
 

 

 

 

 

Tenggarong, 30 September 2020 

Kepada Yth, 

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

Kab. Kutai Kartanegara 

2. Kepala OPD di lingkungan 

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara  

3. Pimpinan Fasilitas Pelayanan  

Kesehatan di wilayah Kab. Kutai 

Kartanegara 

4. Camat se-Kab. Kutai Kartanegara 

5. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Kutai 

Kartanegara 

6. Pimpinan Perusahaan/BUMD/BUMN 

di wilayah Kab. Kutai Kartanegara 

7. Pimpinan Lembaga/Organisasi 

Keagamaan dan Kemasyarakatan 

8. Masyarakat Kab. Kutai Kartanegara 

di- 

          Tempat 
 

SURAT  EDARAN 
             Nomor : B-2466/DINKES/065.11/09/2020     

 

TENTANG 

PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN  
EVALUASI PENYELENGGARAAN RELAKSASI DAN  

PENERAPAN PEMBATASAN SOSIAL ADAPTASI KEBIASAN BARU  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 

DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 
 

Mempertimbangkan masing-masing : 

a. Perkembangan kasus COVID-19 belum menunjukan adanya penurunan kasus 
secara signifikan selama 14 (empat belas) hari pelaksanaan evaluasi 
penyelenggaraan relaksasi dan penerapan pembatasan sosial Adaptasi Kebiasaan 
Baru pada masa pandemi COVID-19 dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, 
berdasarkan data tanggal 14 s.d 30 September 2020 telah terjadi penambahan kasus 
terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 414 kasus dari total 1.219 kasus (34 %) dengan 
jumlah kasus meninggal dunia sebanyak 8 kasus dari dari total 22 kasus (36 %) hingga 
saat ini.  

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan 
sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 serta Surat Edaran                   
Nomor : B-2373/DINKES/065.11/09/2020 Tanggal 16 September 2020 tentang 
evaluasi penyelenggaraan relaksasi dan penerapan pembatasan sosial Adaptasi 
Kebiasaan Baru pada masa pandemi COVID-19 dalam wilayah Kabupaten Kutai 
Kartanegara. 

 



 

 

Sebagai upaya pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan serta 
percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dilakukan 
perpanjangan waktu pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan relaksasi dan penerapan 
pembatasan sosial Adaptasi Kebiasaan Baru pada masa pandemi COVID-19 dalam 
wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai 
tanggal 1 Oktober 2020 s.d 14 Oktober 2020 dan akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. 

Segala ketentuan yang telah diatur pada Surat Edaran Nomor :                                      
B-2373/DINKES/065.11/09/2020 Tanggal 16 September 2020 tetap berlaku dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, dengan mengevaluasi 
beberapa ketentuan sebagai berikut : 

Perubahan dan penegasan kembali ketentuan sebagaimana dimaksud pada                                 
No. 2, 3 dan 6 menjadi : 

2. Menutup kembali semua area publik dan tempat wisata milik Pemerintah yang 
berada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Area publik milik Pemerintah yang 
dipergunakan oleh Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Tempat wisata 
yang dikelola swasta sementara masih diijinkan dengan pembatasan aktivitas dan 
jumlah pengunjung 30 % dari jumlah pengunjung normal dan WAJIB menerapkan 
protokol kesehatan. 

3. Pembatasan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai 
Kartanegara, BUMD/BUMN, Perusahaan dan Organisasi Kemasyarakatan/ 
Keagamaan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar, dengan ketentuan : 

a. Pembatasan jumlah peserta kegiatan baik di dalam maupun di luar ruangan 
maksimal 30 % dari kapasitas ruangan/lokasi kegiatan dengan WAJIB 
mematuhi penerapan protokol kesehatan dan physical distancing.  

b. Pelaksana kegiatan WAJIB menyediakan sarana dan petugas untuk penerapan 
protokol kesehatan secara mandiri. 

c. Melarang menyediakan prasmanan, makan dan minum bersama selama 
pelaksanaan kegiatan baik di dalam maupun di luar ruangan. Penyediaan 
makanan dan minuman selama pelaksanaan kegiatan disediakan dalam bentuk 
kotakan dan diberikan kepada peserta setelah kegiatan berakhir (makanan dan 
minuman dibawa pulang).  

6. Pembatasan aktivitas dan pembatasan sosial bagi seluruh pelaku usaha milik 
perorangan, swasta maupun yang menggunakan area publik milik Pemerintah di 
wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ketentuan : 

a. Pasar rakyat/pasar malam dibatasi : PAGI dari pukul 06.30 s.d 09.00 WITA dan 
SORE dari pukul 16.30 s.d 21.00 WITA 

b. Restoran/rumah makan, angkringan, café, Pedagang Kaki Lima (PKL), Tempat 
Hiburan/Ketangkasan dan usaha sejenis dibatasi s.d pkl. 22.00 WITA; 

c. Pembatasan pengunjung maksimal 30 % dari kapasitas ruangan/tempat duduk 
dan WAJIB melakukan rekayasa pengaturan ruangan/tempat duduk. 

d. Mengutamakan tidak makan/minum di tempat dan dianjurkan dibawa pulang ke 
rumah (take away).  

 Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana 
mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

   Plt. BUPATI,  
 

 
 

 

   H. CHAIRIL ANWAR, S.H., M.HUM 

Tembusan disampaikan kepada Yth, : 
1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan) 
2. Pertinggal 


