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      Amlapura, 15 Juli 2020 

                                                                             Kepada 

Yth : 1. Pimpinan Lembaga/Unit 

Kerja Instansi Vertikal 
 2. Kepala Perangkat Daerah 

di Kabupaten 
Karangasem 

 3. Direktur BUMN/BUMD 

 4. Pimpinan Perusahaan 
Swasta 

 5. Pimpinan Lembaga 

Swadaya Masyarakat/ 
Organisasi 

Kemasyarakatan 

  di - 

         Tempat 
  

 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR : 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG 

PROTOKOL TATANAN KEHIDUPAN ERA BARU 

Mempertimbangkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia.020 Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020, tertanggal 01 

Juli 2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 

Disease (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri 

Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi jo. 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi 

Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka 

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), 

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 Tentang Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru tertanggal 05 Juli 2020 dan berbagai 

produk hukum terkait Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan 

Aman COVID-19, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Surat Edaran ini bertujuan untuk: 

a. terciptanya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Pelayanan 

Publik, dan Usaha Sektor Jasa dan Perdagangan yang mentaati 

protokol tatanan kehidupan era baru, terutama dalam rangka 

pencegahan penularan COVID-19; 



b. meningkatkan partisipasi aktif warga masyarakat dan para 

pemangku kepentingan untuk menjadi garda terdepan mencegah 

meningkatnya penularan dan terjadinya penyebaran COVID-19 di 

Kabupaten Karangasem; 

c. memastikan tidak terjadinya kasus baru COVID-19 di Karangasem 

melalui penerapan tatanan kehidupan era baru pada setiap sektor 

kegiatan; dan 

d. mendorong pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi 

dan mengurangi dampak psikologis warga masyarakat 

Karangasem akibat pandemi COVID-19. 

e. Memastikan pergerakan ekonomi untuk mengupayakan 

keberlangsungan hidup masyarakat dan tatanan pembangunan daerah. 

2. Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru meliputi 14 (empat belas) 

sektor, meliputi 

a. Pelayanan Publik, terdiri atas: 

1) kantor pemerintahan; dan 

2) pelayanan publik BUMN/BUMD 

b. Transportasi, terdiri atas: 

1) pelabuhan penyeberangan; 

2) kapal penyeberangan; 

3) kendaraan penumpang umum; 

4) kendaraan angkutan barang; 

5) angkutan AKDP dan pariwisata; dan 

6) terminal angkutan jalan; 

c. Adat dan Agama, terdiri atas: 

1) pertemuan adat; dan 

2) acara keagamaan (Hindu, Islam, Kristen Protestan, Katolik, 

Budha dan Khonghucu). 

d. Kegiatan Seni dan Budaya, terdiri atas: 

1) pergelaran, pameran, lomba, pelatihan, dan 
workshop/seminar seni dan budaya; dan 

2) pawai seni dan budaya. 

e.  Pertanian dalam arti luas, terdiri atas: 

1) pengelolaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; 

2) pengelolaan peternakan; 

3) pengelolaan perikanan; dan 

4) pengelolaan kehutanan. 

f.   Perdagangan, terdiri atas: 

1) pasar rakyat; 

2) pusat perbelanjaan; 

3) pusat pertokoan; 

4) warung; 

5) pedagang kelililing; dan 

6) pedagang kaki lima dan perbengkelan.  



g. Lembaga Keuangan, terdiri atas: 

1) lembaga perbankan; 

2) koperasi; dan 

3) lembaga perkreditan desa (LPD).  

h. Kesehatan, terdiri atas: 

1) rumah sakit umum dan khusus; 

2) puskesmas rawat inap dan non rawat inap; 

3) klinik (klinik pratama dan klinik utama); 

4) griya sehat; 

5) praktek dokter; 

6) laboratorium; 

7) apotek; 

8) layanan transfusi/Unit Transfusi Darah {UTD) Palang Merah 

Indonesia (PMI) di dalam gedung; 

9) layanan UTD di mobile unit; dan 

10) layanan penyehat tradisional. 

i. Jasa dan Konstruksi, terdiri atas: 

1) pabrik, kantor jasa konstruksi, showroom mobil; 

2) konveksi, industri kerajinan tradisional, dan industri olahan 

pangan; 

3) perawatan kecantikan/rambut, tato dan sejenisnya; 

4) pergudangan;dan 

5) buruh lepas. 

j.  Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, terdiri atas: 

1) pengelolaan sampah pada bank sampah/TPS3R; 

2) penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah 

rumah tangga; 

3) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada fasilitas 

pelayanan kesehatan (fasyankes); dan 

4) penanganan limbah B3 infeksius/COVID-19 pada tempat 

karantina. 

k. Sosial, terdiri atas: 
1) penitipan bayi dan anak; 

2) panti asuhan; dan 

3) panti wredha. 

l.  Fasilitas Umum (area publik), terdiri atas: 

1) lapangan umum/alun-alun; dan 

2) taman kota. 

m. Ketertiban, Keamanan, dan Ketentraman, terdiri atas: 

pengelola dan penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan di 
wilayah desa/kelurahan/ desa adat. 

n. Pariwisata, terdiri atas: 
1) destinasi pariwisata; 
2) wisata tirta; 
3) hotel, villa, penginapan/ homestay dan sejenisnya; 



4) usaha jasa perjalanan wisata dan penyelenggaraan pertemuan, 
perjalanan 

5) transportasi wisata 
6) atraksi tontonan wisata; dan 
7) restoran, runmah makan dan sejenisnya 

insentif, konferensi dan pameran; 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada 

seluruh Pimpinan/Kepala Lembaga/Unit Kerja instansi Vertikal 
Pimpinan Perusahaan

Swasta, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi 
Kemasyarakatan untuk menerapkan Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak 

maupun Daerah, Direktur BUMN/BUMD, 

terpisahkan dari Surat Edaran ini. 

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan 

dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas kerjasamanya
disampaikan terima kasih. 

Ditetapkan di Amlapura 

pada tanggal 15 Juli 2020 

BePrLARANGASEM, ( 

USAAYU MAS SUMATRI KAR 



   1 

 

LAMPIRAN 1 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR PELAYANAN PUBLIK 

I. KANTOR PEMERINTAHAN 

A.Standar Umum: 

Bagi Pimpinan Instansi, Pegawai, dan Masyarakat wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

dengan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan hand 

sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area 

wajah seperti mata, hidung atau mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, 

masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai 

kebutuhan; 

i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus: 

1. Pimpinan Instansi Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal 

wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pegawai dan 

masyarakat mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era 

Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area 

kantor dengan jarak yang memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan 

hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) hand sanitizer di area kantor minimal di pintu masuk 

dan keluar; dan 

4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) 

dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas kantor. 
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c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pegawai dan 

masyarakat dengan thermo gun/thermo scanner dan jika 

terdeteksi suhu tubuh >37,30C, maka pegawai dan 

masyarakat bersangkutan dilarang masuk area kantor 

dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk dapat 

penanganan lebih lanjut; 

d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; 

e. melakukan pengaturan: 

1) jarak antar pegawai minimal 1 meter; 

2) jarak antara pegawai dengan masyarakat minimal 1 meter; 

dan 

3) jarak antar masyarakat minimal 1 meter. 

 

f. mencegah berkumpulnya masyarakat dengan menerapkan 

jarak duduk dan tempat duduk di ruang tunggu minimal 1 
meter; 

g. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat 

dan fasilitas Perangkat Daerah/Instansi Vertikal minimal 
dilakukan 1 kali sehari atau sesuai dengan kebutuhan; 

h. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada 

pegawai dan masyarakat yang melakukan pelanggaran; 

i. memfasilitasi pelatihan terhadap pegawai untuk penerapan 
protokol kesehatan; 

j. pegawai yang keluar daerah harus di monitor dengan baik; 
dan 

k. penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dilaksanakan 
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka 

agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 
atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia; 

2) apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus 

diselenggarakan rapat dan/atau kegiatan lainnya di 

kantor, maka agar menjaga jarak minimal 1 meter antar 

peserta rapat dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku; dan 

3) perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai tingkat 

prioritas dan urgensinya serta memperhatikan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan pemerintah 

yang berkaitan dengan protokol kesehatan. 
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2. Pegawai Instansi Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal 

wajib: 

a. tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri 

ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan 

b. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik apabila 

tidak ada kepentingan mendesak. 

 

3. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan wajib: 

a. tidak memasuki pelayanan publik jika mengalami gejala, 

seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan sebelum memasuki kantor; 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak 

memasuki area kantor jika suhu tubuh >37,3ºC (2 kali 

pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya 

melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan; dan 

d. mematuhi Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. 
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II. PELAYANAN PUBLIK BUMN/BUMD 
A. Standar umum: 

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Konsumen/Nasabah wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

dengan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 

lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau dengan 

hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi atau duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung atau mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, 

masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai 

kebutuhan; 

i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 
 

B. Standar khusus: 

1. Pengelola Pelayanan Publik BUMN/BUMD wajib: 
a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan dan 

konsumen/nasabah mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area 

pelayanan dengan jarak yang memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan 

hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) hand sanitizer di area kantor minimal di pintu masuk 

dan keluar; dan 

4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) 

dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas area 

pelayanan. 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh karyawan dan 

konsumen/nasabah dengan thermo gun/thermo scanner oleh 

petugas di pintu masuk dan tidak memasuki area kantor jika 
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suhu tubuh >37,3ºC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 

menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan 

ke fasilitas pelayanan kesehatan; 

d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; 

e. melakukan pengaturan: 

1) jarak antar karyawan minimal 1 meter; dan 

2) jarak antara karyawan dengan konsumen/nasabah 
minimal 1 meter. 

f. mencegah berkumpulnya karyawan dengan cara: 
1) menerapkan sistem kerja sesuai ketentuan yang berlaku; 

dan 
2) menetapkan jam layanan sesuai ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

g. mencegah berkumpulnya konsumen/nasabah dengan cara: 

1) menerapkan protokol antrian di pintu masuk/loket dan 
menjaga jarak minimal 1 meter; 

2) menerapkan jarak duduk dan tempat duduk di ruang 
tunggu minimal 1 meter; 

3) mengupayakan pengembangan protokol antrian online 
sesuai ketentuan yang berlaku; dan 

4) menetapkan jam layanan sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat 

dan fasilitas BUMN/BUMD sesuai dengan kebutuhan; 

i. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada 

konsumen/nasabah yang melakukan pelanggaran; 

j. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan 

protokol kesehatan; 

k. memonitor karyawan yang keluar daerah; dan 

l. menyelenggarakan kegiatan dan perjalanan dinas dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) penyelenggaraan rapat dan/atau kegiatan tatap muka 

agar memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia; 

2) apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi 

harus diselenggarakan rapat dan/atau 

kegiatan lainnya di kantor, maka agar menjaga jarak 

minimal 1 meter antar  peserta rapat dan jumlah 

peserta sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 

 

 



3) perjalanan dinas dilakukan secara selektif sesuai 
dan serta 

Perundang- 
yang 

tingkat prioritas urgensinya 
memperhatikan ketentuan Peraturan 
undangan dan kebijakan pemerintah 
berkaitan dengan protokol kesehatan 

2. Karyawan Pelayanan Publik BUMN/BUMD wajib 
seperti 

dan 

a. Tidak masuk bekerja jika mengalami gejala 
demam/batuk/pilek/nyeri 
memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan 

tenggorokan 

b. menghindari tempat umum/keramaian/ruang 
publik apabila tidak ada kepentingan mendesak. 

