
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR 

INSTRUKSI WALIKOTA PEMATANGSIANTAR 

NOMOR: 440 2288/V/2021

TENTANG

PENIADAAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH 
DAN UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

(COVID-19) SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN 1442 HIJRIAH 

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR, 

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 dalam
situasi Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah dan Hari Raya ldul Fitri Tahun 1442 
Hijriah, pengendalian mobilitas masyarakat serta penguatan peranan dan fungsi pos 
komando (posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Kecamatan/Kelurahan, dengan ini 

menginstruksikan 
Kepada 1. Kepala SatuanKerjaPerangkatDaerah se-Kota Pematangsiantar; 

2. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pematangsiantar/ 

Kecamatan/Kelurahan; 
3. Seluruh Aparatur Sipil Negara, THL dan Honorer se-Kota 

Pematangsiantar; 
4. Direktur BUMD se-Kota Pematangsiantar; 

5. lembaga/Badan/Instansi/Organisasi Kemasyarakatan se-Kota 
Pematangsiantar; 

6. Instansi Swasta se-Kota Pematangsiantar; 

7. Masyarakat se-Kota Pematangsiantar. 

Untuk 

:Peniadaan mudik untuk sementara bagi masyarakat yang 
menggunakan moda transportasi darat, kereta api, laut, 
lintas kota/kabupaten /provinsi/negara 
pengendalian mobilitas selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri 
Tahun 1442 Hijriahdalamkurunwaktu05 Mei 2021 s/d 20 Mei 

KESATU 
an udara 

sebagai upaya 

2021. 

:Perjalanan orang selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri 
Tahun 1442 Hijriah sebagaimana dimaksud dalam DiktumKesatu
dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan 
pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan 

nonmudik, yaitu: bekerja/perjalanan dinas,kunjungan keluarga
sakit, 
kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang 

KEDUA 

kunjungan duka anggota keluarga meninggal, dan 

Pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara 
selama bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 Hijriah 
sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib memiliki print out 
surat izin perjalanan sebagai persyaratan melakukan perjalanan
dengan ketentuan sebagai berikut: 

KETIGA 



a. Bagi pegawai instansi pemerintahan/Aparatur Sipil Negara

(ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) /Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI, dan anggota Polri

melampirkan print out surat izin tertulis dari pejabat setingkat 
Eselon II yang dilengkapi tandatangan basah/tandatangan 
elektronik pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan;

b. Bagi pegawai swasta melampirkan print out surat izin tertulis

yang dilengkapi tandatangandan pimpinan perusahaan
basah/tandatangan elektronik pimpinan perusahaan
identitas diri calon pelaku perjalanan 

serta 

c. Bagi pekerja sektor informal melampirkan print out surat izin 

tertulis dari Kecamatan/Kelurahan yang dilengkapi tandatangan 
basah/tandatangan elektronik Kecamatan/Kelurahan 
identitas diri calon pelaku perjalanan; dan 

serta 

d. Bagi masyarakat umum non pekerja melampirkan print out 
surat izin tertulis dari Kecamatan/Kelurahan yang dilengkapi 

tandatangan 
Kecamatan/Kelurahan 
perjalanan. 

elektronik basah/tandatangan 
identitas diri serta calon pelaku 

KEEMPAT : Surat izin perjalanan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 

memiliki ketentuan berlaku sebagai berikut

a. Berlaku secara individual;

b. Berlaku untuk satu kali perjalanan pergi-pulang lintas 
kota/kabupaten/provinsi/negara; dan 

C. Bersifat wajib bagi pelaku perjalanan dewasa yang berusia 17 
tahun ke atas. 

KELIMA : Pengaturan terkait perjalanan orang dalam negeri
perjalanan internasional dalam masa pandemi tetap berlaku selama
bulan suci Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 Hijriah
sebagaimana diatur dalam Instruksi Satuan Tugas Penanganan 
COVID-19 Nomor 12 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan
Orang Dalam 
2019 (COvID-19) dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan 
COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan 
Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19). 

maupun 

legeri dalam Masa pandemi Corona Virus Disease

Optimalisasi
Kecamatan/Kelurahan 
Ramadhan dan Tahun ldul Fitri 1442 Hijriah oleh seluruh

unsur/anggota
Kecamatan/Kelurahan, mencakup sebagai berikut:

pelaksanaan fungsi 
berkaitan 

posko 
selama bulan suci 

KEENAM COVID-19 
yang 

Satuan Tugas Posko COVID-19

a. Fungsi Pencegahan 

1) Identifikasi titik potensi kerumunandiwilayahnya; 

2) Sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan memakai 
masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta 
mencuci tangan
handsanitizer (5M) terutama di area pariwisata, tempat 
ibadah (masjid atau mushola), atau tempat perkumpulan 
kegiatan sosial budaya lainnya;

dengan sabun atau menggunakan

3) Sosialisasi peniadaan sementara mobilitas masyarakat lintas 
kota/kabupaten/provinsi/ negara untuk keperluan mudik; 

