
Yogyakarta, 5 Juli 2021

Kepada
Yth. 1. Ketua Kampung di
Wilayah Kelurahan Muja Muju
2. Ketua RW dan RT di Wilayah
Kelurahan Muja Muju
3. Pelaku Usaha di Wilayah
Kelurahan Muja Muju
4. Pengelola Tempat Ibadah di
Wilayah Kelurahan Muja Muju
di Yogyakarta

di 
Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 440/127

TENTANG

PPKM Darurat

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali yang
menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat
Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Jawa dan Bali sesuai dengan kriteria level situasi pandemi
berdasarkan assessment dan untuk melengkapi pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan COVID-19
di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal
tersebut perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat
Pendidikan/Pelatihan) dilakukan secara daring/online;

2. Untuk supermarket, pasar tradisional, took kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan
sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50 % (lima
puluh persen);

3. Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam;
4. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang

kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusar
perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)

5. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainya yang
difungsikan sebagai tempat ibadah) ditutup sementara;

6. Fasilitas Umum (Area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup
sementara;

7. Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan



kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;
8. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan

secara lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi, penyediaan makanan hanya
diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang;

9. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta
tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa masker;

10. Mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh
benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah
wajah dengan tangan perlu dhindari;

11. Ketua Kampung, Ketua RW, Ketua RT, KTB dan Kelurahan Siaga untuk mensosialisasikan Surat
Edaran ini kepada warga masyarakat Kelurahan Muja Muju.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan.

Lurah

ARIS SUKRISNA, A.Md.
NIP. 196703011991031012

Tembusan: 
1. KEMANTREN UMBULHARJO
2. BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
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