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PENGAJUAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) 
DALAM UPAYA MEMUTUS MATA RANTAI PENYEBARAN 

CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) BERDASARKAN 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 9TAHUN 2020 

DI PROVINSI RIAU 
 

 
 
 

I.      LATAR BELAKANG 
 
 

Pandemi COVID-19 sudah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia 

(WHO), dimana sampai dengan saat ini sudah seluruh negara di dunia ini 

terjangkit penyakit COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi dari SARS-

CoV2 yang merupakan golongan dari Corona Virus, dimana diduga ditemukan 

pertama kali di Wuhan Negara Republik Rakyat Tiongkok. Berdasarkan data dari 

WHO, sudah 3.517.345 penduduk dunia yang terkonfirmasi positif terinfeksi 

COVID-19, dimana 243.401 jiwa diantaranya meninggal dunia (WHO, 5 Mei 2020). 

 

Penyebaran suatu penyakit   (WHO) dapat diklasifikasi menjadi tiga cara: 

imported case, atau infeksi yang bersumber dari lokasi di luar suatu wilayah, 

seperti luar kota atau luar negeri; local transmission, atau infeksi yang bersumber 

di dalam suatu wilayah; serta community transmission, atau infeksi yang menyebar 

dengan cepat tetapi sumber utamanya belum dapat ditentukan.  Di Indonesia, 

sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 sudah terkonfirmasi 12.438 kasus positif, 

dimana 895 diantaranya meninggal dunia. 

Kasus   COVID-19 di Provinsi Riau menyebar dari imported case, dan 

local transmission. Pertama muncul di pertengahan bulan Maret 2020, dari 

warga Kota Pekanbaru  umur 63 tahun setelah  2  minggu  bepergian  ke Malaysia, 

dengan keluhan hanya batuk, tidak demam dan dalam kondisi baik-baik saja, dan 

ternyata positif COVID-19. Meski tak pernah berhubungan langsung dengan 

pasien positif lain. Setelah terkonsentrasi pada sekumpulan kecil imported case, 

ada faktor-faktor tertentu, dimana virus COVID-19 berkembang dan menyebar 

cepat secara lokal. Data penderita COVID-19 sampai tanggal 5 Mei 2020 yang 

sudah terkonfirmasi ada 61 kasus positif dan 6 kasus meninggal dunia, dari 764 

PDP dengan 90 diantaranya meninggal dunia. 

Sedangkan di Provinsi tetangga per tanggal 5 Mei 2020, Sumatera Utara 

sudah ada 130 kasus positif dan Sumatera Barat 221 kasus positif, Kepulauan 

Riau 97 kasus positif dan Jambi sebanyak 43 kasus positif. Mengingat besarnya 

perkembangan jumlah kasus dan yang meninggal akibat penyakit COVID-19 ini, 
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maka diperlukan berbagai upaya yang cepat dan kuat untuk memutus mata rantai 

penularan COVID19 di Provinsi Riau. 

 

 
 

II. PERKEMBANGAN  DAN PENYEBARAN PENYAKIT COVID-19 DI PROVINSI 

RIAU 

 
Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi di Indonesia, dimana secara 

geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis 

dengan jumlah penduduk Provinsi Riau sebanyak 6.074.647 jiwa (sumber: Data 

konsolidasi semester II tahun 2018 Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kemendagri RI). Rata-rata kepadatan penduduk di Provinsi Riau 69.80 org/km2 

dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 0,75%. Tentu saja hal ini akan 

menambah tantangan dan beban bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya 

mengendalikan penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau. 

 
a) Peningkatan jumlah kasus terkait COVID-19 

 
 

Sampai dengan 5 Mei 2020, Provinsi Riau sudah ditemukan 61 Kasus Positif, 

adapun rinciannya sebagai berikut: 

 

1) Kota Pekanbaru (PDP 366 kasus, 28 Kasus Positif) 
 

2) Kabupaten Kampar (PDP 98 kasus, 3 Kasus Positif) 
 