3. Konsumen/Nasabah Pelayanan Publik BUMN/BUMD wajib 

a. tidak memasuki pelayanan publik BUMN/BUMD jika 

mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri 
tenggorokan 
pelayanan kesehatan 
mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan sebelurn memasuki kantor, 

dan memeriksakan diri ke fasilitas 

. 

c. menggunakan masker di wilayah kantor; 

d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan 

tidak memasuki area kantor jika suhu tubuh >37,3°C (2 

kali 

selanjutnya melakukan 

fasilitas pelayanan kesehatan; dan 

jarak 5 

pemeriksaan 
menit), untuk 

kesehatan ke 

pemeriksaan dengan 

e. mematuhi Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru. 

BUPATI KARANGASEM D 
PA 

, A 
R 

sE 

GUSTI AYU MAS SUMATRI 
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LAMPIRAN 2 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR TRANSPORTASI 

I. PELABUHAN PENYEBERANGAN 
 

A. Standar Umum 
Bagi Pengelola, Pekerja, Tamu, Penumpang, dan Pengguna Jasa 
Pelabuhan Penyeberangan antar Pulau atau Tempat dalam Wilayah 
Provinsi, wajib: 
a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan 
masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 
menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat 
berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 
e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 
f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 
g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 
h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 
i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, 

masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai 
kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 
pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 
 

B. Standar Khusus 
1) Pengelola Pelabuhan Penyeberangan wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pekerja, tamu, 

penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan 
antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi mengikuti 

Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; 
b. menyiapkan petugas untuk: 

1) mengatur antrian, mengukur suhu, pengatur jarak 
antrian di pintu masuk dan di areal pelayanan; 

2) menyampaikan informasi melalui pengeras suara tentang 
informasi, himbauan, tindakan pencegahan COVID-19; dan 

3) mengingatkan agar pekerja, tamu, penumpang, dan 
pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau 
tempat dalam wilayah Provinsi tidak berkerumundengan 
mengatur jarak antrian. 
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c. menyiapkan sarana prasarana berupa: 

1) media informasi, himbauan, tindakan pencegahan COVID 19 
pada area publik seperti kantor, depan loket penumpang, 
ruang tunggu penumpang, dan pintu masuk kendaraan; 

2) tempat duduk pada meja/area kerja, ruang pertemuan, 
kantin, ruang tunggu dan lain-lain dengan jarak minimal 1 
meter; 

3) area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja,tamu, 
penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan 
antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi yang 
ditemukan gejala sakit saat dilakukan deteksi dini; 

4) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya pada 
ruangan kantor, ruang tunggu dan loket untuk tamu, 
penumpang, dan pengguna, toilet, pintu masuk kendaraan, 
dan fasilitas umum lainnya; 

5) pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani 
penumpang dan pengguna pada tempat-tempat tertentu; 

6) penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan 
agar pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa 
pelabuhan penyeberangan antar pulau atau tempat dalam 
wilayah Provinsi tidak berkerumun; 

7) tanda pembatas jarak minimal 1 meter di lantai area padat 
pekerja atau pengguna seperti ruang ganti, tangga, dan area 
lain; dan 

8) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan antiseptik, 
dan tempat pembuangan sampah medis yang memadai. 
 

d. Pengaturan operasional: 
1) membuat rotasi jam kerja petugas di pintu masuk dan 

area layanan setiap 4 jam sekali; 
2) melarang masuk kerja bagi pekerja, tamu, penumpang, dan 

pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau 
tempat dalam wilayah Provinsi yang memiliki gejala demam/ 
batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

3) melakukan pemeriksaan kepada seluruh pekerja untuk 
memastikan tidak terjangkit COVID-19, satu hari sebelum 
masuk bekerja 

4) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh 
pekerja, tamu, penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan 
penyeberangan antar pulau atau tempat dalam wilayah 

Provinsi dengan thermo gun/thermo scanner, dan jika 
terdeteksi suhu tubuh >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan 

jarak 5 menit), maka pekerja, tamu, penumpang, dan 
pengguna jasa pelabuhan penyeberangan antar pulau atau 
tempat dalam wilayah Provinsi bersangkutan dilarang masuk 

area dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk 
dapat penanganan lebih lanjut; 
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5) menugaskan petugas informasi melalui pengeras suara 
secara berkala untuk mengingatkan pekerja, tamu, 

penumpang, dan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan 
antar pulau atau tempat dalam wilayah Provinsi agar selalu 
mematuhi protokol kesehatan; 

6) melakukan pembersihan setiap 4 jam sekali dengan sarana 
pembersih dan disinfektan, terutama pada pegangan pintu 

dan tangga yang digunakan bersama, area, dan fasilitas 
umum lainya; dan 

7) menyediakan cairan pembersih tangan/hand sanitizer pada 

pintu keluar yang dapat digunakan oleh pengguna setelah 
melakukan transaksi non tunai. 

 
2) Pekerja Pelabuhan Penyeberangan wajib: 

a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 
batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke fasilitas 

pelayanan kesehatan; 
b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian 

setelah selesai bekerja; dan 

c. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan 
anggota keluarga di rumah. 

 
3) Tamu, Penumpang, dan Pengguna Jasa Pelabuhan Penyeberangan 

wajib: 
a. tidak memasuki areal pelabuhan penyeberangan jika memiliki 

gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan;dan 
b. mematuhi protokol kesehatan dan arahan dari petugas 

Pelabuhan Penyeberangan. 
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II. KAPAL PENYEBERANGAN 

A. Standar Umum 
Bagi Operator/Perusahaan, Awak Kapal dan Pekerja lainnya, 
dan Penumpang/Pengguna Jasa penyeberangan antar pulau 
atau tempat dalam wilayah Provinsi, wajib: 
a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah; 

 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 
menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada 
saat berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 
e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 
f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 
g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 
h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 
i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, 

tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan 
sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 
pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 
B. Standar Khusus 

1. Operator/Perusahaan Kapal Penyeberangan wajib: 
a. menyiapkan petugas untuk mengawasi awak kapal, pekerja 

lainnya, dan penumpang/pengguna jasa agar mengikuti 
Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. penyiapan petugas untuk memberikan informasi, himbauan, 
tindakan pencegahan atau pemutaran video dari kementerian 
kesehatan atau instansi terkait mengenai pencegahan COVID-
19 pada ruang penumpang kapal penyeberangan; 

c. penyiapan sarana dan prasarana berupa: 
1) masker dan sarung tangan untuk petugas di kapal 

penyeberangan serta masker untuk penumpang/ 
pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek; 

2) cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di dalam kapal 
penyeberangan; 

3) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) 
untuk melakukan pemeriksaan kepada awak kapal 
penyeberangan dan penumpang; 

4) penanda di kursi untuk membatasi tempat duduk yang 
dapat digunakan pada kapal penyeberangan; 

5) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan 
antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang 
mencukupi di dalam kapal penyeberangan; dan 

6) sistem pembayaran non tunai. d. pengaturan operasional: 
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1) melarang masuk kerja bagi awak kapal, awak darat 
dan pekerja lainnya yang memiliki gejala demam/ 
batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

2) melakukan pemeriksaan kepada nahkoda dan awak 
kapal penyeberangan untuk memastikan tidak 
terjangkit COVID-19, satu hari sebelum masuk bekerja; 

3) memastikan ruang akomodasi kapal penyeberangan 
dalam keadaan bersih dan higienis, seperti pegangan 

pintu, tempat duduk, dan area yang sering disentuh; 
4) membersihkan ruang pelayanan tiket setiap 4 jam 

dengan disinfektan; 

5) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada awak kapal, 
pekerja lainnya, dan penumpang/pengguna jasa di 
pintu masuk kapal penyeberangan dengan thermo 
gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi suhu tubuh 
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), 

maka awak kapal, pekerja lainnya, dan 
penumpang/pengguna jasa bersangkutan dilarang 
masuk area dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait 

untuk dapat penanganan lebih lanjut; dan 
6) menjaga kualitas udara dalam kapal penyeberangan 

dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar 
matahari masuk ruangan. 

 
2. Awak Kapal dan Pekerja Kapal Penyeberangan lainnya wajib: 

a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke 
fasilitas pelayanan kesehatan; 

b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian 
saat selesai bekerja; 

c. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan 

anggota keluarga di rumah; dan 
d. melaporkan ke petugas untuk selanjutnya dibawa ke pos 

kesehatan atau rumah sakit, apabila ditemukan pengguna 
jasa mengalami gejala klinis. 

 
3. Penumpang/Pengguna Jasa Kapal Penyeberangan wajib: 

a. mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk; 

b. mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dan arahan dari 
nahkoda atau awak kapal penyeberangan; 

c. menggunakan masker dan/atau alat pelindung wajah selama 
dalam kapal; 

d. mengupayakan tidak berbicara antar penumpang selama 

dalam kapal; dan 
e. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai selama 

dalam kapal.



12 
 

 

 

III. KENDARAAN PENUMPANG UMUM 
 

A. Standar Umum 
Bagi Operator/Pemilik, Pengemudi/Pekerja lainnya, dan 

Penumpang/Pengguna Jasa antar tempat dalam wilayah 
Provinsi, wajib: 
a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan 
masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 
menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada saat 
berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 
e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 
f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 
g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 
h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 
i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, 

tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan 
sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 
pencegahan penyebaran COVlD-19; dan menghindari kontak 
fisik saat menyampaikan salam. 

 

 
 

B. Standar Khusus 
1. Operator/pemilik Kendaraan Penumpang Umum wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pengemudi/pekerja 
lainnya, dan penumpang/pengguna jasa antar tempat dalam 
wilayah Provinsi agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan 
Era Baru; 

b. menyiapkan petugas untuk: 
1) memberikan informasi, himbauan, tindakan pencegahan 

atau pemutaran video dari Kementerian Kesehatan atau 
instansi terkait mengenai pencegahan COVID-19 pada 
ruang penumpang; dan 

2) mengupayakan sistem pembayaran non tunai. 
c. menyiapkan Sarana dan Prasarana berupa: 

1) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) 
untuk melakukan pemeriksaan kepada pengemudi 
/pekerja lainnya, dan penumpang /pengguna jasa antar 
tempat dalam wilayah Provinsi; 

2) masker dan sarung tangan untuk petugas di kendaraan 
penumpang umum serta menyediakan masker untuk 
penumpang/pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek; 

3) penanda di kursi untuk membatasi tempat duduk yang 
dapat digunakan; dan
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4) sarung tangan, masker, cairan disinfektan, cairan 
antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang 
mencukupi di setiap kendaraan. 

d. pengaturan operasional: 
1) melarang masuk kerja bagi pengemudi dan pekerja 

lainnya yang memiliki gejala demam/batuk/pilek/nyeri 
tenggorokan; 

2) melakukan pemeriksaan kepada seluruh pengemudi dan 
pekerja lainnya untuk memastikan tidak terjangkit COVID-
19, satu hari sebelum masuk bekerja; 

3) memastikan kendaraan dalam keadaan bersih dan 
higienis terutama pegangan pintu, tempat duduk, dan area 
yang sering disentuh; 

4) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada seluruh 
pengemudi/pekerja lainnya, dan penumpang/ pengguna 
jasa di pintu masuk dan tidak memasuki kendaraan 
penumpang umum jika suhu tubuh >37,3 C (2 kali 
pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya 
berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat 
penanganan lebih lanjut; dan 

5) menjaga kualitas udara dalam kendaraan dengan 
mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari 
masuk ruangan, dengan pembersihan filter AC. 

 
2. Pengemudi dan Pekerja Kendaraan Penumpang Umum lainnya 

wajib: 
a. tidak mengemudi atau bekerja jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan 
diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; 

b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian 
saat selesai bekerja; 

c. menggunakan masker selama bekerja; dan 
d. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan 

anggota keluarga di rumah. 
 

