
    

1. Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); 

2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana 

Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai 

Bencana Nasional; 

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang 

Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) Daerah; 

4. Keputusan Bupati Sragen Nomor 207 Tahun 2020 tentang Pembentukan 

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di 

Kabupaten Sragen. 

 

A. DEFINISI NEW NORMAL 

 

1. New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan covid-19 

dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. 

2. Penerapan new normal dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil 

riset epidemiologis wilayah. 

3. New normal merupakan upaya untuk mendisiplinkan masyarakat dalam 

melaksanakan standar protokol kesehatan. 

4. New normal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan mulai 

tanggal 10 Juni 2020 secara bertahap selama 1 bulan atau 30 hari dan 

akan di evaluasi setiap saat. 

5. Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan 

dengan cara social distancing, memakai masker, mencuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir, physical distancing atau menjaga jarak, dan 

pemeriksaan suhu tubuh. 

 

B. RUANG LINGKUP 

 

Penerapan New Normal yang bertujuan untuk menciptakan tatanan 

kehidupan masyarakat yang baru pada saat pandemi covid-19 di Kabupaten 

Sragen, dibagi menjadi beberapa sektor, antara lain: 

1. Sektor Perekonomian, terdiri dari perdagangan, perindustrian, keuangan, 

perkantoran, perbankan, serta sektor perekonomian lain yang terkait 

dengan perekonomian daerah. 

2. Sektor Sosial, terdiri dari penyelenggaraan acara pertemuan rapat RT/RW, 

arisan, acara pernikahan, dan acara lain yang bersifat mengumpulkan 

massa lebih dari 10 (sepuluh) orang. 

3. Sektor Kesehatan, terdiri dari penyeleggaraan rumah sakit, puskesmas, 

klinik, tabib, dan dengan sebutan lain. 

4. Sektor Transportasi, terdiri dari transportasi konvensional dan transportasi 

online. 

5. Sektor Area Publik, terdiri dari kegiatan olah raga in door dan out door 

serta kegiatan berkumpul di tempat umum. 

6. Sektor Pariwisata, terdiri dari obyek wisata alam, obyek wisata sejarah, obyek 

wisata religi, dan obyek wisata lain yang bersifat mendatangkan kerumunan 

massa. 

7. Sektor Keagamaan, terdiri dari kegiatan di rumah ibadah, dan kegiatan 

keagamaan lain yang dilakukan diluar rumah ibadah. 

  



 

 

C. KEBIJAKAN 

 

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penerapan 

new normal, antara lain: 

1. SEKTOR PEREKONOMIAN 

Tahap Kesatu penerapan New Normal sektor perekonomian dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pembukaan pasar rakyat wajib menerapkan physical distancing  berjarak 

minimal 1 (satu) meter dan wajib menerapkan standar protokol 

kesehatan serta melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan 

dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengaturan terkait 

hal teknis lainnya. 

b. Toko swalayan, mall, departemen store, perhotelan, salon dan spa, 

tempat hiburan membuka layanan dan wajib menerapkan standar 

protokol kesehatan. 

c. Restoran, rumah makan, cafe, angkringan membuka layanan makan 

di tempat atau dine in dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% 

(lima puluh persen) dan wajib menerapkan standar protokol 

kesehatan. 

d. Toko obat atau farmasi beroperasi penuh dengan menerapkan 

protokol kesehatan. 

e. Perkantoran, perbankan atau lembaga keuangan lain, perusahaan 

BUMN/BUMD, pabrik, dan sektor perekonomian lainnya wajib 

menerapkan standar protokol kesehatan. 

 

2. SEKTOR SOSIAL 

Tahap Kesatu penerapan New Normal sektor sosial dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Penyelenggaraan acara pertemuan di masyarakat seperti rapat 

RT/RW, arisan, dan acara yang dihadiri lebih dari 10 (sepuluh)  

orang dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan yaitu 

memakai masker, menyediakan handsanitizer atau tempat cuci 

tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak atau physical 

distancing, dan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas kesehatan. 

b. Penyelenggaraan acara pernikahan, khitanan, tasyakuran, dan acara 

lain yang dihadiri lebih dari 10 (sepuluh) orang dilaksanakan dengan 

standar protokol kesehatan yaitu memakai masker, menyediakan 

handsanitizer atau tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 

menjaga jarak atau physical distancing, dan wajib melakukan 

pemeriksaan suhu tubuh dengan melibatkan petugas kesehatan 

setempat dan wajib mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang. 

c. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka jaring pengaman sosial 

agar tetap produktif pada saat pandemi covid-19 dilaksanakan 

melalui pelatihan ketrampilan masyarakat. 