3) Kabupaten Bengkalis (PDP 43 kasus, 4 Kasus Positif) 
 

4) Kabupaten Indragiri Hulu (PDP 4 kasus, 1 Kasus Positif) 
 

5) Kabupaten Indragiri Hilir(PDP 36 kasus, 5 Kasus Positif) 
 

6) Kabupaten Siak (PDP 36 kasus,1 Kasus Positif) 
 

7) Kabupaten Rokan Hulu (PDP31 Kasus,1 Kasus Positif) 
 

8) Kabupaten Rokan Hilir (PDP 19 Kasus) 
 

9) Kota Dumai (PDP 66 Kasus,14 Kasus Positif) 
 

10)Kabupaten Pelalawan (PDP 45 Kasus, 4 Kasus Positif) 
 

11)Kabupaten Kuantan Singingi (PDP 15 Kasus) 
 

12)Kabupaten Kepulauan Meranti (PDP 5 Kasus)



 

Gambar1.Peta– ProvinsiRiau 
 

 
 
 

61 pasien terkonfirmasi Positif, yaitu pasien yang berasal dar iLuarProvinsi Riau 

(imported case) dan telah terjadi transmisi lokal (local case) di Provinsi Riau. 

Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai merupakan wilayah di Provinsi Riau yang 

berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, sehingga memudahkan 

untuk terjadi transmisi imported melalui pelabuhan. Ditambah lagi, sejak 

ditetapkannya Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, dan 

Kota Dumai sebagai salah satu daerah dengan transmisi lokal. 

 

 



 

Kota Pekanbaru sebagai epicentrum penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau 

telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar sejak tanggal 17 April 

2020 sampai dengan 30 April 2020, kemudian diperpanjang untuk periode kedua 

mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 14 Mei 2020. Pekanbaru yang merupakan 

pusat dari kawasan regional PEKANSIKAWAN (Pekanbaru, Kampar, Siak dan 

Pelalawan) dimana Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten 

Siak adalah daerah satelit/penyangga. Agar penerapan PSBB di Kota Pekanbaru 

dapat efektif menekan penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau maka daerah-

daerah penyangga/satelit kawasan regional PEKANSIKAWAN juga perlu 

diterapkan PSBB. 

Grafik 1.Perkembangan ODP 
 

 
 

 
 

Berdasarkan Grafik 1 di atas terlihat bahwa sejak tanggal 20Maret ke tanggal  30 

April 2020, terjadi peningkatan setiap hari secara signifikan. Dalam Pemantauan 

(ODP) dan terhitung tanggal 12 April 2020 terjadi peningkatan lebih dari 500% 

jumlah ODP bila dibandingkan dengan tanggal 27 Maret 2020. ODP terbanyak 

terdiri dari OTG yang melakukan perjalanan dari Luar Negeri (Pekerja Migrant 

Indonesia) dan penduduk dengan gejala minimal yang melakukan perjalanan dari 

daerah dengan Transmisi Lokal. 



 

 
 

 

  

 

 
Grafik 2.Perkembangan PDP COVID-19 

 

 

Grafik 2 di atas terlihat bahwa sejak tanggal 20 Maret ke tanggal 30 April 2020, 

terjadi peningkatan setiap hari secara signifikan. Dalam Pengawasan (PDP) dan 

terhitung tanggal 5 April 2020 terjadi peningkatan lebih dari100%. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Gambar 2. Data COVID-19 Riau 

 

Dari data Kasus Terkonfirmasi Positif  COVID-19 di Provinsi Riau terlihat 

peningkatan. Selain itu masih ada kemungkinan peningkatan kasus terkonfirmasi 

positif, nantinya setelah adanya alat Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan 

kapasitas maksimal dapat melakukan pemeriksaan 100 sampel per-hari. 

