SOSIALISASI INSTRUKSI
MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2021
tentang
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

LATAR BELAKANG
Menindaklanjuti penjelasan kebijakan Pemerintah dalam rangka
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang
bertujuan untuk keselamatan rakyat, diantaranya melalui
konsistensi kepatuhan protokol kesehatan Covid-19 dan
pengaturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
Mencermati perkembangan pandemi Covid-19 yang terjadi
akhir-akhir ini, dimana beberapa negara di dunia telah
melakukan pembatasan mobilitas masyarakat, dan dengan
adanya varian baru virus Covid-19, diperlukan langkah•
langkah pengendalian pandemi Covid-1 9.

MAKSUD DAN TUJUAN
1.Memberikan panduan dan perlindungan atas kesehatan bagi
masyarakat dalam mendorong dan melaksanakan pencegahan
penyebaran COVID-19; dan
2.Memberikan kepastian pelaksanaan protokol kesehatan tetap
berjalan efektif dan efisien.

RUANG LINGKUP
Surat Edaran ini memuat panduan terkait kewajiban
pelaksanaan protokol kesehatan bagi seluruh
Jajaran Pemerintahan Kabupaten Malang, masyarakat,
pemangku kepentingan (Stakeholder), pengelola rumah
ibadah, pengelola perkantoran, pengelola pendidikan
dan pelaku usaha.

ISI INSTRUKSI
1. membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan
Work From Home (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dengan memberlakukan protokol
kesehatan secara lebih ketat;
2. m e l a k s a n a k a n k e g i a t a n
daring/online;

belajar mengajar secara

3. untuk sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan
pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus
persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan
penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

ISI INSTRUKSI
4. melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:
a. kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh
lima persen)) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/
dibawa pulang tetap diijinkan sesuai dengan jam operasional
restoran; dan
b. pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall sampai
dengan Pukul 19.00 WIB.
5. mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus
persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
6. mengijinkan
tempat
ibadah
untuk
dilaksanakan dengan
pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50%
(lima puluh
persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

ISI INSTRUKSI

7. m e n g o p t i m a l k a n k e m b a l i p o s k o s a t g a s C O V I D - 1 9 t i n g k a t p r o v i n s i ,
kabupaten/kota sampai dengan desa. Khusus untuk wilayah desa, dalam
penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel,
transparan dan bertanggung jawab; dan
8. berupaya untuk mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara
persuasif kepada semua pihak maupun melalui cara penegakan hukum
dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).

KETENTUAN PENUTUP
Pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berlaku
mulai tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021,
untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan
rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) terkait, secara berkala, harian, mingguan dan
bulanan, untuk melakukan pembatasan dan upaya upaya
lain serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Kepala
Daerah yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud
sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.

TERIMA KASIH

