
BUPATI KUNINGAN 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATT KUNINGAN 

NOMORS"TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 
2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU DALAM 

RANOKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUNINGAN, 

Menim bang a. bahwa dalam rang.ka memutus mnata rantai penularan corona 

virus disease 20I9 dan penangaran corona virus disease 

2019, perlu meminimalisasi risiko dan dampak pandemi 
corona virus disease 2019 dengan tetap mendukung 
keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi 
mnasyaura.at, 

b, bahwa untuk mewujudkan kehidupan sosial dan ekonomi 
masyarakat yang berlandaskan pola hidup bersih dan sehat, 
telah menctapkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 47 Thrun 
2020 tentang pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan bar 
dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 
sebagaimana telah diubah denga Peraturan Burpati Kuning.an 
Noror 5I Tahun 2020; 

c. bahwa berkenaan dengan kajan dan evaluasi penerapan 
pela.ksanaan adaptasi kebias.an baru di Kabupaten Kuningaun, 
maka Peraturan Bupati Kuningan sebagaimana dimaksud pad.a 

hurufb perlu diubah dan dissuaikan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 

Mengingat • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana tela.h diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Memular; 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahuan 2009 tentang Kesehatar, 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah den9an 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 



5. Peraturan emerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 
Penanggulangan Wabah Penyakit Menular; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Noror 20 Tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Linglungan Penerinta.h Daerah; 

7peraturan Meteri Kesehatan Noor 
Hk.OL.OT/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi 
Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangkea 
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19]; 

8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 
tentang Pedoman pebatasan Sosial Berskala Besar dalam 
Peranggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) di 
Wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Jawa Barat Norr 38 Tahu 2020 

9, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Thun 2020 
tentang Pedoman Pelaksanaan Per bat.a.searn Sosial Bers.kala 
Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan 
Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Adaptasi 
Kebiasaaen Baru; 

10.Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATT KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN 
BARU DALAM RANOKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 

2019, 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 
47 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi 
Kebiasaan Baru dalam Rangka Penaganan Corona Virus Dis se 
2019 sebagaiman.a telah diubah dengan Peraturan Bupa.ti 
Kunirgan Nomor 51 Tahun 2020, diubah sebagai berikut, 

1 Ketentuan Pasa] 4 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut 

Pasal 4 

(I Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan 
lainnya, pimpinan tempat kerja, penanggang jawab rumah 

ibadah, pengelola tempat atau fasilitas umum, 
penanggng jawab kegiatan sosial dan budaya, dan 
permilik mode transportasi yang ak.an melaksaakan 
Adaptasi Kebiasaan Baru wajib menyampaikan furat 
permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang 
membidangi dengan dilampiri surat pernyataan siap 
melaksanakan Adaptasi Kebiasan Baru 



(2) Kepala Perangkat Daerah yang membidang melakukan 
penelaahan atas setiap permohonan dan memberikan 
persetuJuan apabila memenuhi persyarat.an 

(3 Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Keputusan 
Bupati tentang Pemberlakuan pelaksanaan Adaptasi 
Kebiasaan Baru 

(4) Format surat permohonan, surat pernyataan, surat 
persetujuan Juknis Penwelenggaura.an Resepsi, Juknis 
Penyelenggaraan acare, hiburan, hobby, koruritas dean 
olahraga berkelompok dan juknis penyelenggara.an Cafetaria, 
Karaoke, warung kopi dan rumah makan se bagaimana 
dimaksud pada ayat (l) dan ayat [2) tercantum dalam 
Lam piran Peraturan Bupati ini 

2 Ketentuan Pasal S diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut 

Bagian Kedua 
Pela.ksaraan Pembelajar an 

di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan Formal Non formal 

Pasal 5 

I) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, 
penanggang jawab sekolah dan institusi pendidikan Formal 
dan Non formal lainnya wajib: 
a. Sistem pembelajaran sekola.h dilakukan secara tatap muka 

dengan memperhatikan kemampuan sekola.h dan 

persetujtan dani orang tua siswa, 

b. Standar Opera.sional Prosedur (SOP pembelajaran secaa 
tatap muka ditetaplan oleh Diras Pendidikan dan 
Kebudaya.an Kabupaten Kuningan, 

c. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan 
terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan 
pendidikan dengan memperhatikan protokcol kesehatan; 

d. melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran 
Covid-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau 
institusi pendidikan formal dan non formal lainnya, 

e. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun 
dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer} termasru.k 

menyediakan fasilitas cuci ta.ngan yang memadai daon 
mudah diakses oleh setiap orang; dan 