Provinsi Riau pada tanggal 20 April telah mempunyai alat deteksi virus covid-19 

yaitu PCR sebanyak 2 (dua) buah di Laboratorium Biomolekuler di RSUD Arifin 

Achmad Jalan Diponegoro no.2 Pekanbaru, dan sedang diusahakan untuk dapat 

peminjaman alat Real Times - Polymerase ChainReaction (RT- PCR) dari Balai 

Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru dengan izin Badan Pengawas Obat 

dan Makanan di Pusat. 

Selama ini kita harus menunggu satu minggu bahkan sampai 14 hari menunggu 

hasil labor swabnya. Kalau sudah ada alat tersebut, hanya butuh waktu dua 

sampai tiga hari, dan APD yang digunakan tenaga medis bisa hemat. 

 

 

III.       RUMUSAN PERMASALAHAN 
 

 

1. Provinsi Riau masih menerima kedatangan antar Negara, dari daerah/wilayah 

lain, baik dari darat, laut dan udara; 

2. Kasus COVID-19 setiap hari meningkat, baik dari kontak luar dan lokal; 
 

3. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pencegahan 

penularan COVID-19 seperti penggunaan masker bagi yang sakit dan sehat, 

stay at home; 

4. Mobilitas masyarakat yang masih tinggi saat ini. 
 
 
 
 
 
 



 

IV.       RENCANA AKSI PENCEGAHAN COVID-19 DI PROVINSI RIAU 
 

 

1.  UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN 

Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, Pemerintah Provinsi 

Riau telah melakukan berbagai langkah sebagai berikut: 

a) Menerbitkan Surat Edaran 

b) Melaksanakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor  

c) Membentuk Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19)  

d) Menetapkan status siaga darurat dan kedaruratan di seluruh Provinsi Riau  

e) Melaksanakan Rapat dengan Tokoh Agama lintas agama dan kepercayaan 

serta dengan tokoh masyarakat berupa perwakilan forum RT, LPMK, LAMR 

f) Melakukan sosialisasi dan penyampaian bahaya COVID-19 kepada 

BEM/Senat Mahasiswa serta Pengurus OSIS Tingkat SMA di Provinsi Riau 

g) Membuat dan mengelola website informasi Covid-19 Provinsi Riau yaitu di 

https://corona.riau.go.id dan sekaligus mengaktifkan Hotline Centre 24 jam 

pada Nomor Telepon Nomor Darurat 119 dan Umum 0761-23810  

h) Menerbitkan Surat Edaran Aturan Work From Home (WFH) 

i) Membuat Surat Edaran kepada Pengurus Rumah Ibadah dan Ormas 

Keagamaan tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan COVID-19.  

j) Menetapkan Posko Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 di 

Ruang Rapat Pauh Janggi, Jl.Diponegoro yang berada di Pusat Kota 

Pekanbaru 

k) Menerbitkan Surat Edaran tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar 

Daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi PNS dan TKPK Dalam Upaya 

Pencegahan Penyebaran COVID-19. 

l) Menerbitkan Surat Edaran tentang Himbauan kepada Pengurus Rumah 

Ibadah Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu 

m) Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19 kepada seluruh 

masyarakat dan kelompok masyarakat secara mobile setiap hari 

n) Melakukan desinfektan ke fasilitas-fasilitas umum dan rumah ibadah 

melibatkan Unsur Pimpinan Kecamatan, TNI-Polri dan masyarakat serta 

pengurus rumah ibadah. 

o) Melakukan screening seluruh penumpang dan Pekerja Migran Indonesia 

(PMI) serta melakukan desinfeksi alat angkutan 

 

 



 

p) Melakukan screening seluruh penumpang semua sarana transportasi 

q) Melakukan Patroli Rutin gabungan antara Satpol PP, Unsur Kepolisian dan 

Unsur TNI, guna mengedukasi dan meminta masyarakat untuk tidak 

berkumpul serta menegakkan aturan 

r) Penetapan rumah sakit rujukan sebanyak 48 buah sebagai rumah sakit 

rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu di Provinsi Riau. 