 

3. SEKTOR KESEHATAN 

Tahap Kesatu penerapan protokol kesehatan sektor kesehatan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 



a. Rumah sakit, puskesmas, klinik, tabib, dan dengan sebutan lain 

wajib menerapkan standar protokol kesehatan yaitu memakai 

masker, mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir, 

menjaga jarak physical distancing, dan pemeriksaan suhu tubuh. 

b. Wajib melakukan penyemprotan disinfektan untuk seluruh peralatan 

setelah dipakai 1 (satu) pasien. 

c. Pedoman yang harus di dilakukan oleh masyarakat, antara lain: 

a) Higiene dan sanitasi lingkungan yaitu memastikan seluruh 

lingkungannya bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan 

secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan, memakai 

masker pelindung, menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan 

sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, pembersihan 

filter AC. 

b) mencuci tangan, yaitu menyediakan  sarana cuci tangan (sabun 

dan air mengalir), menyediakan handsanitizer dengan konsentrasi 

alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen). 

c) Physical Distancing dalam semua aktifitas, yaitu pengaturan jarak 

antar pekerja minimal 1 (satu) meter pada setiap aktifitas 

d) mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) 

melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) di tempat kerja dengan cara: 

- mencuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); 

- mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, 

sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan 

dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah 

memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi; 

- membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan 

lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk 

menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah 

yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir; 

- olahraga dan anjuran berjemur sinar matahari; 

- makan makanan dengan gizi seimbang; 

- hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat 

sholat, alat makan, pisau cukur, dan lain sebagainya. 

 

4. SEKTOR TRANSPORTASI 

 

Tahap Kesatu penerapan New Normal sektor transportasi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Pengelola pusat transportasi seperti stasiun, terminal, dan 

sejenisnya wajib menyelenggarakan standar protokol kesehatan 

dengan melakukan pemeriksaan suhu tubuh, pemakaian masker, 

sarana dan prasarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 

menjaga jarak tempat duduk. 

b. Menyiapkan fasilitas sanitasi dan desinfeksi untuk semua moda 

transportasi yang datang dan pergi. 

c. Pemeriksaan rutin terhadap semua karyawan, personal, staf, dan kru 

yang terkait dengan perkeretaapian dan bus serta petugas yang 

membantu penumpang. 

d. Moda transportasi online hanya diperbolehkan untuk jasa pesan 

antar makanan, minuman serta mengantar barang dan wajib 

menerapkan protokol kesehatan. 



e. Moda transportasi pribadi, kedinasan, perusahaan, dan transportasi 

dengan sebutan lain yang bersifat mengangkut penumpang wajib 

menerapkan standar protokol kesehatan. 

 

5. SEKTOR AREA PUBLIK 

 

Tahap Kesatu penerapan New Normal sektor area publik dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan di in door maupun out door 

wajib menerapkan standar protokol kesehatan dengan memakai 

masker, mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir serta 

menjaga jarak atau physical distancing. 

b. Kegiatan berkumpul dan bersantai yang dilakukan oleh masyarakat        

di tempat umum seperti alun-alun, taman, dan area tertentu lebih dari 

10 (sepuluh) orang wajib menerapkan standar protokol kesehatan 

dengan memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun dengan 

air mengalir, serta menjaga jarak atau physical distancing. 

c. Pengelola area publik wajib menyediakan sarana dan prasarana 

kebersihan, cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. 

 

6. SEKTOR PARIWISATA 

 

Tahap Kesatu penerapan New Normal sektor pariwisata dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Pengelola dan petugas obyek wisata wajib menyediakan sarana dan 

prasarana pemeriksaan suhu tubuh, tempat cuci tangan menggunakan 

sabun dengan air mengalir, dan menerapkan prinsip physical 

distancing atau menjaga jarak selama berada di lingkungan obyek 

wisata. 

b. Pengelola, petugas, dan pengunjung obyek wisata wajib menggunakan 

masker, mencuci tangan, dan menerapkan physical distancing atau 

jaga jarak antar pengunjung. 

c. Obyek wisata lain yang bersifat mendatangkan massa seperti kolam 

renang, water boom, pemandian air panas atau dengan sebutan lain, di 

atur lebih lanjut setelah mendapatkan hasil kajian epidemiologi dari 

Dinas terkait yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. 

 

7. SEKTOR KEAGAMAAN 

 

Tahap Kesatu penerapan New Normal sektor keagamaan dengan ketentuan 

sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang 

Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam 

Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, 

antara lain : 

1. Pengelolaan rumah ibadah di tingkat Kabupaten wajib berkooordinasi 

dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat 

bersama Majelis-majelis Agama dan Dinas Kesehatan untuk 

menerbitkan surat keterangan aman covid-19 di lingkungan rumah 

ibadah dari Ketua Gugus Tugas setelah mendapat rekomendasi dari 

Kantor Kementerian Agama di tingkat Kabupaten. 



2. Pengelolaan rumah ibadah di tingkat Kecamatan dan tingkat 

Desa/Kelurahan wajib berkoordinasi dengan Forum Komunikasi 

Tingkat Kecamatan (Forkompimcam) setempat bersama Tokoh-tokoh 

Agama dan Dinas Kesehatan dalam hal ini adalah puskesmas untuk 

menerbitkan surat keterangan aman covid-19 di lingkungan rumah 

ibadah dari Camat setelah mendapat rekomendasi dari Kantor 

Kementerian Agama di tingkat Kabupaten. 

