
WALI KOTA PEMATANGSIANTAR 

SURAT EDARAN 

NOMOR: 440/ 2289/ VI 2021 

TENTANGs 
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT 

BERBASISs MIKRO DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA

VIRUS DISEASE 2019 (cOVID-19) 

DI KOTA PEMATANGSIANTAR 

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan 

Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan

Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi 

Gubernur Sumatera Utara nomor: 188.54/13/INST/2021 tanggal 04 Mei 2021 tentang
Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan

Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan 

Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, diperlukan 

pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Pematangsiantar sebagai berikut:

Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara (Daring/online) dan luring (offline) 

atau tatap muka, untuk perguruan tinggilakademi dan 2 (dua) setingkat 

sma/sederajat dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang telah

ditetapkan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat

2. Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/plaza sampai dengan pukul 

21.00 wib dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat,

3. Pembatasan jam operasional kegiatan meeting, incentive, convention and exhibition 

(mice) yang dimulai pada pukul 09.00 wib diakhiri pada pukul 18.00 wib, dan 

kegiatan yang dimulai pada pukul 18.00 wib diakhiri pukul 21.00 wib terhadap 

hotellconvention/hall; 

Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 wib terhadap jenis usaha 

restauran, rumah makan, pusat penjualan makanan (food court), kecuali layanan

pesan antar/dibawa pulang 



Pembatasan jam operasional sampai pukul 22.00 wib terhadap jenis usaha club 5. 

malam, diskotik, pub/musik hidup, karaoke (karaoke umum dan karaoke keluarga), 

bar/rumah minum, bola gelinding, bola sodok, arena permainan ketangkasan, griya 

pijat, spa, mandi uap; 

Pembatasan jam operasional di warung makan/kedai kopi dan usaha mikro kecil 6. 

lainnya sampai dengan pukul 21.00 wib dengan ketentuan pelaksanaan protokol

kesehatan diawasi langsung oleh satgas covid-19 tingkat kelurahan dan 

kecamatan; 

7. Pembatasan jam kegiatan sampai dengan pukul 16.00 wib terhadap acara

kebudayaan/ acara perkawinan/ acara keluarga/ acara kemasyarakatan lainnya

yang dilaksanakan di balai pertemuan keagamaan/ balai pertemuan adat/balai 

pertemuan kemasyarakatan (jambur) dengan ketentuan pelaksanaan protokol

kesehatan diawasi langsung oleh satgas covid-19 tingkat kelurahan dan

kecamatan 
Pembatasan jam kegiatan sampai dengan pukul 15.00 wib terhadap acara 8 

kebudayaan/ acara perkawinan/ acara keluargal acara kemasyarakatan lainnya

yang dilaksanakan di lingkungan rumah penduduk dengan ketentuan acara tersebut

harus dilaporkan kepada lurah setempat dan diawasi langsung oleh satgas covid-19

tingkat kelurahan dan kecamatan; 

9. Pembatasan jam kegiatan di pasar tradisional sampai pukul 18.00 wib dengan

ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan diawasi langsung oleh kepala pasar

setempat dan satgas covid-19; 

10. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 selama Bulan Suci 

Ramadhan dan Hari Raya ldul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan

pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai

berikut
Melakukan sosialisasi peniadaan mudik lebaran Hari Raya ldul Fitri 1442 

H/Tahun 2021 kepada masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di 

wilayah Kota Pematangsiantar; 

Mengintensifkan penggunaan masker dan penegakan aturan protoko

kesehatan 



Mengantisipasi potensi kerumunan yang terjadi di daerah, baik yang 

berhubungan dengan kegiatan ekonomi, pasar, pusat perbelanjaan serta

kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan ketat; 

Pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum/wisata/taman dengan

menerapkan kewajiban penerapan protokol kesehatan secara ketat;

Dalam hal terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas

Kabupaten/Kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu

sebagaimana telah diatur oleh Pemerintah selama Bulan Ramadhan, menjelang 

dan pasca Hari Raya ldul Fitri 1442 HITahun 2021, maka Camat/Lurah melalui

Posko Kecamatan/Kelurahan dan koordinasi dengan Satuan Tugas

Penanganan Covid-19 menyiapkan tempat karantina mandiri selama 5x24 jam

dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina 

dibebankan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan lintas

Kabupaten/Kota; 
Dalam hal masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu maka harus 

menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu /surat izin yang 

dikeluarkan Camat/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik 

dan identitas diri calon pelaku perjalanan; 