s) Mempersiapkan Laboratorium Biomolekuler RSUD Arifin Achmad di 

Pekanbaru sebagai laboratorium rujukan pemeriksaan swab COVID-19 di 

Provinsi Riau 

t) Menetapkan Provinsi Riau tanggap darurat bencana non alam akibat virus 

corona 

u) Melibatkan anak-anak sekolah, mahasiswa dan pondok pesantren se- 

Provinsi Riau 

v) Rapat koordinasi gugus tugas dan Forkompinda Provinsi Riau 

w) Pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan mudik bagi ASN dan 

masyarakat 

 
2.  LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN 

 
a)  Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
 

 

Untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan memperhatikan perilaku 

masyarakat Provinsi Riau yang belum sepenuhnya mengindahkan himbauan 

pemerintah, maka diperlukan langkah tegas berupa pembatasan aktivitas 

masyarakat meliputi : 

1. Pembatasan sekolah dan tempat kerja; 

2. Pembatasan kegiatan keagamaan; 

3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; 

4. Pembatasan kegiatan social dan budaya; 

5. Pembatasan moda transportasi; dan 

6. Pembatasan kegatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan 

keamanan. 

 

 

 

 

 

 



 

b) Pelibatan Partisipasi Masyarakat Melalui Rukun Tetangga dan Rukun 

Warga, Kepala Desa/Lurah, Camat, Bupati/Walikota 

 

Guna mengawasi pelaksanaan PSBB ini, kami membuat konsep pengawasan 

dari masyarakat yaitu melalui RT, dimana setiap RT atau gabungan dari 

beberapa RT membuat Posko pengendalian pergerakan penduduk. Posko 

akan melakukan pengecekan suhu tubuh dan penggunaan masker bagi setiap 

warga yang akan masuk ke wilayah sekitar posko, serta mendata dan 

memantau setiap warga yang akan keluar rumah dan lingkungan RT. Serta 

petugas di Posko akan melakukan pemantauan dan pengawasan agar tidak 

ada warga yang berkumpul. 

Mengoptimalkan peran dan fungsi pemerintahan secara berjenjang, mulai dari 

Kepala Desa/Lurah, Camat, dan Bupati/Walikota. 

 

c)  Pembatasan Moda Transportasi 
 

 

1) Pembatasan  Kendaraan  Roda  2  berupa  pelarangan  membawa 

penumpang selain anggota keluarga sendiri yang berusia diatas 17 tahun, 

dan dapat membuktikan dengan Kartu Identitas Penduduk yang memiliki 

alamat yang sama. 

2) Pembatasan penumpang Kendaraan Roda 4, dimana 1 (satu) baris hanya 

terdiri dari 1 orang. 

3) Pengemudi Transportasi online atau jasa kurir dapat melaksanakan 

operasional, dengan pembatasan berupa : 

a) Transportasi Online Roda 2 tidak bisa menerima penumpang, hanya 

menerima panggilan pesanan makanan dan barang online; 

b) Transportasi online roda 4, hanya bisa menerima penumpang 1 (satu) 

orang di setiap baris, dan juga bisa menerima panggilan pesanan 

makanan dan barang online. 

4) Pembatasan penumpang Bus dan travel, dimana maksimal hanya dapat 

diisi dengan kapasitas 50%, dan dilakukan pengaturan jarak antar 

penumpang, serta seluruh penumpang dan petugas wajib memakai 

masker serta dalam keadaan sehat sebelum melakukan perjalanan. 

5) Pembatasan penumpang angkutan moda transportasi laut dan udara, 

juga memberlakukan pengaturan jarak antar penumpang dan seluruh 

penumpang serta kru memakai masker, serta dalam keadaan sehat 

sebelum melakukan perjalanan. 