3. Penumpang/Pengguna Jasa Kendaraan Penumpang Umum 
wajib: 
a. mematuhi protokol kesehatan dan arahan dari pengemudi; 
b. menggunakan masker selama dalam kendaraan; 
c. mengupayakan tidak berbicara antar penumpang selama 

dalam kendaraan; dan 
d. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai selama 

dalam kendaraan. 
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IV. KENDARAAN ANGKUTAN BARANG 

A. Standar Umum 

Bagi Operator/Pemilik dan Pengemudi/Pekerja lainnya wajib: 
a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan 
masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 
menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada 
saat berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 
e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 
f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 
g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 
h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 
i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, 

tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan 
sesuai kebutuhan. 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 
pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 
 

 
 

B. Standar Khusus 
1. Operator/Pemilik Kendaraan Angkutan Barang wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pengemudi/ pekerja 
lainnya agar mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era 

Baru; 
b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/ 

thermo scanner) untuk melakukan pemeriksaan kepada 
awak kendaraan; 

c. menyediakan sarung tangan, masker, cairan disinfektan, 

cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang 
mencukupi di setiap kendaraan; dan 

d. mengupayakan sistem pembayaran non tunai. 

 

 
2. Pengemudi dan Pekerja Kendaraan Angkutan Barang lainnya 

wajib: 

a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 
batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke 
fasilitas pelayanan kesehatan; dan 

b. membatasi jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang 
termasuk pengemudi. 
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V. ANGKUTAN AKDP DAN PARIWISATA  

A. Standar Umum 
Bagi Operator/Pemilik, Pengemudi/Pekerja lainnya, dan 
Penumpang/Pengguna Jasa Angkutan AKDP dan Pariwisata antar 
tempat dalam Provinsi, wajib: 
a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan 
masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 
menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada saat 
berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 
e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 
f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 
h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone,kacamata, 
tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan 
sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 
pencegahan penyebaran COVlD-19; dan menghindari kontak 

fisik saat menyampaikan salam. 
 

 
 

B. Standar Khusus 
1. Operator/Pemilik Angkutan AKDP dan Pariwisata wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pengemudi/ pekerja 

lainnya, dan penumpang/pengguna jasa angkutan AKDP 
dan pariwisata antar tempat dalam Provinsi agar mengikuti 
Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. menyiapkan petugas yang memberikan informasi, 
himbauan, tindakan pencegahan atau pemutaran video 
dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait mengenai 

pencegahan COVID-19 pada ruang penumpang; 

c. menyiapkan masker dan sarung tangan untuk petugas 

di dalam angkutan serta menyediakan masker untuk 
pengguna jasa yang terindikasi batuk/pilek; 

d. menyiapkan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) 

di dalam kendaraan; 

e. menyiapkan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/ 

thermo scanner) untuk melakukan pemeriksaan kepada 
awak kendaraan serta penumpang; 

f. menyiapkan sarung tangan, masker, cairan disinfektan, 
cairan antiseptik, dan tempat pembuangan sampah yang 
mencukupi di setiap kendaraan; dan 

g. mengupayakan penggunaan sistem pembayaran non tunai. 
 

2. Pengemudi dan Pekerja Angkutan AKDP dan Pariwisata lainnya 
wajib: 
a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke 
fasilitas pelayanan kesehatan; 
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b. menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti 

pakaian saat selesai bekerja; 

c. menggunakan masker selama bekerja; dan 
d. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak 

dengan anggota keluarga di rumah. 
 

3. Penumpang/Pengguna Jasa Angkutan AKDP dan Pariwisata 
wajib: 
a. mematuhi protokol kesehatan dan arahan dari pengemudi; 
b. menggunakan masker selama dalam kendaraan; dan 
c. mengupayakan tidak berbicara antar penumpang selama 

dalam kendaraan. 
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VI. TERMINAL ANGKUTAN JALAN 

A. Standar Umum 
Bagi Pengelola, Pekerja, dan Penumpang/Pengunjung wajib: 
a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, maka sebaiknya menggunakan 
masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 
menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 meter pada 
saat berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 
e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 
f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 
g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 
h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 
i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, 

tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan 
sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 
 

B. Standar Khusus 
1. Bagi pengelola Terminal Angkutan Jalan wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pekerja dan 

penumpang/pengunjung agar mengikuti Protokol Tatanan 
Kehidupan Era Baru; 

b. menyiapkan petugas untuk: 
1) mengatur antrian, mengukur suhu tubuh, mengatur 

jarak antrian di pintu masuk dan di areal pelayanan; 
2) menyampaikan informasi melalui pengeras suara 

tentang informasi, himbauan, tindakan pencegahan 
COVID-19; dan 

c. mengingatkan agar pengguna jasa terminal tidak 
berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Menyiapkan 
sarana prasarana berupa: 
1) media informasi, himbauan, tindakan pencegahan 

COVID-19 pada area publik seperti kantor, depan loket 

penumpang, ruang tunggu penumpang, dan pintu 
masuk kendaraan; 

2) tempat duduk pada meja/area kerja, ruang 

pertemuan, kantin, ruang tunggu dan lain-lain dengan 
jarak minimal 1 meter; 

3) area/ruangan tersendiri untuk observasi pekerja dan 

penumpang/pengunjung terminal angkutan jalan yang 
ditemukan mengalami gejala klinis; 

4) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya pada 
ruangan kantor, ruang tunggu penumpang, loket 
penumpang, toilet, pintu masuk kendaraan, dan 
fasilitas umum lainnya; 

5) pembatas kaca bagi pekerja yang melayani 

penumpang/pengunjung pada tempat-tempat tertentu; 
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6) penanda di lantai atau poster/banner untuk 
mengingatkan agar pekerja, dan penumpang/ 
pengunjung terminal tidak berkerumun; 

7) tanda pembatas jarak minimal 1 meter di lantai area 
padat pekerja, dan penumpang/pengunjung terminal, 

seperti ruang ganti, tangga, dan area lain; dan 

8) sarung tangan, masker, cairan disinfektan 

cairan antiseptik, dan tempat pembuangan 
sampah medis yang mencukupi. 

 
d. pengaturan operasional: 

1) melakukan pembatasan perjalanan dengan hanya 
memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan 

dalam provinsi yang tidak mengalami gejala klinis; 
2) melakukan pembatasan perjalanan dengan hanya 

memberangkatkan atau menerima pelaku perjalanan 
antar provinsi yang telah memiliki surat keterangan 

hasil negatif uji swab atau non-reaktif rapid test dari 
laboratorium resmi dengan masa berlaku 14 hari sejak 

tanggal dikeluarkan; 

3) membuat rotasi jam kerja petugas di pintu masuk 
dan area layanan setiap 4 jam sekali; 

4) melarang masuk area terminal bagi pekerja, dan 
penumpang/pengunjung yang memiliki gejala 
demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

5) melakukan pemeriksaan kepada seluruh pekerja 

untuk memastikan tidak terjangkit COVID-19, satu 
hari sebelum masuk bekerja; 

6) menugaskan petugas informasi melalui pengeras 

suara, secara berkala untuk mengingatkan pekerja, dan 
penumpang/pengunjung agar selalu mematuhi protokol 
kesehatan; 

7) melakukan pembersihan setiap 4 jam sekali 
menggunakan pembersih dan disinfektan, 
terutama pada pegangan pintu dan tangga yang 

digunakan bersama, area, dan fasilitas umum 
lainnya; menyediakan cairan pembersih tangan/ 
hand sanitizer pada pintu masuk yang dapat 

digunakan oleh pengguna terminal dan pengemudi 
kendaraan setelah melakukan transaksi non tunai; 

dan 
8) melakukan pengecekan suhu tubuh kepada 

seluruh pekerja, dan penumpang/pengunjung di 

pintu masuk atau area terminal dengan thermo 
gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi suhu 

tubuh >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 
menit), maka pekerja, dan penumpang/pengunjung 
bersangkutan dilarang masuk area dan/ a tau 

berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat 
penanganan lebih lanjut. 

 
2. Bagi pekerja Terminal Angkutan Jalan wajib ; 

a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti 

demam/ batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan dan 

memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan 

kesehatan; 



khusus kerja dan menggunakan 
mengganti pakaian saat selesai bekerja; 
menggunakan masker dan/ atau pelindung 
wajah selama bekerja; dan 
segera mandi dan berganti pakaian sebelum 
kontak dengan anggota keluarga di rumah. 

b. pakaian 

C. 

d. 

3. Bagi Penumpang/pengunjung angkutan jalan wajib: 
menggunakan masker selama di dalam terminal; 
mengupayakan tidak berbicara antar 
penumpang/ pengunjung selama di dalam 
terminal, 
memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 
meter pada saat berinteraksi dan duduk; 
tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai 
selama di dalam terminal; dan 

a. 
b. 

C. 

d. 

mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dan 
araran dari petugas terminal. 

e. 

BUPATI KARANGASEM^ 
A 

A 
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LAMPIRAN 3 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR ADAT DAN AGAMA 

I. ACARA PERTEMUAN ADAT 

A. Standar Umum : 

Bagi Prajuru (pemimpin/pelaksana) dan Krama (peserta) acara 

pertemuan, wajib: 

1. Menggunakan  masker  dan/atau  pelindung  wajah,  dan apabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 

3 lapis; 

2. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

3. Memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

4. Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

5. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 

6. Menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

7. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai 

di rumah; 

8. Bersedia  diperiksa  oleh  petugas  kesehatan  dalam  rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

9. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

B. Standar Khusus: 

1.  Prajuru (pemimpin/pelaksana) dalam melaksanakan acara 

pertemuan adat, wajib: 

a. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

 Fasilitas cuci tangan dengan sabun pada air mengalir 

dan/atau hand sanitizer di area pertemuan adat minimal di 

pintu masuk dan keluar; 

 Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan 

hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan 

 Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) 

yang disesuaikan dengan jumlah peserta dalam pertemuan 

adat. 
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b. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

c. Melaksanakan penyemprotan dan pembersihan 

dengan disinfektan di tempat pertemuan setiap akhir 

kegiatan sesuai dengan kebutuhan; 

d. Memastikan adanya tanda pada lantai dengan jarak 

minimal 1 meter, di lokasi tempat antrian sebelum 

memasuki area pertemuan adat; 

e. Mengatur tempat duduk agar memenuhi ketentuan 

jaga jarak, dengan jarak minimal 1 meter; 

f. Memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi 

tempat pertemuan adat untuk menjaga jarak minimal 

1 meter; 

g. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada krama yang melakukan pelanggaran protokol 

kesehatan; dan 

h. Memfasilitasi pelatihan terhadap anggota prajuru 

untuk mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era 

Baru. 

