun saat di dalam angkutan;d鑢

c. mcnerapkan waktu Opcrasional pchbuhan yang

disesuaikall denganjadual opcrtti k〔 拳題.

(7)PclakSanaan    pembattsan    pcngginaan    lnoda
むansportasi unttk Orang dan bttn3 SCb― na
dimaksud ptta鍋 ″at(1)ditCtattktt lcbih l鋼 ut olCh
Dinas dan insぬnsi tcrkait.

BAB I111

KEGIATAN TERTENTU YANG ttITAP DILAKSAN~AKAN

Pasa1 22

Kcttatall tcrtentu sttg tetap dilaksanakall sclama PSBB

Ineliputi:

a. fasilitas pelayanan keschatani

b. fasilitas pclayanan kcpendudukan sccara on7:廟 g;

c. kegiatan lain yang bcrkain dengan aspck pcrtahanan

dan keamanalli dan

d. aktivitas Gugus Tugas Pusat,Provlnsi,Kabupatcn,dan

Gutts Tugas Pcttsahaanス蝕Ⅵ喰san lndustri dan Gutts
T短gas Pcrusahaan lndustri.

BAB IV
HAK,KEWAJI13AN DAN LARANGAN SERTA PEMENUIIAN

KEBUTUHAN DASAR ttNDUDUK
B■頭an Kcsatu

Hよ dtt Kewttib鑢

Pasa1 23

Selalna pcmberlrakuan PsBB, setiap penduduk di daerah

mellllpunyai hak yttg salna untuk:
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a.Illlernpcrolch perlakuan dan pelayanarl da五 Pclnc五ntah

Dttrah;

b. mendapatkan  pcl等 anan  keschatan  dasar  sesuai

kebutuhan lnedis;

C・ 黎CInperolch data dan infoニ ニュ.asi lnё ngcnai Cbrottα  Virus

Discttθ 2019 rCOtイz}191 Sesuai kOde ctik;

d. kemudahan akses di dalam mclakukan pel■ gaduan yang

bcrkaitran dengan CorOnα  l万滋s Discttθ 2019 fCOy=)―コ%
dan

c. pclayanan pcln■ ttasaraan dan pcmakarnan jenazah

Corotta擁躍s裁縫 αsc 2θ19 FCOИD―」9J dan/attu terdu:姿

Corottα  l石島β Drsθ
`ぉ

θ2θ19 rCOИリー19.

Pasa1 24

(1)SelaIIla pemberlakuan PSBB, sctiap penduduk di

Dael壌hw電lb:

a. mematuhi seluruh kctcntuan di daLttn pelaksanaan

PSBB;

b. ikut serta dalaIII pclaksanaan PSBB;dan

c.mclaksanakan Pc五 laku hidup bersih dan schat

(PHBS).

(2)Dalaln hal penanganan CoFOna Ⅵ羅s Jttsease 2019

rcoyf」,19,Setiap penduduk褻亀ibl

a.mengikuti testing dalll PcmC五 kS〔逍n sttmpel■ lntuk

COⅥ D-19 dala壼l penyelidikan epidel盪 iologi(COた tact

`β

αα摯勁 apabila telah ditetapkan unttk(逓 pcriksa olch

pctugasI

b.melakukan isolasi rnandiri di tempat ttnggal

dan/alnu shelter lnaupin perawatan di r■ lmah sakit

sesuai rekornendasi tenaga kesehatan;dan

c.melaporktt kepada tcnaga kcsehttan dan/atau

aparat  apabila  dilinya,  kcluttganya  dan/atau

IInasyarakat terpaptt Coro■ α yims Disctte 2019

FCO班)19.
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(2)

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 25

{1} Dalam peiaksaarr PSBB semua

beraktilitas diluar rumah mulai
sampai pukul04.00 WIB;

penduduk dilarang

pukul 2L.AA WtB

Dikecualikan dari ktentt ayat(1)yaittt:

a.tcnaga mcdis;

b.petugas kemanan;

ci bebcrapa aktivitas cmergcncy;dan

d.Pegawal yang hatts bekctta pada malarn hari.

Terhttap Pcgawtt smg har■ ls bertugas pada malam

hari scbagaimana dimaksud pada ttat(1)hunr d.

uFa」ib ada surat kcterangan dari perusahaan atau

tёttmpatta beketta.

Battan Kciga

Pemcttuhan Kebutuhan Dasar Penduduk

Pasa1 26

Pcrnerintaふ Dacrah dap■ t rncrnberikan bal■ lman tunai

dan/atau  bantuan  pangan  ■o■  極 nai  kepada

masyarakat  yang  tcrdalnpak  ddam  lnellnenuhi

kebutthall pokO晦 a Selallna pelaksanaan PSBB.

Bantuan ttlnai dan/atau bantuan pangan ■o■ mnai
sebagttmana dimaksud pada ayat(1)dibCnkan dalam

bcntuk bahan pokok dan/atau bantuan langstlng

lainnya yang IInekanisme penyalurannya sesuai dengan

lcctcnman pcramran penmdang― undangan.

Pcnetapan penerima bantuan tunal dal1/atau bantuan

pangan non tunai scbagaiJInana dilnaksud pada ttat(2)

ditctapkan sesuai ketentuan 

「

raturan perundang―

undangan.