f menjaga keamanan sekolah dan/ata institusi 
pendidikan lainnya 

[2) Upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di 
lokasi dan lingkungan sekola.h dan/atau institusi pendidikan 
formal dan non formal lainnya sebagamana dimaksud pada 
ayat (l) huruf b dilakukan dengan ara: 

a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana daun 

prasaran.a sekolah #ecara berk.ala terutama handle 
pintu dan tangga, tombol lift, peralatan yang digunakan 
bersara, area dan fasilitas mum lainnya, 



b. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan 
mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari 
masuk ruangan dan pembersiha filter air conditioner 

c. melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap gerbang 
asuK, 

d. menerapkan physical distancing/a8a jara; 
c. 4gar para siswa/siswirembawe belead rakanan sendiri 

yang dibawa darirumah, 
f membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift; 
g. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun; 
h. mengatur tempat duduk agar berjarak l (satu) meter di 

ruang kelas, kantin, dan saat istirahat; dan 
menerapkan protokol pencegahan dan pengendalian 
penyebaran Covid.19 bag peserta didik, pendidik dan 
tenaga kependidikan lainnya 

3 Penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan formal dan 
non formal lauinnya yang tidak melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat [2) dikenai 
sanksi administratif berupa: 
a. teguran lisaun, 
b. teguran tertuhis, 
c. penghentian sementara kegiatan; 
d. penghentian tetap kegiatan; dan/atau 
e. pencabutan iain 

Pasal l 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahiunya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya 
dalam Berita Dacrah Kabupaten Kuningan 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal So -Jf 20 

BUPATT AUNINGAN 

_, 

' 

Diundangkan di Kunin8an 

pada tanggal 4 oh  

EKRETARI8 D 
KAB ATEN K 

,, 

D]  
r it j 

BERITA DAERAH kABUPATEN KUNINN 1066 oto r% 



LAMPI'RAN PE.RAT'URAN BUPATI KUNINGAN 

NoMOR 49 7hun Ja,Ao 
TANGGAL 30 - vl .p 
TENTANG PERUBAHN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 47 TAHUN 2ODO TENT'ANG 

PEDOMAN PE.LASANAAN ADAPT AS! KEBUASAAN BARU DALAM RANGA PENANGANAN OORONA 

VIRUS DISEASE. 20I9 

FORMAT SURAT PERNYATAAN 
NAMA LEMBAGA/BADAN USAHA (KOP SURAT 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan di bawa.h ini 

Nana 

abat.an 
Nara Lembaga /Bad.an LU'saha 
Alamat Lembaga/Badan Usaha 
Kegiatan 
Surat lzin Usaha) 

Menyata.kan dengan sesugguahya bahwa 
• bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan 

dan pengendahian penyebaran Corona Virus Disease 2209 

Covid-19) dalama setiap aktivitas lembaga/baan saha dalarm 
rangka pelaksata.an Adaptasi Kebias@an Baru ;  

2.  bersedia untuk menyediaka sarana dan prasarana yang 
wa.jib diadakan berkaitan dengan perilakcu hidup bersih dan 

sehat di lingkungan lembaga/badan sa.ha sesuai dengan 
standar protokol kesehatan yang diatur dala Peraturan 
Bupati Nomor 47 Tahu 2020 tentang Pedoman Pelaksana.an 
Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganaan Corona 
Virus Disease 2019 cbagaimana tel.ah diubah dalam 

peraturan Bu pati Noma 5I Tahun 2020 tentang Peru.bah.an 
Atas Bupat Noor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Adaptasi Kebias.aan Baru Dalaum Rang.k.a 

Penanganan Coro.a Virus Disease 2019, 

3. bersedia untuk menjalankan usaha Karaoke dengan 
memperhatikan had-hal sebagai berikut 

a. Mela.sanakan protokol kesehatan penoega.han 
penycbaran Covid-19 sesuai Kepututan Menteri 
Keschatan Republik Indonesia Noror 
HK.0L.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol 
Kesehatan agi Masyaura.kat Di Tempat Dan Fas~litas 
Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian 
Corona Virus Disease 2019 40OVID- 191 

b. Merperhatikan carring capacity dan membatasi jumla.h 
pengunung di tepat hiburan malam (Karaoke 
maksima] 50% dengan pembatasan Jeum operasional 

Pukul 16.00-22.00 WIB. 



c. Tidak diperbolehkan metyediakan Permandu Lag 

d. Tidak diperbolehkan menjual miruman keras 

e. Tidal diperbolehla relaksaak.an aktivita-aktivita.s 
yang bertentangan dengan norma kesuslaan 

4, bersedia dikernai sacksi sesai ketentuan peraturant 
perundang-undangan, dalam hal terbukti melangar protocol 
kesehatan pencegahan dan pengendalian penycbaran Corona 

Virus Disease 2019 (Covid- 19 

Derilian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenan 
untuk dipengunakan sebagaimaa mestinya 

Kuningan, 

Yang menyataan, 

.2020 

' .... 