2. Krama wajib: 

a. Dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala 

seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan 

sebelum mengikuti pertemuan adat; 

b. Mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk 

dan tidak memasuki tempat pertemuan adat jika 

suhu tubuh >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 

5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan 

kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; 

c. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah 

selama di tempat pertemuan adat; 

d. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan, 

minimal sebelum memasuki tempat pertemuan adat; 

dan 

e. Tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai 

selama di tempat pertemuan adat. 
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II. ACARA KEAGAMAAN (HINDU, ISLAM, KRISTEN PROTESTAN, 

KATOLIK, BUDHA, DAN KHONGHUCU) 

A. Standar Umum: 

Bagi Pengelola, Pelaksana, dan Umat/Masyarakat dalam acara 

keagamaan, wajib: 

1. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan 

masker kain 3 lapis; 

2. Mencuci  tangan  dengan sabun  pada  air  mengalir  atau 

menggunakan hand sanitizer; 

3. Memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi  dan  duduk,  yang  disesuaikan  dengan  luas area 

peribadatan/persembahyangan; 

4.  Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

5.  Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat 

bersin dan batuk; 

6.  Menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area 

wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

7.  Menjalani pengukuran suhu tubuh; 

8.  Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

9. Membersihkan perlengkapan pribadi seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya dengan cairan 

disinfektan, setelah mengikuti acara keagamaan sesuai 

kebutuhan; 

10.Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka    

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

11. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

B.  Standar Khusus: 

1. Pengelola acara keagamaan wajib: 

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi pelaksana dan 

umat/masyarakat agar mengikuti Protokol Tatanan 
Kehidupan Era Baru; 

b. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

 fasilitas cuci tangan yang memadai dengan sabun dan air 

mengalir dan/atau hand sanitizer di area acara 

keagamaan, minimal di pintu masuk dan keluar; 

 tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan 

hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; dan 
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 alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) 

dengan jumlah disesuaikan dengan kapasitas tempat acara 

keagamaan. 

b. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

c. Melakukan pengaturan jumlah umat/masyarakat di tempat 

acara keagamaan untuk menjaga jarak minimal 1 meter 

disesuaikan dengan luas area 

peribadatan/persembahyangan; 

d. Menyesuaikan waktu pelaksanaan acara keagamaan tanpa 

mengurangi kesempurnaan/makna peribadatan/ 

persembahyangan; 

e. Melakukan disinfeksi terhadap tempat dan fasilitas setiap 

akhir kegiatan peribadatan/persembahyangan sesuai dengan 

kebutuhan; 

f. Memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi tempat 

antrian sebelum memasuki area acara keagamaan, minimal 

dengan jarak 1 meter; 

g. Memberikan sanksi kepada umat/masyarakat yang 

melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku; 

h. Memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana untuk 

melaksanakan protokol kesehatan; dan 

i. penggunaan bahan plastik sekali pakai selama di area tempat 

peribadatan/persembahyangan. 

2. Pelaksana di acara keagamaan wajib: 

a. Melakukan pengecekan suhu tubuh umat/masyarakat 

dengan thermo gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi suhu 

tubuh >37,30C, maka umat/masyarakat bersangkutan 

dilarang memasuki area tempat acara keagamaan dan/atau 

berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan 

lebih lanjut; 

b. Memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci 

tangan dan hand sanitizer, 

c. Menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; 

d. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk tempat 

peribadatan/persembahyangan untuk memudahkan 

penerapan dan pengawasan protokol kesehatan; 

e. Mengatur tempat antrian agar memenuhi ketentuan jaga 

jarak, dengan jarak minimal 1 meter; 

f. Mengatur tempat duduk agar memenuhi ketentuan jaga 

jarak, dengan jarak minimal 1 meter; 



g Melarang umat/masyarakat menggunakan bahan plastik 
sekali pakai selama di area peribadatan/persembahyangan; 

h. Melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan 
disinfektan minimal 4 jam sekali di area tempat pelaksanaan 

acara keagamaan; dan 

Mengimbau melalui audio untuk selalu menggunakan 
masker, mencuci tangan, dan hand sanitizer sesuai dengan 

kebutuhan. 

3. Umat/masyarakat dalam mengikuti acara keagamaan, wajib: 
a. Dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/ nyeri tenggorokan sebelum mengikuti 
acara keagamaan; 

b. Membawa 
semua perlengkapan 

peribadatan/persembahyangan sendiri tanpa menggunakan 
bahan plastik sekali pakai; 

C. Mengupayakan menggunakan masker selama di tempat 
acara keagamaan; 

d. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 
disediakan sebelum dan setelah memasuki tempat acara 
keagamaan; dan 

e. Mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan 
tidak memasuki tempat acara keagamaan jika suhu tubuh 
>37,3C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk 
selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas 
pelayanan kesehatan. 

BUPATI KARANGASEM 
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LAMPIRAN 4 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR KEGIATAN SENI DAN BUDAYA 
 

 

I. PERGELARAN, PAMERAN, LOMBA, PELATIHAN, DAN 

WORKSHOP/SEMINAR SENI DAN BUDAYA 

 

A. Standar Umum 

 

Bagi Pengelola, Pelaksana, Pengisi Acara, Peserta, dan Tamu/ 

Penonton pada Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, dan 

Workshop/Seminar Seni dan Budaya, wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

 

1. Pengelola Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, 

Workshop/Seminar wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pelaksana, 

pengisi acara, peserta, dan tamu/penonton agar 

mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 
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1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

tempat kegiatan seni dan budaya dengan jarak yang 

memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah 

dilihat; 

3) hand sanitizer di area tempat kegiatan seni dan 

budaya minimal di pintu masuk dan keluar; dan 

4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan 

kapasitas tempat kegiatan seni dan budaya. 

 

c. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

d. melakukan pengaturan: 

1) jarak antar pengisi acara minimal 1 meter; 

2) jarak antar tamu/penonton minimal 1 meter; dan 

3) jarak tempat duduk minimal 1 meter antar 

tamu/penonton dan/atau pada meja/area kerja 

pelaksana kegiatan. 

 

e. menentukan jumlah tamu/penonton di tempat 

kegiatan seni dan budaya maksimal 50% dari kapasitas 

dalam kondisi normal, untuk menjaga jarak sesuai 

ketentuan; 

f. memastikan seluruh area dalam keadaan bersih dan 

higienis dengan melakukan pembersihan 4 jam 

sebelum kegiatan diselenggarakan menggunakan 

pembersih dan disinfektan, minimal terhadap gagang 

pintu, tangga, tombol lift, ruang rias, sarana dan 

prasarana penunjang kegiatan, areal panggung, tempat 

duduk penonton, peralatan kantor yang digunakan 

bersama, dan fasilitas umum; 

g. melakukan disinfeksi terhadap properti dan peralatan 

sebelum dan sesudah kegiatan seni dan budaya; 

h. menjaga kualitas udara area kegiatan dengan 

mengoptimalkan sirkulasi udara, sinar matahari pada 

panggung terbuka/areal kegiatan terbuka, dan 

pembersihan filter AC sebelum dan sesudah kegiatan; 

i. melakukan disinfeksi sebelum AC dinyalakan dengan 

penyemprotan cairan disinfektan seperti pada 

evaporator, blower, dan penyaring udara (filter), 

permukaan casing indoor AC, dan kisi-kisi exhaust AC 

sentral; 

j. melakukan pemasangan pembatas kaca bagi pelaksana 

kegiatan dalam melayani pengisi acara dan 

tamu/penonton; 

k. tidak menyediakan dan/atau menggunakan bahan 

plastik sekali pakai selama kegiatan seni dan budaya; 
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l. mengatur mobilisasi pengunjung pada gedung 

bertingkat dengan cara: 

1) pada penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang 

masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift, 

dan penumpang lift harus berdiri dengan posisi 

saling membelakangi; dan 

2) pada penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 

jalur tangga, pada lajur untuk naik dan turun 

diusahakan tidak ada yang berpapasan dan jika 

terdapat 2 jalur tangga, dilakukan pemisahan jalur 

untuk naik dan turun. 

 

m. memberikan sanksi kepada pelaksana, pengisi acara, 

dan tamu/penonton yang melakukan pelanggaran 

sesuai ketentuan yang berlaku; 

n. mengatur jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak 

terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk 

terdekat dengan pintu untuk keluar terlebih dahulu 

secara tertib; dan 

o. memfasilitasi pelatihan terhadap pengelola untuk 

penerapan protokol kesehatan. 

 

2. Pelaksana Pergelaran, Pameran, Lomba, Pelatihan, 

Workshop/ Seminar wajib: 

a. melakukan pengecekan suhu tubuh pengisi acara dan 

tamu/penonton dengan (thermo gun/thermo scanner), 

dan jika terdeteksi suhu tubuh >37,30C (2 kali 

pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang 

bersangkutan dilarang memasuki area kegiatan seni 

dan budaya dan/atau berkoodinasi dengan pihak 

terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut; 

b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci 

tangan dan hand sanitizer; 

c. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

d. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan 

disinfektan di area kegiatan seni dan budaya sesuai 

dengan kebutuhan; 

e. melarang pengisi acara, tamu/penonton membawa 

makan dan minuman dengan bahan plastik sekali 

pakai ke area pertunjukan seni dan budaya; 

f. mengatur antrian dan tempat duduk agar memenuhi 

ketentuan jaga jarak, dengan jarak minimal 1 meter; 

g. memasukan tamu/penonton di tempat kegiatan seni 

dan budaya dengan jumlah maksimal 50% dari 

kapasitas dalam kondisi normal, untuk menjaga jarak 

sesuai ketentuan; dan 
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h. menghimbau melalui audio untuk selalu menggunakan 

masker, mencuci tangan, dan hand sanitizer sesuai 

dengan kebutuhan. 

3. Pengisi acara dan Peserta Pergelaran, Pameran, Lomba, 

Pelatihan, dan Workshop/Seminar wajib: 

a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri 

ke fasilitas pelayanan kesehatan; 

b. menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala 

baik dengan air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer, dan selalu disiplin menjaga jarak sebelum 

dan setelah pentas/tampil; 

c. tidak membawa makanan dan minuman dengan 

menggunakan bahan plastik sekali pakai ke area 

pertunjukan seni dan budaya; dan 

d. menunjukan surat keterangan hasil negatif uji PCR 

atau non-reaktif rapid test yang masih berlaku dari 

lembaga yang berwenang bagi pengisi acara yang 

berasal dari luar daerah Provinsi/luar negeri. 

 

4. Tamu/Penonton/Pengunjung Pergelaran, Pameran, 

Lomba, Pelatihan, dan Workshop/Seminar wajib: 

a. dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala 

seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan 

sebelum mengikuti kegiatan seni dan budaya; 

b. memakai masker dan/atau alat pelindung wajah 

selama di tempat kegiatan seni dan budaya; 

c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir 

dan/atau menggunakan hand sanitizer pada tempat 

yang sudah disediakan sebelum dan setelah memasuki 

tempat kegiatan seni dan budaya; 

d. mengikuti pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan 

tidak memasuki tempat kegiatan seni dan budaya jika 

suhu tubuh >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 

5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan 

kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan; 

e. tidak membawa makanan dan minuman dengan 

menggunakan bahan plastik sekali pakai selama di 

tempat kegiatan seni dan budaya; dan 

f. segera melaporkan diri kepada petugas apabila pada 

saat acara kegiatan seni dan budaya berlangsung, 

mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri 

tenggorokan untuk mendapatkan penanganan lebih 

lanjut. 
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II. PAWAI SENI DAN BUDAYA  

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Pelaksana, Pengisi Acara, Peserta, dan 

Penonton Pawai Seni dan Budaya, wajib: 

a. mengupayakan menggunakan masker dan/atau pelindung 

wajah, dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g.  menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

 

B.  Standar Khusus 

 

1. Pengelola Pawai wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pelaksana, 

pengisi acara, peserta, dan tamu/penonton agar 

mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

tempat kegiatan pawai seni dan budaya dengan 

jarak yang memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah 

dilihat; 

3) hand sanitizer di area tempat kegiatan pawai seni 

dan budaya minimal di pintu masuk dan keluar; 

dan 

4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/ thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan 

tempat kegiatan pawai seni dan budaya. 

c. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 
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d. melakukan pengaturan: 

1) jarak satu pengisi acara dengan pengisi acara 

lainnya minimal 1 meter; 

2) jarak satu tamu/penonton dengan penonton lainnya 

minimal 1 meter; dan 

3) jarak tempat duduk minimal 1 meter antar 

penonton dan/atau pada meja/area kerja pelaksana 

kegiatan. 

e. memastikan seluruh area dalam keadaan bersih dan 

higienis dengan melakukan pembersihan 4 jam 

sebelum kegiatan diselenggarakan menggunakan 

pembersih dan disinfektan; 

f. melakukan disinfeksi terhadap properti dan peralatan 

sebelum dan sesudah kegiatan pawai seni dan budaya; 

g. tidak menyediakan dan/atau menggunakan bahan 

plastik sekali pakai selama kegiatan seni dan budaya; 

h. memberikan sanksi kepada pelaksana, pengisi acara, 

dan penonton yang melakukan pelanggaran sesuai 

ketentuan yang berlaku; dan 

i. memfasilitasi pelatihan terhadap pengelola untuk 

penerapan protokol kesehatan. 

