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SURAT EDARAN 

Nomor : 443.33/         /419.108/2020 

Sehubungan dengan semakin berkembangnya corona virus atau Covid-19 di 

Indonesia, maka dengan ini Walikota Kediri mengeluarkan kebijakan sebagai berikut : 

1. Semua satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SKB, PKBM, LKP dan Kursus Bahasa 

Inggris Gratis English Massive (Emas) baik negeri maupun swasta agar dilakukan 

di rumah terhitung mulai tanggal 16 Maret sampai dengan 29 Maret 2020. Proses 

pembelajaran menggunakan sistem kelas jauh dengan mengerjakan tugas dari guru 

serta memanfaatkan kelas maya, rumah belajar yang dikembangkan oleh Pustekom 

dan Pusdatin Kemendikbud (http://belajar.kemdikbud.go.id) dan atau yang lainnya 

di bawah pemantauan guru dan orang tua. 

2. Seluruh warga Kota Kediri untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) yaitu dengan Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), meningkatkan kesehatan 

lingkungan dengan melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungkan sekitar dan 

bila memungkinkan melakukan penyemprotan desinfektan secara swadaya.  

3. Menjaga diri dari potensi tertular COVID-19 dengan menerapkan Social Distancing 

sedikitnya dengan jarak 1 meter, mengucapkan salam dengan tidak berjabat atau 

bersentuh tangan, memperhatikan kebersihan tangan dengan mencuci tangan 

metode 6 langkah sesering mungkin, dengan sadar mengurangi frekuensi 

menyentuh mata, hidung dan mulut, serta bila mengalami demam dan batuk untuk 

menggunakan masker, melakukan Self-Isolation dan segera memeriksakan diri ke 

fasilitas kesehatan. 

4. Seluruh pelayanan publik Pemerintah Kota Kediri beroperasi seperti biasa dengan 

tetap memperhatikan upaya-upaya pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 

19 (Covid-19) dan mensosialisasikan kepada masyarakat pelayanan yang dapat 

dilakukan secara Online. 

5. Seluruh instansi, perkantoran, tempat ibadah, stasiun kereta api, terminal jalan raya, 

pul bus pariwisata, pul travel, tempat usaha pariwisata/hiburan, pasar, pertokoan, 

pusat perbelanjaan, toko modern,  penginapan, dan restoran tetap membuka 

layanannya dengan menerapkan standar kesehatan maksimum serta 

melaksanakan pembersihan regular (sterilisasi dengan desinfektan) pada fasilitas-

fasilitas yang sering disentuh pengunjung. Menambah fasilitas cuci tangan atau 

hand sanitizer di pintu keluar masuk dan area strategis lainnya. 



6. Menunda pelaksanaan semua kegiatan yang mengumpulkan peserta dalam jumlah 

besar dan lebih mengupayakan untuk memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

7. Menunda perjalanan ke luar kota, luar negeri, dan membatasi aktifitas bepergian ke 

tempat-tempat keramaian kecuali untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer yang 

esensial secara tidak berlebihan seraya turut memperhatikan serta berpartisipasi 

dalam pemenuhan kebutuhan pokok/primer orang lain. 

8. Menginstruksikan kepada seluruh Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik 

Daerah Kota Kediri untuk menindaklanjuti Surat Edaran ini sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. 

9. Warga diimbau untuk tetap tenang dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

10. Untuk menghindari penyebaran berita hoax dan penyampaian informasi satu pintu, 

Pemerintah Kota Kediri telah membentuk media center (24 jam)  yang dapat diakses 

melalui call center 0354-2894000 atau 08113787119 serta website 

http://corona.kedirikota.go.id/. Sebagai juru bicara Pemerintah Kota Kediri terkait 

perkembangan pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) adalah dr. FAUZAN 

ADIMA, M. Kes. 

 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab. 

 

 

Kediri, 15 Maret 2020 
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