' 



B. FORMAT SURAT PERNYATAAN 

• 

NAMA LEMBAGA/ BADAN USAHA [KOP SURAT) 
• 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini. 

-- --· - - -- ·-·- ·- - --··- ---· -· - 

---------- 

·---- - -·------·-- - 

-- - --·-··---·-----·- - ---· 

· · - - - - -  ---·----- 

Vara 

Jabatan 

Nama Lembaga/ Badan Lsaha 

Alamat Lem baga/ Badan Us.aha 

Kegiatan 

Surat lzin Usaha ) 

Menyatakan dengan sesugguhnya bahwa 
l, bersedia ntuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan den 

pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) al% 

setiap aktivitas lembaga/badan usaha dalam rangka pelaksanaan 
Adaptasi Kebiasaan Baru; 

2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasaracna yang wajib diadakan 
berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan 
lembaga/ bad.an usaha sesuai dengan stander protokol keschatan yang 
diatur dala Peraturan Bupati Nomor 47 Tahu 2020 tentang Pedoman 
Pelak.sanaan Adaptasi Kebia.saran Baru Dalam Rangka Penanganan Corona 

Virus Disease 2019; dan 

3. bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan, dalam had terbukti melanggar protokol keschatan pencegahan 

dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan scbenarnya, untuk 
dipergunakan sebageuimaa mestinya 

Kuningan, . 2020 

Yang menyatakan, 

Tada tangan dan cap 
diatas materai 60OO 

(Nama Lengkap) 



C. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN 
BARU 

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/KEC AMATA 

Persetujuan Pelaksanaan 
Adaptasi Kebiasaan Baru 

Kunin8an, . ... 2020 
Kcpada 
Yth Kepala/Pie pinan 
Lembaga/Badan Usaha 
d 

KUNINGAN 

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomar 
tanggal .... hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi 
Kebiasaan Baru, kami menyetujui permohonan Saudara ntuk 
melakukan kegiatan ssuai dengan jenis kegiatan yang saudara 
ajukan dengan ketentuan: 
Imelaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan 

pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 
(Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha; 

2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan 
berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di 
hingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar 
protokol kesehatan; dan 

• akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perudang 
undangan, dalam hal terbukti melanggar protokol kesehatan 
pencegahan dan pengendalian penyebaran Coron Virus 

Disease 2019 (Covid- 19] 

Demikian umtuk dijadikan bahan lebih lanjut 

KEPALA PERANGKAT 
DAERAH / CAMAT, 

NAMA 

PANGKAT 
NIP 



D. JUKNIS PENYELENOGARAAN KEGIATAN / HAJATAN 

L. Setiap penyelengsaran kegiatan/hajatan harus ada penanggungiawab yang 

dapat memastika terlaksanany.a protokol kesehatan. 

2. Penanggungiawab kegiatan/hajatan mengajukan ifin muladi dari Desa yang 
melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Muspika, dengan melampirkan jad wad 

acara,waktu kegiatan , lokasi kegiatan, luas area dan jumlah undangan 

3. ljin penyelenggaraan kegiatan/hajatan diberikan setelah Desa / Kecamatan 
menyerta.kan kelayakan penilaian terhadap esiapan penyelenggaraan protokol 
esehatan 

4. Peotokol kKeschatan kegiatan /hajatan wajib 

a. memakai masker 

b. Meyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer 

c, Melaksanakan penyemprotan/strelisasi area dengan disinpektan 

d. Wakt pelaksanaan kegiatan/ hajatan mulai pukul 08.00 WI - 22.00 WI 

dan wa.ktu kunjungan / kehadiran undangan dilakukan secara bertahap 

e. Kapasitas undangan sebanyate 30 % dari kapasitas area lokasi dengan jarak 
antar kursi l meter dan antrian l meter serta pemberian capan selama 
tetap memastikan social dan fisikal distancing 

f Acara prasrancn difasilitarsi penyelenggara kegiatan/hajat dengan cara 
mempergunakan peralatan makan sekali pakai atau dilayani petugas 

5. Diperbolehkan jika akan ada hiburan musik/gelar kesenian tradisional/budaya 
sebagai pengiring acara hajatan dan tetap mengacu pada protokol kesehatan 

6. Diperbolehkan kegiatan untuk malam hari dengan tetap memperhatikan social 
distancing dan physical distancing sesua protokol kesehatan 

pemerintah akan menempatkan petugas dari desa, kecamatan, kabupaten, 
untuk melakukan pengawasan bad.k sebehum dan selama kegiatan aCara 
berlangsung 

8. Apabila terjadi pelaggaran/ha-hal yang tidak diharapkan petugas berwenang 
melakukan teguran, melakuan penghentian dan atau pembubaran 
kegiatan/ hajatan 



E. JUKNIS PENYELENGGARAAN ACARA, HIBURAN, HOBBY, KOMUNITAS DAN 

OLAHRAGA BERKELOMPOK 

Setiap penyelenggaran acara kegiatan harus ada Penanggungiawab yang 
dapat memastikan terlaksananya protokol kesehatan. 