2. Pelaksana Pawai wajib: 

a. melakukan pengecekan suhu tubuh pengisi acara dan 

peserta dengan (thermo gun/thermo scanner), dan jika 

terdeteksi suhu tubuh >37,30C (2 kali pemeriksaan 

dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan 

dilarang mengikuti kegiatan pawai seni dan budaya 

dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk 

dapat penanganan lebih lanjut; 

b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci 

tangan dan hand sanitizer; 

c. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

d. melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan 

disinfektan di area kegiatan pawai seni dan budaya 

sesuai dengan kebutuhan; 

e. melarang pengisi acara dan peserta membawa makan 

dan minuman dengan bahan plastik sekali pakai ke 

area pawai seni dan budaya; dan 

f. menghimbau melalui audio kepada penonton untuk 

selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan tidak 

membawa makanan dan minuman dengan 

menggunakan bahan plastik sekali pakai. 

 

3. Pengisi acara dan Peserta Pawai wajib: 

a. tidak ikut pawai jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri 

ke fasilitas pelayanan kesehatan; 



b. tidak membawa makan dan minuman dengan bahan 
setelah sebelum plastik 

pentas/tampil; dan 

sekali pakai dan 

c. menggunakan masker, mencuci tangan secara berkala 
baik dengan air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer, dan selalu disiplin menjaga jarak sebelum 

dan setelah pentas/tampil. 

4. Penonton Pawai wajib: 
a. dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gejala 

tenggorokan seperti demam/batuk/pilek/nyeri 
sebelum mengikuti kegiatan pawai seni dan budaya; 

b. memakai masker dan/atau alat pelindung wajah 
selama di tempat kegiatan pawai seni dan budaya; 

C. mengupayakan tidak membawa makanan dan 

minuman dengan menggunakan bahan plastik sekali 

pakai selama di tempat kegiatan pawai seni dan 

budaya; dan 
d. Segera melaporkan diri kepada petugas apabila pada 

saat acara kegiatan seni dan budaya berlangsung 
mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri 
tenggorokan untuk mendapatkan penanganan lebih 

lanjut. 

uAARÀRANGASEM 

AR 
I GUSPHAYU MAS SUMATRI 
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LAMPIRAN 5 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR PERTANIAN DALAM ARTI LUAS 

I. PENGELOLAAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN 

PERKEBUNA 

A. Standar Umum: 

Bagi Pengelola, Pekerja, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina 

wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan 

masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

mengunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan menghindari kontak 

fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus: 

1. Pengelola Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 

wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi pekerja, 

konsumen/pelanggan, dan pembina agar mengikuti 

Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area pengolahan dengan jarak yang memadai; 
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2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah 

dilihat;dan 

3) hand sanitizer di area pengolahan minimal di pintu 

masuk dan keluar. 

c. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

d. mencegah berkumpulnya pekerja, konsumen/pelanggan 

dan pembina dengan cara menetapkan jam kerja sesuai 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola; dan 

e. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan. 

 
2. Pekerja Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 

wajib: 

a. menggunakan masker/pelindung wajah dan sarung tangan 

selama bekerja; 

b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan 

diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan 

c. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh 

denganthermo gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi 

suhu tubuh  >37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 

menit), maka tidak memasuki area kerja. 

 

3. Konsumen/Pelanggan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan 

Perkebunan wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir 

ataumenggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan sebelum memasuki area pengolahan; 

b. menggunakan masker dan/atau pelindung  wajah selama 

di area pengolahan; dan 

c. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu 

masuk dan jika suhu tubuh >37,3°C (2 kali pemeriksaan 

dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki area 

pengolahan. 

 

4. Pembina Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 

wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan sebelum memasuki area pengolahan; 

b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama di 

area pengolahan; 

c. membatasi jumlah peserta pertemuan maksimal20 orang, 

seperti dalam rapat pembinaan, sosialisasi teknologi 

pengolahan, dan gerakan tanam/panen; dan 

mengupayakan pembinaan kepada pengolah secara online. 
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II. PENGELOLAAN PETERNAKAN 

A. Standar Umum: 

Bagi Pengelola, Pekerja, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker 

kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

e. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

f. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

g. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

h. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, 

tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan 

sesuai kebutuhan; 

i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Peternakan wajib: 

a. memastikan ketersediaan sabun dan air mengalir untuk 

mencuci tangan dan/atau hand sanitizer; 

b. melakukan disinfeksi pada kandang dan ruang pengolahan 

secara rutin; 

c. memastikan peternak memahami perlindungan diri dari 

penularan COVID-19 dengan Perilak Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS), seperti makan makanan sehat, olah raga yang 

teratur, tidak merokok, dan membuang sampah pada 

tempatnya; 

d. mewajibkan peternak dan konsumen/pelanggan 

menggunakan masker; 

e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan 

; 

f. melakukan pengaturan  ruang kerja, antar peternak 

dengan jarak minimal 1 meter dan memberi tanda khusus 

yang ditempatkan pada lantai, meja, dan kursi; 

g. mencegah berkumpulnya pelanggan, dengan: 

1) melarang pelanggan masuk ke kandang/ruang 

pengolahan; 
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2) menyediakan ruang display produk dan ruang tunggu 

untuk pelanggan dengan jarak kursi minimal 1 meter; 

3) mengontrol jumlah pelanggan yang dapat masuk ke 

ruang display produk untuk menghindari kerumunan; 

4) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan 

menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

5) menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

 

2. Pekerja Peternakan wajib: 

a. dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke lahan/ 

kandang/ruang pengolahan; 

b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke 

fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; 

c. menjaga kebersihan tangan dan sering mencuci tangan 

dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer; 

d. menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari 

lahan/kandang/ruang pengolahan serta selama berada di 

tempat kerja; 

e. menggunakan sepatu khusus di kandang/tempat 

pengolahan dan didisinfeksi setiap hari sebelum dan setelah 

pakai; 

f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter saat 

berhadapan dengan pelanggan atau peternak lainnya; 

g. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik 

apabila tidak ada kepentingan mendesak; 

h. menghindari tempat umum/keramaian/ruang publik 

apabila tidak ada kepentingan mendesak; 

i. memperhatikan dan menjaga pola hidup sehat berupa 

makanan dengan gizi yang cukup, olah raga teratur, dan 

istrahat yang cukup serta mengelola stress dengan baik; dan 

bersikap kooperatif dalam hal pihak yang 

berwenang/petugas medis meminta untuk melakukan 

pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan dini dalam rangka 

mengantisipasi penyebaran COVID-19, seperti pengecekan 

suhu tubuh. 

 

3. Konsumen/Pelanggan Peternakan wajib: 

a. mengupayakan pemesanan melalui online; 

b. sebelum memasuki areal peternakan wajib mencuci tangan 

dengan sabun pada air mengalir di tempat yang sudah 

disediakan atau menggunakan hand sanitizer; 

c. selalu menggunakan masker dan/atau pelindung wajah 

selama berada di areal peternakan; 

d. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan 

orang lain; dan 
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e. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu 

masuk dan jika suhu tubuh >37,3°C (2 kali pemeriksaan 

dengan jarak 5 menit), maka tidak memasuki areal 

peternakan. 

 

4. Pembina Peternakan wajib: 

a. mengupayakan pembinaan kepada peternak melalui online; 

b. membatasi jumlah peserta maksimal 20 orang apabila 

harus bertemu langsung seperti melakukan rapat 

pembinaan, demplot teknologi, bimbingan teknis; 

c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir pada 

tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki ruangan 

pertemuan; 

d. menggunakan masker selama berada di area pertemuan; 

e. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan 

dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer; dan 

f. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan 

orang lain. 
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III.   PENGELOLAAN PERIKANAN  

A. Standar Umum: 

Bagi Pengelola, Karyawan, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina 

wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker 

kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

mengunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, 

tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan 

sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan menghindari kontak 

fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus: 

1. Pengelola Perikanan wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi karyawan, 

konsumen/pelanggan, dan pembina agar mengikuti Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area perikanan dengan jarak yang memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah 

dilihat; 

3) hand sanitizer di area kerja minimal di pintu 

masuk dan keluar; dan 

4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan frekuensi dan kapasitas yang 

memadai sesuai kebutuhan. 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan, 

konsumen/pelanggan, dan pembina dengan thermo 

gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi suhu tubuh 

>37,3°C  maka dilarang memasuki area kerja dan/atau 

berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan 

lebih lanjut; 

d. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; dan 
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e. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan area kerja sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

2. Karyawan Perikanan wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, penutup 

kepala, sarung tangan, sepatu boat, dan baju kerja selama 

bekerja; 

b. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan 

diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; dan 

c. menerapkan standar Good Manufacturing Practiceses (GMP) 

dan Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) di 

ruang produksi dari proses penerimaan bahan baku sampai 

stuffing. 

 

3. Konsumen/Pelanggan Perikanan wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan sebelum memasuki area perikanan; dan 

b. b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk 

dan tidak memasuki area perikanan jika suhu tubuh 

>37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), 

untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

4. Pembina Perikanan wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan sebelum memasuki area perikanan; 

b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan 

tidak memasuki area perikanan jika suhu tubuh >37,3°C (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya 

melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan; 

c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, penutup  

kepala, sarung tangan, sepatu bot, dan baju kerja selama 

pembinaan; dan 

d. mengupayakan pembinaan kepada pengolah perikanan 

secara online. 
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IV. PENGELOLAAN KEHUTANAN  

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Karyawan, Konsumen/Pelanggan, dan Pembina wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker 

kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area 

wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, 

masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai 

kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19;dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola kehutanan wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi karyawan, 

konsumen/pelanggan, dan pembina agar mengikuti Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:  

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area kehutanan dengan jarak yang memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah 

dilihat;dan 

3) hand sanitizer di area kerja, minimal di pintu masuk 

dan keluar. 

c. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermogun/thermo 

scanner) sesuai dengan kebutuhan; 

d. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada 

karyawan,konsumen/pelanggan, dan pembina dengan thermo 

gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi suhu tubuh 

>37,3°C maka dilarang memasuki area kerja dan/atau 

berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan 

lebih lanjut; 

e. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan;dan 



f. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 
tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan area kerja sesuai 

dengan kebutuhan. 

2. Karyawan kehutanan wajib: 

tidak bekerja jika mengalami gejala 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri ke 
fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; 

menggunakan masker dan/atau pelindung wajah serta 

sarung tangan selama bekerja; dan 

bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh dengan thermo 

gun/ thermo scanner, dan jika 

37,3C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka 
tidak memasuki area kerja. 

seperti demam/ a. 

b. 

C 

terdeteksi suhu tubuh 

3. Konsumen/pelanggan kehutanan wajib: 
menggunakan masker dan/atau pelindung wajah 
sarung tangan selama bekerja; 
mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan sebelum memasuki area kehutanan; dan 
bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh dengan thermo 
gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi suhu tubuh >37,3C 
(2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak 
memasuki area kehutanan. 

dan a. 

b. 

C. 