Instansi pelaksana bidang Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk 

melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang

pada Pos check point di daerah Kota Pematangsiantar bersama dengan TNI 

dan POLRI selama Bulan Ramadhan dan menjelang dan Pasca Hari Raya ldul 

Fitri 1442 H/Tahun 2021;

Seluruh Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satinmas), Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Pemadam Kebakaran untuk

meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan 

mangatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban 

masyarakat, berkumpul/kerumunan masa di tempat fasilitas umum, fasilitas 

hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah,

selama Bulan Ramadhan dan Perayaan Hari Raya ldul Fitri 1442 H/Tahun 2021 

serta melakukan antisipasi terhadap kondisi cuaca yang berpotensi terjadinya 

bencana alam (banjir, gempa, tanah longsor dan cuaca ekstrim); dan 



5. Pembatasan jam operasional sampai pukul 22.00 wib terhadap jenis usaha club 

malam, diskotik, pub/musik hidup, karaoke (karaoke umum dan karaoke keluarga), 

bar/rumah minum, bola gelinding, bola sodok, arena permainan ketangkasan, griya 

pijat. spa, mandi uap; 

Pembatasan jam operasional di warung makan/kedai kopi dan usaha mikro kecil 6. 

lainnya sampai dengan pukul 21.00 wib dengan ketentuan pelaksanaan protokol

kesehatan diawasi langsung oleh satgas covid-19 tingkat kelurahan dan 

kecamatan; 

7. Pembatasan jam kegiatan sampai dengan pukul 16.00 wib terhadap acara

kebudayaan/ acara perkawinan/ acara keluarga/ acara kemasyarakatan lainnya

yang dilaksanakan di balai pertemuan keagamaan/ balai pertemuan adat/balai 

pertemuan kemasyarakatan (jambur) dengan ketentuan pelaksanaan protokol
kesehatan diawasi langsung oleh satgas covid-19 tingkat kelurahan dan 

kecamatan 
Pembatasan jam kegiatan sampai dengan pukul 15.00 wib terhadap acara8. 

kebudayaan/ acara perkawinan/ acara keluargal acara kemasyarakatan lainnya

yang dilaksanakan di lingkungan rumah penduduk dengan ketentuan acara tersebut

harus dilaporkan kepada lurah setempat dan diawasi langsung oleh satgas covid-19

tingkat kelurahan dan kecamatan; 

9 Pembatasan jam kegiatan di pasar tradisional sampai pukul 18.00 wib dengan

ketentuan pelaksanaan protokol kesehatan diawasi langsung oleh kepala pasar

setempat dan satgas covid-19, 

10. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19 selama Bulan Suci 

Ramadhan dan Hari Raya ldul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan

pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai

berikut
Melakukan sosialisasi peniadaan mudik lebaran Hari Raya ldul Fitri 1442 

H/Tahun 2021 kepada masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di 

wilayah Kota Pematangsiantar 

Mengintensifkan penggunaan masker dan penegakan aturan protokol

kesehatan 



23 Surat edaran walikota ini mulai berlaku pada tangal 4 Mei 2021 dan pada saat surat 

edaran walikota ini mulai berlaku maka surat edaran walikota nomor

440/2057/V/2021 tanggal 06 april 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan 

pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dalam rangka pengendalian 

penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) di kota pematangsiantar, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan sebaik-baiknya 

dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan Di : Pematangsianatar 

Pada Tanggal 4 Mei 2021 

katsEMATANGSIANTAR 

( 
TRRAKSYAH , SE, MM 

Tembusan Yth
1. Bapak Gubernur Sumatera Utara,

Ketua DPRD Kota Pematangsiantar, 
Dandim 0207/Simalungun 
Kapolresta Pematangsiantar 
Kepala Kejaksaan Negeri Pematangsiantar 

6. Kepala Satpol PP Kota Pematangsiantar 
7. Camat Se-Kota Pematangsiantar 

Pertinggal 