2 penanggungiawab acara kegiatan mengajukan ijin mulai dari Desa yang 
mehibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, Muspika, dengan melampirkan 
jadwal acara, wa.ktu kegiatan, lokasi kegiatan, luas area dan juma.h peserta 

3. ljin penyelenggaraan kegiatan diberikan setelah Desa/Kecamatan 
menyertakan kelayakan penilaian terhadap kesiapan penyelenggaraan 
protokol kesehatan. 

4, potokol Kesehatan penyelenggaraan acara, Hiburan, Hobby, Komunitas dan 
olahraga berkelompok 

a. Wafib memakai masker 

b. Menvediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer 

c. Kapasitas peserta sebanyak 30 % dari kapasitas area lokasi dengan 
Jara.k antar peserta l meter 

d. Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk 
mengingat kan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga 

jarak minima] 1 meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisplinan 
penggunaan masker 

e. Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selau menjaga kualitas 
udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar 
matahari, serta melakuka pembersihan filter AC 

5. Pemerintah akan menempatkan pgas dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, 
untuk melakukan pengawasan baik sebelum dan selama kegiatan acara 
berlangsung. 

6. Apabila terjadi pelanggaran/hal-ha yang tidak diharapkan petugas 
berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau 
pembubaran acara kega tan 



F JUKNIS PENYELENGGARAAN CAFETARIA, KARAOKE, WARUNG KOPI DAN 

RUMAH MAKAN 

1 Setiap pemilik tempat harus ada Penanggungiawab yang dapat memastikan 
terlaksananya protokol kesehatan. 

2 Peotokol Kesehatan Pemilik tempat 

a, Wajib memaka masker 
b. Menyediakan tempat cuci tangan dan atau menyediakan hand sanitizer 

• Waktu mulai buka pukul 08.00 wib sd 22.00 WIB 

d. Kapasitas penguanjung maksimal 50 % dari kapasitas area lokasi dengan 
jara.k atar peserta l meter 

e. Merasang himbauan untuk mengingatkan pengunjung agar selalu 
mengkuti ketentuan jaga jarak minimal l meter, menjaga kebersihan 
tangan dan kedisplinan penggunaan masker 

f. selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan 
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersiha filter 
AC 

8. Apabila ada gelaran musik harus bernuansa edukatif, religi atau hiburan 
muse no@an. 

3. Apabila terjadi pelanggaran/ha-hal yang tidak diharapkan petugas 
berwenang melakukan teguran, melakukan penghentian dan atau 

penutupan tempat 

BUPATI KUNINGAN 

• 

' 

- ---- 



G. JUKNIS JASA USAHA TEMPAT HIBURAN MALAM (KARAOKE] 

I. Jasa Usaha Tempat hiburan Malam [Karaoke) dapat membutea 
kembali tempat usahanya dengan penerapan protokol kesehatan, dan 
akan dievaluasi dalam pelaksanaannya; 

2. Pengusaha Tempat hiburan Malam (Karaoke) wajib mengisi Surat 
Pernyataan sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini; 

3. Pengusah Terpat hiburan Malam (Karaoke) harus mempedomani 
pelaksanaan usaha sebagai berikut 

a. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid 
19 sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor HK.O1OT/Menkes/382/2020 tentangProtokol Kesehatan 
Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fas~litas Umum Dalam Rangka 
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 
(OVID-19 

b. Memperhatikan carring capacity dan membatasi jumlah 
pengunsung di tempat hiburan malam (Karaoke) maksimal 50% 

dengan pembatasan jam operasional Pukul 16.00-22.00 W1B. 

c. Tidak diperbolehkan menyediakan Pemandu Lagu 

d. Tilak diperbolehkan menjual mimman keras 

e. Tidak diperbolehkan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang 
bertentangan dengan norma kesuslaan 

f. Pihak Pengusaha tempat hiburan malam (Karaoke) yang melanggar 
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran ini akan 

dikenakan sank.si administrasi berupa penutupan sementara 
tempat wisata 

UNINGAN, 