4. Pembina kehutanan wajib: 

menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan 

sarung tangan selama melakukan pembinaan; 

mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan sebelum memasuki area kehutanan; 

melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan 

tidak memasuki area kehutanan jika suhu tubuh >37 
,3'C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk 
selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke 
fasilitas pelayanan kesehatan, dan 

Mengupayakan pembinaan kepadapengolah hasil hutan 
secara online 

a 

b. 

C. 

d. 

RUBAATKARANGASEM q 

GUSTI AYU MAS SUMATRI 
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LAMPIRAN 6 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR PERDAGANGAN 

I. PASAR RAKYAT  

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Pedagang, Pengunjung/Pembeli dan 

Distributor/Pemasok wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 

3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat 

bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area 

wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, 

masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai 

kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVID-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Kegiatan perdagangan diatur sesuai dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

a. Pasar Rakyat/Tradisional/Sengol; 

b. Pedagang Kelontong/ Warung/ Pasar Modern/ Konvensional/ 

Pedagang Kaki Lima/Swalayan /Supermarket. 

1) Kepada pedagang kelontong, warung, diatur jam buka 

dan tutup pada pukul 06.00 wita – 21.00 wita. 

Kegiatan perdagangan di pasar Rakyat/tradisional diatur jam 

buka dan tutup pada pukul 04.00 Wita sampai dengan pukul 

14.00 Wita, sedangkan pasar senggol dibuka pada pukul 13.00 

Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita; 
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2) Pasar Modern/Toko Konvensional/Swalayan/Supermarket 

diatur jam buka tutup pada pukul 08.00 wita sampai dengan 

21.00 wita. 

 

c. Pedagang Distributor/Pemasok 

Kegiatan Pendistribusian barang pada pasar rakyat/tradisional 

diatur jamnya dimulai pada pukul 12.00 wita sampai dengan 

pukul 16.00 wita. 

 

2. Pengelola Pasar Rakyat wajib: 

a. mengikuti rapid test jika dipandang perlu; 

b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pedagang, 

pengunjung/pembeli, distributor/pemasok mengikuti Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru; 

c. melakukan pengaturan pintu masuk dan keluar; 

d. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area 

pasar rakyat dengan jarak yang memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan 

hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) Penempatan hand sanitizer di area pasar rakyat minimal di 

pintu masuk dan keluar; dan 

4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) 

dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pasar 

rakyat. 

 
e. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pedagang, 

pengunjung/pembeli dengan thermo gun/thermo scanner, dan 

jika terdeteksi suhu tubuhnya >37,3oC (2 kali pemeriksaan 

dengan jarak 5 menit), maka pedagang, pengunjung/pembeli 

bersangkutan dilarang memasuki area pasar rakyat dan/atau 

berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan 

lebih lanjut; 

f. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; 

g. memastikan semua pedagang, tukang parkir, dan petugas 

pasar mengikuti rapid test; 

h. melarang pedagang berjualan yang tidak mengikuti rapid test 

dan tidak menggunakan masker dan/atau pelindung wajah; 

i. melakukan pengaturan: 

1) jarak antar pedagang minimal 1 meter; 

2) jarak antara pedagang dengan pengunjung/pembeli 

minimal 1 meter; dan 

3) jarak antar pengunjung/pembeli minimal 1 meter. 

 

j. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli dengan cara: 

1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan jaga jarak 

minimal 1 meter; dan 
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2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

k. mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan 

dari dan ke pasar rakyat oleh pemasok; 

l. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pasar rakyat sesuai 

dengan kebutuhan; 

m. melarang para pedagang dan pengunjung menggunakan 

bahan plastik sekali pakai (tas kresek dan styrofoam); 

n. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada 

pedagang, pengunjung/pembeli yang melakukan pelanggaran; 

o. memfasilitasi pelatihan terhadap pengelola untuk penerapan     

protokol kesehatan; 

p. Pedagang, tukang parkir dan petugas pasar mengikuti rapid 

test jika dipandang perlu; 

q. melarang pedagang berjualan jika tidak mengikuti Protokol 

kesehatan; 

r. jika ditemukan kasus penyebaran COVID-19, wajib dilakukan 

rapid test; dan 

s. mengupayakan peningkatan pemasaran dengan melakukan 

penjualan secara online (daring). 

 

3. Pedagang di Pasar Rakyat wajib: 

a. mengikuti rapid test jika dipandang perlu dan tidak boleh 

berjualan jika tidak memetahui protokol kesehatan; 

b. tidak berjualan jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

c. menggunakan masker  dan/atau  pelindung wajah dan sarung 

tangan selama di area pasar rakyat; 

d. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 2 meter antar pedagang 

dan 1 meter pada saat berhadapan dengan 

pembeli/pengunjung; 

e. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVID-19; 

f. membawa hand sanitizer sebagai sarana pembersihan sesuai 

kebutuhan; 

g. tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker; 

h. tidak menggunakan bahan plastic sekali pakai (tas kresek dan 

styrofoam); dan 

i. tidak melayani pembeli yang tidak membawa tas belanja. 

 

4. Pengunjung/Pembeli di Pasar Rakyat wajib: 

a. tidak memasuki pasar rakyat jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. menggunakan masker selama di area pasar rakyat; 
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c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki pasar; 

d. bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk 

dan tidak memasuki area pasar rakyat jika suhu tubuh 

>37,3oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk 

selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan; dan 

e. membawa tas belanja. 

 

5. Distributor/Pemasok di Pasar Rakyat Wajib : 

a. tidak memasuki pasar rakyat jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. menggunakan masker selama di area pasar rakyat; 

c. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki pasar; 

d. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan 

tidakmemasuki area pasar rakyat jika suhu  tubuh >37,3oC (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya 

melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan; dan 

e. bagi pemasok luar Provinsi Bali agar menunjukkan surat 

keterangan hasil negatif uji PCR atau non-reaktif rapid test. 
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II. PUSAT PERBELANJAAN 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 

3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi atau duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area 

wajah seperti mata, hidung atau mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; i. 

membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, 

masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai 

kebutuhan; 

i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVID-19; dan 

j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Pusat Perbelanjaan wajib: 

a. melakukan rapid test jika dipandang perlu bagi karyawannya 

atas biaya mandiri; 

b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan, 

pengunjung/pembeli mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era 

Baru; 

c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area 

pusat perbelanjaan dengan jarak yang memadai; 

2) hand sanitizer di area pusat perbelanjaan, minimal di pintu 

masuk dan keluar; 

3) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan 

hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) 

dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas pusat 

perbelanjaan; dan 

5) masker bagi karyawan. 

 

d. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan, 

pengunjung/pembeli dengan thermo gun/thermo scanner, dan 

jika terdeteksi suhu tubuhnya >37,30C maka dilarang 
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memasuki area pusat perbelanjaan dan/atau berkoodinasi 

dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut; 

e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; 

tidak mengizinkan pengunjung/pembeli yang tidak memakai 

masker masuk ke area pusat perbelanjaan; 

f. melakukan pengaturan: 

1) jarak antar kasir minimal 2 meter; 

2) jarak antara kasir dengan pembeli minimal 1 meter; 

3) jarak antar pelayan minimal 1 meter; dan 

4) jarak antar pembeli/pengunjung minimal 1 meter.  

g. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli yang dilakukan 

dengan cara: 

1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan pintu 

keluar serta menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

h. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; 

i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat 

dan fasilitas setiap akhir kegiatan pusat perbelanjaan sesuai 

dengan kebutuhan; 

j. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang 

berlaku kepada pengunjung/pembeli yang melakukan 

pelanggaran;  

k. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk 

penerapanprotokol kesehatan; 

l. menghimbau kepada pengunjung/pembeli untuk tidak mencoba 

pakaian, dan apabila harus dicoba maka dilakukan sterilisasi dan 

disinfeksi terhadap pakaian atau produk tersebut; 

m. mengupayakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak 

jauh dengan fasilitas pelayanan pesan- antar; dan 

n. tidak  menyediakan bahan plastik sekali  pakai/tas kresek bagi 

pembeli. 

 

2. Karyawan Pusat Perbelanjaan wajib: 

a. mengikuti rapid test secara mandiri jika dipandang perlu; 

b. tidak bekerja jika mengalami gejala, seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung 

tangan selama di area pusat perbelanjaan; 

d. tetap mentaati ketentuan jaga jarak minimal 2 meter antar 

pedagang dan 1 meter pada saat berhadapan dengan 

pembeli/pengunjung; dan 

e. tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker. 
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3. Pengunjung/Pembeli Pusat Perbelanjaan wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir dan/atau hand 

sanitizer pada tempat yang sudah disediakan sebelum memasuki 

pusat perbelanjaan; 

b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak 

memasuki area pusat perbelanjaan jika suhu tubuh >37,3oC (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya 

melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan; dan 

c. membawa tas belanja. 
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III. PUSAT PERTOKOAN  

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan 

masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi atau duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah, seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, 

tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan 

sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVID-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Pusat Pertokoan wajib: 

a. melakukan rapid test bagi karyawannya jika dipandang 

perlu atas biaya mandiri; 

b. menyiapkan petugas untuk mengawasi agarkaryawan, 

pengunjung/pembeli mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru; 

c. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area pusat pertokoan dengan jarak yang memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) hand sanitizer di area pusat pertokoan minimal di pintu 

masuk dan keluar; 

4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan 

kapasitas pusat pertokoan; dan 

5) masker bagi karyawan. 

 

d. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan, 

pengunjung/pembeli dengan thermo gun/thermo scanner, dan 

jika terdeteksi suhu tubuhnya >37,30C, maka yang 

bersangkutan dilarang memasuki area pusat pertokoan 
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dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat 

penanganan lebih lanjut; 

e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; 

f. melakukan pengaturan: 

1) jarak antar kasir minimal 2 meter; 

2) jarak antara kasir dengan pembeli minimal 1 meter; 

3) jarak antar pelayan minimal 1 meter; dan 

4) jarak antar pembeli/pengunjung minimal 1 meter. 

 

g. tidak mengizinkan pengunjung/pembeli yang tidak 

memakai masker masuk ke area pusat pertokoan; 

h. mencegah  berkumpulnya pengunjung/pembeli yang 

dilakukan dengan cara: 

1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga 

jarak minimal 1 meter; dan 

2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

i. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; 

j. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau 

jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar; 

k. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat 

dan fasilitas setiap akhir kegiatan pusat pertokoan sesuai 

dengan kebutuhan; 

l. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang 

berlaku kepada pengunjung/pembeli yang melakukan 

pelanggaran; 

m. tidak menyediakan bahan plastik sekali pakai/tas kresek 

bagi pembeli; dan 

n. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan 

protokol kesehatan. 

 

2. Karyawan Pusat Pertokoan: 

a. mengikuti rapid test secara mandiri jika dipandang perlu; 

b. tidak masuk kerja jika mengalami gejala, seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

c. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan sarung 

tangan selama di area pusat pertokoan; 

d. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 2 meter antar karyawan 

dan 1 meter pad saat berhadapan dengan 

pembeli/pengunjung; dan e. tidak melayani pembeli yang tidak 

memakai masker. 

 

3. Pengunjung/Pembeli Pusat Pertokoan wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer di tempat yang sudah disediakan 

sebelum memasuki pusat pertokoan; 
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b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak 

memasuki area pusat pertokoan jika suhu tubuh >37,3oC (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya 

melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan; dan 

c. membawa tas belanja. 
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IV. WARUNG 

A. Standar Umum 

Bagi Pemilik dan Pengunjung/Pembeli wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 

3 lapis; 

b. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

d. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 

e. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

f. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pemilik Warung wajib: 

a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, tempat mencuci 

tangan dengan perlengkapannya dan/atau hand sanitizer di 

area warung dengan jarak yang memadai; 

b. bersedia memasang himbauan protokol kesehatan; 

c. melakukan pengaturan: 

1) jarak antar pembeli minimal 1 meter; dan 

2) jarak antara pemilik warung dengan pembeli minimal 1 

meter. 