6)   Pembatasan yang diatur oleh regulasi yang lebih tinggi 



 

d)   Menjaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Kebutuhan Dasar 
 

Proyeksi Ketersedian pangan Provinsi Riau masih relatif aman. Luas panen 

padi pada bulan April 3.329,8 Ha, diperkirakan pada bulan Mei 4.581,1 Ha 

dan Juni 9.246,4 Ha. Sedangkan produksi beras  pada bulan April-Juni 

40.435,1 Ton. Data dari Bulog Kanwil Riau dan Kepulauan Riau, stok 

Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk wilayah Provinsi Riau sebesar 

8.855 Ton  dengan ketahanan stok diperkirakan selama 8 bulan. 

 

Untuk menjamin ketersediaan pangan pada masa pandemik COVID-19 

Gubernur Riau menginstruksikan kepada Bupati/Walikota untuk melakukan 

Gerakan Tanam Penyediaan Pangan Daerah. Gerakan Tanam Penyediaan 

Pangan dilakukan dengan menanam berbagai komoditi tanaman pangan dan 

hortikultura seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, talas, aneka tanaman 

sayuran, dan buah-buahan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara intensifikasi 

dan ekstensifikasi. Kegiatan intensifikasi berupa peningkatan produktivitas, 

pemanfaatan lahan pekarangan, tanaman tumpang sari, dan penanaman 

dalam pot/polybag. Sedangkan kegiatan ekstensifikasi berupa perluasan 

areal tanam dengan cetak sawah baru, rehabilitasi sawah terlantar, 

optimalisasi lahan, pemanfaatan lahan tidur (sleeping land), dan lahan-lahan 

milik kantor/lembaga pemerintah/swasta yang tidak dimanfaatkan.  

 

Gubernur Riau juga telah memerintahkan kepada seluruh Kepala OPD di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Riau agar memanfaatkan lahan-lahan 

kosong milik Pemerintah Provinsi Riau yang berada di bawah 

pengawasannya untuk ditanami dengan tanaman pangan dan hortikultura. 

Stok dan produksi beras di Provinsi Riau yang surplus akan menjaga 

stabilitas harga pangan selama penerapan PSBB di Provinsi Riau. 

 

Berdasarkan ketersedian pangan Provinsi Riau mengalami  defisit 

ketersedian pangan yaitu beras (- 504.090 ton/pertahun – sumber data BPS 

Tahun 2019), jagung, bawang merah, bawang putih, cabe merah keriting, 

daging sapi/kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, terigu, dan 

minyak goreng. Oleh karena itu guna memastikan pelaksanaan  PSBB 

dengan ketersedian pangan yang cukup maka : 

a. Jalur dan arus distribusi logistik ke Provinsi Riau harus lancar dan 

tercukupi; 



 

b. Memastikan untuk memberikan insentif, stimulus bantuan pangan dari 

pemerintah pusat kepada Prov Riau   

 
e)  Pembatasan kegiatan masyarakat umum selama 24 Jam 

 

Bila eskalasi penyebaran COVID-19 sangat  tinggi dan tidak terkontrol, 

maka Pemerintah Provinsi Riau mempersiapkan pembatasan jam kegiatan 

masyarakat umum untuk diberlakukan 24 jam dalam 1 hari,selama 14 hari 

berturut-turut. 

 

 

V. ANALISIS TERHADAP DAMPAK PEMBATASAN KEGIATAN DI 
MASYARAKAT 

 

Dari langkah pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan, dilakukan 

analisis dampak yang dapat ditimbulkan, dimana yang akan terdampak yaitu : 

 
 

1.    Aspek Ekonomi 
 

 

Pembatasan jam kegiatan masyarakat yang akan diterapkan, tentu akan 

berdampak bagi kelangsungan usaha masyarakat, walaupun hanya 

membatasi dalam waktu tertentu, bagi pedagang dan UMKM tetap bisa 

beroperasi melebihi batas waktu, asalkan tidak melayani pembelian langsung. 

Namun kami memprediksi bahwa akan terjadi dampak pada aspek ekonomi 

berupa : 

a. Penurunan jual beli sektor formal dan informal 
 

b. Terganggunya bahkan berhentinya produksi pada UMKM atau Industri 
Kecil 

 

c. Adanya kenaikan harga barang akibat kemungkinan inflasi. 
 

Terhadap dampak ini, disediakan bantuan dana untuk membantu UMKM agar 

usahanya tetap berjalan. 