I    Paま通27

Pemc」htah Daerah dapat mcmberikan inscntif kepada

pclaku usaha yang tcrdampak pelaksanaan PSBB.

Insentif scbaga■ Il■allla dilnaksud pada a17at(1)dibC壼 kan

dalaFn bentuk:

(3)

(4)

一ｂ

(6)

(2)
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(2)

a.pengurantt pttak dan rctribusi dact象噸 pelaku

ustta;

b. pemberb bantuan ,Osial kCpada kaγ awan yang
terdampak atas pelaksantt PsBB;dan/atau

c.banman  lainnya  scsuai  ketcnt■ lan  peraturan

perundang_uttdangan.

(3)PclakSanaan pembc五 証l inscntif scbagttmala dimaksud

Pada ttat(2),dil,kSanalCan sesual ketcnttan pcratural■

perundang-undaxgan dan
kemampuan daerah.

mempertimbangkar:

BAB V
SUMBER DAYA PENANGANAN

coRoNA mRUS DTSEASE 20 1 I {COWD_ I 9}

Pasal 28
Dalam rangka melaksanakan penanganan dan
penanggulangan Carona Virus Disease 2}lg {COWD-LI}
Pemerintah Daerah men5rusun basis data darr informasi
kebutuhan penyediaan dal penyaluran sumber daya.
informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran
sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat {i}
dapat diakses di safgasco uid 1 g.gresitctcab. go.id.

Pasal29

{1}Pernerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam
pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai
dengal ketentuaa peraturan perundang-undangan.

{2}Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

dilakukan dalam bentuk:
dukungan sumber daya manusia;
sareu:la dan prasarana;

data dan informasi; dan
jasa danlatau dukungan lain.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasa1 30

Pemantauan dan ёvduasi tcrhadap pelaksanaan PSBB

dilakukan dalaln rangka llnenilai keberhas盤 通

pelεよsanaan PSBB dalaIIn IInemutus rantal penularall

Co"■α西躍sDおθ
`ぉ

e2θ19 rCOИりLI%

a.

b.

C.

d.
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(2) Pcmantauan dan evaluasi sebagallnana diFnaksud pada

等 at (1) dilakukan Olch Gugus Tugas Pcrccpatan

Pcnangallan cOronα  yitts Discase 2θ 19 rCottlヵ

Kabupatcn   Gresik  rnclalui  pemantauan   atau

pOmenksann ke lapangan.

Penilaian kcberhasilan pelaksanaan PSBB scbagailnana

dirnaksud pada ayat(1)dildasarkan pada kritcria:

a,pclaksanaan PsBBI

b.jun■ lah kasus;dan

c.jurntt kcmatiani dan

d. sebttan kasus.

Pasa,l 31

{1} Dalam pelaksalaan PSBB, pemerintah Daerah, swasta,

akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi

aktif meiakukan pemantauan pelaksa-naal PSBB.

{2} Pemantauan pelaksataan PSBB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal
penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah melalui aplikasi lapor.go.id

(3) Hasil pelaporal oleh masyarakat sebaeaim€ria

dimaksud pada ayat {2} ditindaktanjuti oleh Gugus

Tlrgas Percepatan Penartganan Corona Virus Disease

{COWD-lg) Kabupaten Gresik sesuai dengan

kewenangan dan tanggung jawab.

BAB ViI

PENDANAAN

Pasal 32

Pendanaan pelaksanaan PSBB bersumber dari:

a. .A.nggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi;

c. Anggaran Fendapatan dan Beiaqja Daerah; danlatau
d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundalg-undangan.

(3)
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BAB VIII

SANKSI

Pasa1 33

(1)Bupati menerapkan sanksi administratif kcpada sctiap

orang dan/atau penan駁 井ng jawab kcgittan yang

melakukan pelanggaran terhadap ketcnむ出an Pasa1 5

ayat(3), Pasal 10 ayat(1), Pasa1 12 ayat(2), ayat(3),

ayat(4), 匈″at(5), Pasa1 15 ay‐ at(2), dall Pasra1 16

ayat(3).

(2)Bupati dapat mclimpahkan kewcnangan pengenaan
sanksi adlninistratif kepada Kcpala Dinas scsuai

dcngan t■lgas dan ねngsinya,yang ditetapkan dengal■

Keputusan Bupati.

(3)SankSi adlninisttaif sebaga■ mana dlllnaksud pada

ayat (1) berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. tindakan pemerintahan yang

menghentikan pelanggaran dan/atau
berhrjuan

pernuiihan;

dan/ataa
d. pencabutan izia sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 34

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang roelakukan

peianggaran ketentuan Pasal 22 ayat {1}, ayat {2}, ayat {3),

dan/atau ayat t4) dikenakan sanksi adrninistratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal33 ayat {3}.

Pasal 35

Selain penerapan sanksi administratif sebagairnana

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34, Penegak

Hukum dapat menerapkan kewenangannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan atas Peraturan Bupati ini
ditetapkan paling lambat 1 {satui hari setelah Perafuran

Bupati ini diundangkan.
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Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya

dala.m Berita Daerah Kabupaten Gresik.

HALIM RADIANTO, $.T., M.Si.

NIP. 19610926 198603 iO08

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIKTAHUN 2O2O NOMOR t3

Ditetapkan di Gresik

llii-rndangkan di Gresik

Pada tangga, et/ APril aaeO

Ap.i t &0e0