 

d. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas warung setiap akhir kegiatan 

berjualan; 

e. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/ atau 

jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan-antar serta 

mengupayakan untuk belanja dibawa pulang; 

f. tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker; dan 

g. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai (tas kresek 

dan styrofoam). 

 

2. Pengunjung/Pembeli di Warung wajib: 

a. tidak berbelanja jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau hand 

sanitizer pada tempat yang sudah disediakan; dan c. membawa 

tas belanja. 
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V. PEDAGANG KELILING  

A. Standar Umum 

Bagi Pedagang Keliling dan Pembeli wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker 

kain 3 lapis; 

b. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

c. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

d. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

e. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, mulut; dan 

f. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pedagang Keliling wajib: 

a. tidak berjualan jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan COVlD-19; 

c. Segera mandi dan berganti pakaian setelah melakukan 

aktifitas, sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; 

dan 

d. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai (tas kresek, dan 

styrofoam). 

 

2. Pembeli Pedagang Keliling wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau hand 

sanitizer sesuai kebutuhan; dan 

b. tidak berbelanja jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan. 
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VI. PEDAGANG KAKI LIMA DAN PASAR SENGOL 

A. Standar Umum 

Bagi Penjual/Pemilik dan Pengunjung/Pembeli wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabilamenggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan 

masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir  atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin/batuk; dan 

f. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Penjual/Pemilik Pedagang Kaki Lima dan Sengol wajib: 

a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. menyediakan tempat mencuci tangan dengan 

perlengkapannya di area penjualan/pelayanan; 

c. memasang himbauan protokol kesehatan; 

d. mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli yang 

dilakukan melalui: 

1) menerapkan antrian dengan menjaga jarak minimal 1 

meter; dan 

2) menetapkan jam buka sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

 

e. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas kerja setiap akhir kegiatan; dan 

f. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai, seperti tas 

kresek. 

g. Pengunjung/Pembeli pada Pedagang Kaki Lima dan Sengol 

Wajib: 

1) Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir di 

tempat yang sudah disediakan atau menggunakan hand 

sanitizer; 

2) Tidak berbelanja atau dke Bengkel jika mengalami gejala 

seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorakan; dan 

3) Membawa tas belanja 

 

  



VII. SANKSI PELANGGARAN 

Sanksi bagi yang tidak mematuhi ketentuan Protokol Tatanan 

Kehidupan Era Baru, meliputi. 

1. Untuk Pedagang pasar rakyat/tradisional:
Dilarang berjualan di area Pasar Rakyat/Tradisional 

Untuk Pengunjung pasar rakyat/tradisional 
Dilarang berkunjung di Pasar Rakyat/Tradisional 

2. 

3. Untuk Pemasok/Distributor 

Dilarang memasarkan/memasok barang dagangan di area Pasar 
Rakyat/Tradisional 

4. Pasar Modern/Swalayan/Supermarket 

Diberikan surat peringatan, dan jika tidak mengindahkan 
peringatan yang diberikan, toko akan ditutup 

BHRATKARANGASEM 

ANG 
iGUSTI AYU MAS SUMATRRI 
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LAMPIRAN 7 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR LEMBAGA KEUANGAN 
 
 
 

 

I. LEMBAGA PERBANKAN 
  

A. Standar Umum:  
Bagi Pengelola, Karyawan, dan Nasabah wajib:  
a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis;  
b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk;  
d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs);  
e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk;  
f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;  
g. Menjalani pengukuran suhu tubuh;  
h. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan;  
i. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan  
j. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 
 
 

B. Standar Khusus:  
1. Pengelola Lembaga Perbankan wajib:  

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan 

dan nasabah mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru;  
b. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:  

1. Tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area gedung kantor pelayanan dengan jarak yang 

memadai;  
2. Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dan  

3. Hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 
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4. hand sanitizer di area kantor pelayanan minimal di 
pintu masuk dan keluar; 

5. Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan 

kapasitas gedung kantor pelayanan; dan  
6. Menyiapkan masker bagi karyawan.  

g. Melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan 

dan nasabah dengan thermo gun/thermo scanner, dan 

jika 
 

Terdeteksi suhu tubuh >37,3°c (2 kali pemeriksaan 

dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan 

dilarang memasuki area gedung kantor perbankan 

dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk 

dapat penanganan lebih lanjut; 

h. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

i. Melakukan pengaturan: 
 

1) Jarak antar karyawan minimal 1 meter;  

2) Jarak antara karyawan dengan nasabah minimal  

1 meter;  
3) Jarak antar kasir minimal 2 meter;  
4) Jarak antara kasir dengan nasabah minimal 1 meter; 

dan  
5) Jarak antar nasabah minimal 1 meter.  

f. Mencegah berkumpulnya nasabah dengan cara:  
1) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk/loket dan 

menjaga jarak minimal 1 meter;  
2) Menerapkan jarak duduk dan tempat duduk diruang 

tunggu minimal 1 meter;  
3) Mengupayakan pengembangan sistem online sesuai 

ketentuan yang berlaku; dan  
4) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah daerah/instansi vertikal  
Setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
g. Mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai;  
h. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan;  
i. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada karyawan dan nasabah yang melakukan 

pelanggaran;  
j. Menyediakan hand sanitizer dalam ruang atm yang ada 

di lingkungan gedung kantor; dan  
k. Memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk 

penerapan protokol kesehatan. 
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2. Karyawan Lembaga Perbankan wajib:  

a. Tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan 

memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika 

diperlukan; 

b. Memakai masker dan/atau pelindung wajah selama 

melakukan pelayanan; 

c. Membawa hand sanitizer dan masker cadangan; 

d. Menggunakan masker, pelindung wajah, dan sarung 

tangan selama melakukan pelayanan sebagai kasir; 

e. Melakukan karantina mandiri sesuai ketentuan bagi 

yang melaksanakan perjalanan ke luar bali; 

f. Mempercepat pelayanan kepada nasabah; 

g. Mengurangi sentuhan dengan membukakan pintu 

untuk nasabah bagi karyawan yang bertugas sebagai 

satpam; 

h. Menjaga kebersihan atm; dan 

i. Memastikan ketersediaan hand sanitizer dalam atm 

yang ada di lingkungan gedung kantor. 

3. Nasabah Lembaga Perbankan wajib :  
a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan sebelum memasuki kantor;  
b. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah; dan  
c. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan 

tidak memasuki area gedung kantor perbankan jika 

suhu tubuh >37,3oc (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 

menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan 

kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. 
 
 
 

II. KOPERASI  
A. Standar Umum:  

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Anggota/Konsumen wajib:  
a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis;  
b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau hand 

Sanitizer; 
c. Mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 
e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 
f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 
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h. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 
kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 
i. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

j. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus:  

1. Pengelola Koperasi, wajib:  
a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan, 

dan anggota/konsumen mengikuti Protokol Tatanan 

Kehidupan Era Baru;  
b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi:  

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area gedung kantor pelayanan koperasi dengan jarak 

yang memadai;  
2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah 

dilihat;  
3) hand sanitizer di area gedung kantor pelayanan 

koperasi minimal di pintu masuk dan keluar; dan  
4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner).  

c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan 

dan anggota/konsumen dengan thermo gun/thermo 

scanner, dan jika terdeteksi suhu tubuh >37,3°C (2 kali 

pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang 

bersangkutan dilarang memasuki kantor koperasi 

dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk 

dapat penanganan lebih lanjut;  
d. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan;  
e. melakukan pengaturan:  

1) jarak antar karyawan minimal 1 meter;  
2) jarak antara karyawan dengan anggota/konsumen 

minimal 1 meter;  
3) jarak antar kasir minimal 2 meter;  
4) jarak antara kasir dengan anggota/konsumen 

minimal 1 meter; dan  
5) jarak antar anggota/konsumen minimal 1 meter.  

f. mencegah berkumpulnya anggota/konsumen dengan cara:  
1) menerapkan jarak duduk dan tempat duduk di ruang 

tunggu minimal 1 meter; dan  
2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 

g. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan; 
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h. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada karyawan dan anggota/konsumen yang 

melakukan pelanggaran; dan 

i. Memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk 

penerapan protokol kesehatan. 

2. Karyawan Koperasi wajib :  

a. Tidak masuk bekerja jika mengalami gejalas 
eperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan 
memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika 

diperlukan; dan 
b. Menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan selama 

melakukan pelayanan, jika bertugas sebagai kasir. 

3. Anggota/Konsumen Koperasi wajib:  
a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan sebelum memasuki kantor; dan  
b. Bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu 

masuk dan tidak memasuki kantor pelayanan jika suhu 

tubuh >37,3oc (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 

menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan 

kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. 
 
 
 

III.   LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) 

  
A. Standar Umum:  

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Nasabah wajib:  
a. Menggunakan  masker  dan/atau  pelindung  wajah,  dan  

Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis;  
b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

hand sanitizer;  
c. Memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter 

pada saat berinteraksi dan duduk;  
d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs);  
e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau 

saputangan pada saat bersin dan batuk;  
f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;  
g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 
h. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 
disinfektan sesuai kebutuhan; 

i. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 
pencegahan penyebaran covld-19; dan  

j. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 
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B. Standar Khusus:  
1. Pengelola LPD wajib:  

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan 

dan nasabah mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru;  
b. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

 
1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area gedung kantor pelayanan dengan jarak yang 

memadai; 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci 

tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat yang 

mudah dilihat; dan 

3) Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner). 
 

c. Melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan 

dan nasabah dengan thermo gun/thermo scanner, dan 

jika terdeteksi suhu tubuh >37,3°C (2 kali pemeriksaan 

dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan 

dilarang memasuki kantor dan/atau berkoordinasi 

dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih 

lanjut;  
d. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

e. Melakukan pengaturan: 
 

1) Jarak antar karyawan minimal 1 meter; 

2) Jarak antara karyawan dengan nasabah 

minimal 1 meter; 
3) Jarak antar kasir minimal 2 meter; 

4) Jarak antara kasir dengan nasabah minimal 1 meter; 
dan 

5) Jarak antar nasabah minimal 1 meter.  
f. Mencegah berkumpulnya nasabah dengan cara:  

1) Menerapkan jarak duduk dan tempat duduk diruang 

tunggu minimal 1 meter; dan  
2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah daerah.  
g. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai 

dengan kebutuhan; 

h. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada karyawan dan nasabah yang melakukan 

pelanggaran; dan 

i. Memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk 

menerapkan protokol kesehatan. 

 

 

 

 



2. Karyawan LPD wajib: 

a. Tidak masuk bekerja jika mengalami gejala seperti 
demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan 
memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika 
diperlukan; dan 

b. Menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan 
selama melakukan pelayanan, jika bertugas sebagai 
kasir. 

3. Nasabah LPD wajib: 
a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 
disediakan sebelum memasuki kantor; dan 

b. Bersedia melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu 
masuk dan tidak memasuki area kantor pelayanan jika 
suhu tubuh >37,3'C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 

menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan 
kesehatan ke fasilitas pelayanan kesehatan. 