 
 

2.   Aspek Sosial 
 

 

Kegiatan PSBB kami yakini pasti memiliki dampak sosial. Berdasarkan kajian 

kami, beberapa dampak sosial antara lain berupa adanya PHK bagi puluhan 

tenaga kerja, adanya ratusan Tenaga kerja yang dirumahkan namun hanya 

menerima sebagian atau bahkan tidak menerima gaji sama sekali, adanya 

ketidakmampuan membayar sewa rumah bagi masyarakat terdampak dan 

lainnya. Untuk itu, pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pendataan dan 



 

penyiapan Jaring Pengaman Sosial (JPS) sejumlah 87.360 KK yang bersumber 

dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

JPS ini diperuntukkan bagi 3 segmen yaitu masyarakat miskin, hampir miskin 

dan rentan miskin atau miskin baru terdampak dari pemberlakuan PSBB. Seluruh 

sektor sudah kami data yaitu para pelaku UMKM, pekerja non formal, pelaku 

Industri Kecil Menengah, pelaku usaha dan tenaga pramudi di bidang 

transportasi dan berbagai jenis profesi atau usaha lainnya. Terhadap keluarga 

penerima manfaat (KPM) yakni PKH Murni dan Bantuan Sosial Pangan 

(Sembako) Murni. Sedangkan untuk penerima manfaat Non DTKS diberikan 

kepada KPM yang menerima Sembako dari Kabupaten/Kota dan Bantuan 

Langsung Tunai dari Pemerintah Provinsi Riau ke Pemerintah Kabupaten/Kota 

berdasarkan usulan yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kabupaten/Kota. 

 

3. Aspek Keamanan dan Ketertiban 
 

 

Pemerintah Provinsi Riau akan melakukan antisipasi keamanan dan ketertiban 

masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat dengan Siskamling berdasarkan 

format Siskamling Terpadu Tanggap COVID-19 dibantu oleh aparatTNI/Polri 

(Babinsa dan Bhabinkamtibmas dan unsur pengamanan lainnya). 

Dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat. Pemerintah Provinsi Riau 

bekerjasama dengan Polda Riau dan Korem 031/WiraBuana Pekanbaru dan 

seluruh Bupati/Walikota beserta Forkopimda Kabupaten/Kota. 

 
 

VI.       PENGAWASAN 
 

 

Untuk kelancaran ,ketertiban dan disiplin pelaksanaan pembatasan sosial berskala 

besar di Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Bengkalis dan Kota Dumai Provinsi Riau, maka akan dilaksanakan di berbagai 

level dimana level terkecil yaitu oleh RT atau gabungan RT melalui Siskamling 

Terpadu berbasis Posko Siskamling. Kemudian Level kelurahan dan kecamatan 

akan dibantu oleh Aparat mulai dari Camat, Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 

Selanjutnya ada dukungan dari Level tingkat Kabupaten/Kota melalui Satpol PP, 

Dinas Perhubungan, unsur Polres serta unsur Kodim dan secara berjenjang 

sampai ke instansi tingkat Provinsi yakni Polda dan Korem. Diharapkan dengan 

pengawasan berstruktur dan pengawasan berbasis masyarakat, akan 

meningkatkan disiplin masyarakat dalam menjalankan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar (PSBB) di Provinsi Riau. 

 



v[. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian kajian di atas, maka Pemerintah Provinsi Riau menilai bahwa
kondisi Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten

Bengkalis dan Kota Dumai saat ini memerlukan pemberlakuan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) guna menekan dan mengendalikan serta memutus mata
rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Riau. Untuk itu kami mengajukan
permohonan penetapan Pembatasan Sosial BerskalaBesar (pSBB) di
Provinsi Riau terhadap Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai tersebut agar rencana aksi yang

telah disusun, baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan memiliki legalitas

hukum.

GUBERNUR RIAU,
Selaku
Ketua Gugus Tugas Percepatan

ganan COVID-19
si Riau

tiilu