3. Tata cara pelaksanaan peribadatan, dan kegiatan lain yang berkaitan 

dengan keagamaan di atur lebih lanjut oleh Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Sragen berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. 

4. Tata cara pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud pada angka 3 

adalah Rumah ibadah (masjid, mushola, gereja, kapel, pepantan, 

pura, wihara dll) yang akan digunakan kembali untuk kegiatan rutin 

jamaah, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

a. Pengurus rumah ibadah wajib melaksanakan protokol kesehatan, 

yaitu: 

1) menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi 

penerapan protokol kesehatan di area ibadah; 

2) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area 

rumah ibadah; 

3) membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah 

guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol 

kesehatan; 

4) menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/hand 

sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah; 

5) menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh 

pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah 

dengan suhu >37,5 derajat C (dua kali pemeriksaan dengan jarak 

5 menit) tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah; 

6) menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda 

khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter; 

7) melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah 

ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk 

memudahkan pembatasan jaga jarak; 

8) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi 

ketentuan kesempurnaan beribadah; 

9) memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus 

bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah 

ibadah; dan 

10) memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area 

rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat 

b. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol 

kesehatan yang telah ditentukan  

c. Menyampaikan permohonan surat keterangan aman dari covid-19 

kepada gugus tugas covid-19 tingkat kecamatan setempat, 

sebagaimana form yang disediakan oleh Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sragen 

d. Pengguna rumah ibadah/jama’ah wajib dalam kondisi: 

1) sehat; 



2) menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan 

selama berada di area rumah ibadah; 

3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan 

menggunakan sabun/hand sanitizer; 

4) menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan; 

5) menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter; 

6) menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di 

area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib; 

7) bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular 

penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi 

terhadap Covid-19 dihimbau untuk beribadah di rumah; dan 

8) ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan 

di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. 

e. Penggunaan rumah ibadah untuk kegiatan sosial 

1) memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan 

negative Covid-19; 

2) membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh  

persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga 

puluh) orang; dan 

3) pertemuan dilaksanakan dengan waktu se efisien mungkin. 

5. Kegiatan Kajian Keagamaan 

a. Masyarakat diperbolehkan menyelenggarakan kajian keagamaan 

b. Kajian keagamaan yang diperbolehkan adalah kajian rutin seperti 

mingguan atau bulanan yang diikuti oleh masyarakat setempat, 

dan bukan dalam skala besar semisal pengajian akbar 

c. Pengurus kajian keagamaan wajib melaksanakan protokol 

kesehatan sebagai berikut: 

1) Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/hand 

sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar tempat kajian; 

2) Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi 

seluruh jamaah/peserta kajian. Jika ditemukan jamaah dengan 

suhu >37,5 derajat C (dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 

menit) tidak diperkenankan memasuki area tempat kajian; 

3) Menerapkan pembatasan jarak,  minimal 1 meter ; 

4) Melakukan pengaturan jumlah jamaah yang berkumpul dalam 

waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak; 

5) Mengefisienkan waktu pelaksanaan kajian keagamaan; 

6) Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol 

kesehatan yang telah ditentukan; 

7) Menyampaikan perihal kegiatan kepada satgas covid-19 di 

tingkat desa/kelurahan setempat. 

d. Jamaah/peserta kajian wajib dalam kondisi: 

1) Sehat; 

2) Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan 

selama berada di area tempat kajian; 

3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan 

menggunakan sabun/hand sanitizer; 

4) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan; 

5) Menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter; 

6) Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol 

kesehatan di tempat kajian sesuai dengan ketentuan. 



D. SEKTOR LAIN 

 

Penerapan New Normal pada sektor lain yang belum diatur dalam 

Surat Edaran ini seperti Sektor Pendidikan formal, dan sektor Keagamaan 

serta sektor lainnya akan di atur lebih lanjut setelah mendapatkan kajian 

epidemiologi yang dilakukan oleh Instansi dan Dinas terkait yang 

berkoordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (covid-19) dan Dinas Kesehatan. 

 

 

E. PENGAWASAN DAN PENEGAKAN 

 

Pengawasan dan penegakan pelanggaran protokol kesehatan selama 

penerapan New Normal dilaksanakan oleh petugas Dinas Kesehatan, Dinas 

terkait, Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, BPBD, Relawan 

Penanggulangan Bencana, dan petugas yang diberi kewenangan dalam 

rangka pencegahan penularan covid-19 di setiap sektor dan bagi pelanggar 

protokol kesehatan diberikan teguran sesuai kasus yang berlaku. 

 

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan 

terhitung mulai tanggal 10 Juni 2020 dan akan dilakukan evaluasi sesuai 

dengan perkembangan dan situasi di wilayah Kabupaten Sragen. 

 

 

BUPATI SRAGEN SELAKU 

KETUA TIM GUGUS TUGAS PERCEPATAN 

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

(COVID-19), 

 

ttd dan cap 

 

 

    dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI 