4) Pembatasan kegiatan sosial tingkat rumah tangga yang 
menimbulkanberpotensi kerumunan, seperti 



kumpul/temu/arisan/pesta keluarga, perayaan keagamaan, 
pertemuan rutin, dan lain sebagainya; dan 

lintas pendatang 
daerahnya dengan 

5) Pembatasan 
kota/kabupaten/provinsi/ negara ke 
melakukan skrining dokumen surat izin perjalanan dan 

surat keterangan negatif COVID-19

mobilitas masuk 

b. Fungsi Penanganan 

1) Memastikan penanganan kesehatan 3T (Testing, Tracing dan 
Treatment) bagi warga yang positif terinfeksi COVID-19 dan 

warga yang kontak erat, 

2) Bagi pelaku perjalanan transportasi darat pribadi, dihimbau
melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen yang 
sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam 

sebelum keberangkatan, atau tes GeNose C19 di rest area 
sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan dan akan 

dilakukan tes acak apabila diperlukan Satuan Tugas 
Penanganan COVID-19Kota Pematangsiantar; 

3) Bagi pelaku perjalanan wajib melaksanakan karantina
mandiri untuk tujuan 

sakit, 
selama 5x24 kecualijam 

kunjungan keluargabekerja/perjalanan 
kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamnil 

yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga, dan 
kepentingan persalinan yang didampingi maksimal 2 orang 

4) Pemberlakuan karantina wajib bagi pelaku perjalanan lintas 
kota/kabupaten/provinsi/negara 
fasilitasi pemerintah atau hotel yang mampu menerapkan 
disiplin protokol kesehatan ketat dengan biaya mandiri;

dinas, 

selama 5x24 jam di 

5) Memastikan 

kota/kabupaten/provinsi/negara 
sebagaimana dimaksud dalam angka 3) sebelum kemudian
dapat melanjutkan perjalanannya di daerah tersebut; 

pendatang lintas 
melakukan karantina 

6) Membantu
sosial dan/atau zakat kepada warganya dalam rangka
penanganan dampak ekonomi; dan 

proses pemberian/pendistribusian bantuan

7) Melakukan penanganan terhadap potensi masalah sosial
seperti penolakan, konflik, dan stigma masyarakat yang 
mungkin timbul terkait COVID-19

C. Pungsi Pembinaan 

1) Penegakan disiplin dan pembubaran kerumunan secara 
langsung di tempat bagi warga yang melanggar protokol
kesehatan 5M dan peraturan yang berlakuu selama 
Pemberlakuan pembatasan Kegiatan
Mikro (PPKM Mikro); dan 

Masyarakat Skala 

2) Pemberian sanksi secara tegas bagi warga yang melanggar 
peraturan yag berlaku selama PPKM Mikro.

d. Fungsi Pendukung 

Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pencatatan dan 
pelaporan logistik, dukungan komunikasi dan administrasi
Posko COVID-19 Kecamatan/Kelurahan. 

KETUJUH Posko COVID-19 Kecamatan/Kelurahan 
COVID-19

dan Satuan 
Tugaspenanganan 
beroperasi dan menjalankan 
Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 1442 H/2021 M. 

Kota Pematangsiantar tetap 
fungsinya selama bulan suci 



Pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H/2021 
M dilaksanakan dengan Protokol Kesehatan yang ketat, dan 
mempedomani Surat Edaran Menteri Agama Nomor 03 Tahun 
2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan ldul Fitri Tahun 
1442 H/2021 M. 

KEDELAPAN 

Idul Fitri 1442 H/ 2021 

lapanganterbukatapi 
dilaksanakan di Masjidataudirumah, dan dilarangmelaksanakan 

KESEMBILAN Pelaksanaan Takbir dan Sholat 

Mtidakdiperkenankandilaksanakan di 

Takbir keliling. 

KESEPULUH Seluruh masyarakat dihimbau melakukan pembatasan kegiatan
buka puasa bersama tidak melebihi dari jumlah keluarga inti 
ditambah 5 (lima) orang selama bulan Ramadhan 1442 H/2021 M; 

KESEBELAS :Seluruh Masyarakat dihimbau untuk melaku kan silaturahmi 
secara virtual, dan membatasi pertemuan fisik dengan anggota
keluarga atau kerabat lainnya yang tidak satu rumah.

EDUABELAS Pemerintah Kota Pematangsiantar tidak memfasilitasi pelaksanaan 
Sholat ldul Fitri 1442 Hijriah /2021 M di Lapangan H. Adam Malik 
Kota Pematangsiantar. 

KETIGABELAS Seluruh pejabat/Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota 
Pematangsiantar dilarang melakukan open house/halal bihalal
dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 H/2021 

KEEMPATBELAS : Penyekatan pelaku perjalanan dari dan ke Kabupaten Simalungun 
dan Kota Pematangsiantar ditiadakan. 

KELIMABELAS: Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama dengan TNI dan POLRI 

peniadaan 
perjalananorang atas dasar Instruksi ini yang selaras dan tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

berhak menghentikan dan/atau melakukan 

Instruksi ini mengatur pengetatan pelaku perjalanan selama H-10 

peniadaan mudik (04 Mei 2021s/d13 Mei 2021) dan H+7 peniadaan 
mudik (14 Mei s/d20 Mei 2021). 

KEENAMBELAS 

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pematangsiantar 

ggal 4 Mer aoal 

Bp MATANGSIANTAR, 

pada 

WG4 ANSYAH, SE, MM 4TANG 
Tembusan 

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
2. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID- 19 di Jakarta;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara di Medan: 

Seluruh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pematangsiantar; 
5. Pertinggal. 