UPAAI ARANGASEM, 

GjSTI MAS SUMATRI 
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LAMPIRAN 8 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 
 

 

SEKTOR KESEHATAN 
 
 

I. RUMAH SAKIT UMUM DAN KHUSUS 

 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, dan Pengunjung/Pengantar 

wajib: 

a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Rumah Sakit Umum dan Khusus wajib: 

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, 

pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. Membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan pada masa 

pandemik COVID-19; 

c. Membuat jalur khusus untuk mobilitas pasien COVID-19 

dan petugas; 
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d. Melaksanakan triase di poliklinik dan Instalasi Gawat 

Darurat (IGD) untuk mendeteksi dari pasien COVID-19; 

e. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) Tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area rumah sakit umum dan khusus dengan jarak 

yang memadai; 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) Hand sanitizer di area rumah sakit umum dan 

khusus minimal di pintu masuk dan keluar; 

4) Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan 

kapasitas rumah sakit umum dan khusus; dan 

5) Masker bagi petugas. 

f. Menyediakan media informasi protokol kesehatan; 

g. Melakukan pengaturan: 

1) Jarak antar petugas minimal 1 meter; 

2) Jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter, 

apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas 

wajib menggunakan apd sesuai dengan protokol 

tatanan kehidupan era baru; dan 

3) Jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 

meter. 

h. Mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/ 

pengantar pasien dengan cara: 

1) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan 

menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

i. Menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu 

keluar rumah sakit; 

j. Mengembangkan pelayanan telemedicine; 

k. Menyediakan ruang isolasi sementara di igd serta ruang 

isolasi khusus di ruang perawatan; 

l. Menyediakan fasilitas ruang persalinan dan ruang 

operasi untuk pasien covid-19; 

m. Menyediakan fasilitas ruang perawatan, ruang tindakan, 

dan ruang operasi sesuai dengan jenis pelayanan untuk 

pasien covid-19; 

n. Menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak 

antara petugas dengan pasien (sekat kaca, chamber dan 

lain-lain); 

o. Memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien, 

dan pengunjung; 

p. Melaksanakan pendaftaran pasien secara online; 
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q. Menyelenggarakan manajemen risiko k3 rumah sakit 

termasuk pengelolaan limbah b3; 

r. Menyediakan ambulance standar covid-19; 

s. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan rumah sakit 

secara berkala sesuai dengan kebutuhan; 

t. Pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang; 

u. Mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; 

v. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada 

pasien dan pengunjung/pengantar pasien yang melakukan 

pelanggaran; dan 

w. Memfasilitasi pelatihan terhadap petugas rumah sakit 

untuk penerapan protokol kesehatan. 

2. Petugas rumah sakit umum dan khusus wajib: 

a. Menggunakan apd sesuai dengan tingkat risiko 

pelayanan covid-19; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

Menggunakan hand sanitizer sesuai standar 

pengendalian dan pencegahan infeksi (ppi); 

c. Melakukan rapid test bagi petugas yang berisiko tinggi 

minimal 14 hari sekali; 

d. Tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti 

demam/batuk/ pilek/nyeri tenggorokan; dan 

e. Tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan 

pasien, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka 

petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru. 

3. Pasien Rumah Sakit Umum dan Khusus wajib: 

a. Melakukan pendaftaran secara online untuk 

mendapatkan nomor antrian; 

b. Mentaati segala tata tertib protokol tatanan kehidupan 

era baru; 

c. Mentaati tata tertib memasuki area rumah sakit umum 

dan khusus yang ditetapkan oleh pengelola; 

d. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki 

area rumah sakit; dan 

e. Melakukan pembayaran dengan cara non-tunai. 

4. Pengunjung/Pengantar Pasien Rumah Sakit Umum dan 

Khusus wajib: 

a. Mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru; 

b. Mentaati tata tertib memasuki area rumah sakit umum 

dan khusus yang ditetapkan oleh manajemen/pengelola; 

c. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 

hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan, 
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minimal sebelum dan sesudah memasuki area rumah 

sakit; dan 

d. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, 

apabila suhu tubuh >37,3oc (2 kali pemeriksaan dengan 

jarak 5 menit), dan selanjutnya pengunjung/pengantar 

pasien tersebut dilakukan penanganan secara khusus 

sesuai dengan protokol COVID-19. 

 

 

 

II. PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP 

 

A. Standar Umum 

Bagi  Pengelola,  Petugas,  Pasien,  dan  Pengunjung/Pengantar 

wajib: 

a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B.  Standar Khusus 

1. Pengelola Puskesmas Rawat Inap dan Non rawat Inap 

wajib: 

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, 

pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. Membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan sesuai 

dengan petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada 

masa pandemi COVID-19; 

c. Melaksanakan triase khusus untuk mendeteksi dari 

pasien yang menunjukkan gejala COVID-19; 
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d. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) Tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area puskesmas dengan jarak yang memadai; 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dengan sabun pada air mengalir atau hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) Hand sanitizer di area puskesmas minimal di pintu 

masuk dan keluar; 

4) Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan kapasitas 

puskesmas; dan 

5) Masker bagi petugas. 

e. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

f. Melakukan pengaturan: 

1) Jarak antar petugas minimal 1 meter; 

2) Jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter, 

apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas 

wajib menggunakan apd sesuai dengan protokol 

tatanan kehidupan era baru; dan 

3) Jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 

meter. 

g. Mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/ 

pengantar pasien dengan cara: 

1) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan 

menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. Memisahkan ruang pemeriksaan infeksi dan non infeksi; 

i. Menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu 

keluar puskesmas; 

j. Memfasilitasi pelatihan terhadap petugas puskesmas 

untuk penerapan protokol kesehatan; 

k. Menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak 

antara petugas dengan pasien (sekat kaca, chamber dan 

lain-lain); 

l. Memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien 

dan pengunjung; 

m. Mengembangkan pelayanan telemedicine; 

n. Melaksanakan pendaftaran pasien secara online; 

o. Mengatur kapasitas ruangan hanya boleh terisi separuh; 

p. Membagi shift kerja petugas maksimal 8 jam kerja 

Sehari; 

q. Menentukan batas maksimal usia 45 tahun bagi petugas 

yang melakukan jaga malam; 

r. Memfasilitasi penyediaan ambulance standar covid-19; 
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s. Menyelenggarakan manajemen risiko k3 puskesmas 

termasuk pengelolaan limbah b3; 

t. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan rumah sakit 

secara berkala sesuai dengan kebutuhan; 

u. Pengunjung/pengantar dibatasi 1 orang; 

v. Mengupayakan pembayaran cara non-tunai; dan 

w. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang 

melakukan pelanggaran. 

2. Petugas Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap wajib: 

a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko 

pelayanan baik didalam gedung maupun diluar gedung; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

Menggunakan hand sanitizer sesuai standar 

pengendalian dan pencegahan infeksi (ppi); 

c. Melakukan rapid test bagi petugas yang berisiko tinggi 

minimal 14 hari sekali; 

d. Tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti 

demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan 

e. Tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan 

pasien, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka 

petugas wajib menggunakan apd sesuai dengan protokol 

covid-19. 

3. Pasien Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap wajib: 

a. Melakukan pendaftaran secara online untuk 

mendapatkan nomor antrian; 

b. Mentaati segala tata tertib protokol kesehatan 

pencegahan covid-19; 

c. Mentaati tata tertib memasuki area puskesmas yang 

ditetapkan oleh pengelola; 

d. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki 

area puskesmas; dan 

e. Melakukan pembayaran dengan cara non-tunai. 

4. Pengunjung/Pengantar Pasien Puskesmas Rawat Inap dan 

Non Rawat Inap wajib: 

a. Mentaati segala tata tertib protokol kesehatan 

pencegahan COVID-19; 

b. Mentaati tata tertib memasuki area puskesmas rawat 

inap dan non rawat inap yang ditetapkan oleh 

manajemen/pengelola; 

c. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki 

area Puskesmas; dan 
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d. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, 

apabila suhu tubuh >37,3oc (2 kali pemeriksaan dengan 

jarak 5 menit), dan selanjutnya pengunjung/pengantar 

pasien tersebut dilakukan penanganan secara khusus 

sesuai dengan protokol COVID-19. 

 

III. KLINIK (KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA) 

 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, dan Pengunjung/Pengantar 

Pasien wajib: 

a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Klinik wajib: 

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, 

pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. Membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan sesuai 

dengan petunjuk teknis pelayanan klinik pada masa 

Pandemicovid-19; 

c. Melaksanakan triase khusus untuk mendeteksi dari 

pasien yang menunjukkan gejala COVID-19; 

d. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) Tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area klinik dengan jarak yang memadai; 



71 
 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) Hand sanitizer di area klinik minimal di pintu masuk 

dan keluar; 

4) Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan 

kapasitas klinik; dan 

5) Masker bagi petugas. 

e. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

f. Melakukan pengaturan: 

1) Jarak antar petugas minimal 1 meter; 

2) Jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter, 

apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka petugas 

wajib menggunakan APD sesuai dengan protokol 

COVID-19; dan 

3) Jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 

meter. 

g. Mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/ 

pengantar pasien dengan cara: 

1) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan 

menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

h. Menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu 

keluar klinik; 

i. Memisahkan ruang pemeriksaan infeksi dan non infeksi; 

j. Menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak 

antara petugas dengan pasien (sekat kaca, chamber dan 

lain-lain); 

k. Memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien 

dan pengunjung; 

l. Mengembangkan pelayanan telemedicine; 

m. Melaksanakan pendaftaran pasien secara online; 

n. Mengatur ruangan yang terisi hanya 50% dari kapasitas 

ruangan seluruhnya; 

o. Membagi shift kerja petugas maksimal 8 jam kerja sehari; 

p. Menentukan batas maksimal usia 45 tahun bagi petugas 

yang melakukan jaga malam; 

q. Memfasilitasi penyediaan ambulance standar COVID-19; 

r. Menyelenggarakan manajemen risiko K3 klinik termasuk 

pengelolaan limbah B3; 

s. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan klinik secara 

berkala sesuai dengan kebutuhan; 

t. Mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; 
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u. Pengunjung/pengantar dibatasi 1 orang; 

v. Memfasilitasi pelatihan terhadap petugas klinik untuk 

penerapan protokol kesehatan; dan 

w. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang 

melakukan pelanggaran. 

2. Petugas Klinik wajib: 

a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko 

pelayanan, baik didalam gedung maupun diluar gedung; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

Menggunakan hand sanitizer sesuai standar 

Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI); 

c. Melakukan rapid test bagi petugas yang berisiko tinggi 

minimal 14 hari sekali; 

d. Tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti 

demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan 

e. Tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan 

pasien, apabila tidak memungkinkan jaga jarak maka 

petugas wajib menggunakan APD sesuai dengan protokol 

COVID-19. 

3. Pasien Klinik wajib: 

a. Melakukan pendaftaran secara online untuk 

mendapatkan nomor antrian; 

b. Mentaati segala tata tertib protokol kesehatan 

pencegahan covid-19; 

c. Mentaati tata tertib memasuki area klinik (klinik pratama 

dan klinik utama) yang ditetapkan oleh pengelola; 

d. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki 

area klinik; dan 

e. Melakukan pembayaran dengan cara non-tunai. 

4. Pengunjung/Pengantar Pasien wajib: 

a. Mentaati segala tata tertib protokol kesehatan 

pencegahan COVID-19; 

b. Mentaati tata tertib memasuki area klinik (Klinik 

Pratama dan Klinik Utama) yang ditetapkan oleh 

manajemen/pengelola; 

c. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki 

area klinik; 

d. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan 

tidak memasuki area klinik jika suhu tubuh >37,30C (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya 

melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan. 
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IV. GRIYA SEHAT 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, Pengunjung/Pengantar 

Pasien wajib: 

a. Menggunakan  masker  dan/atau  pelindung  wajah,  dan 

Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Griya Sehat wajib: 

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, 

pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. Membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan sesuai 

dengan petunjuk teknis pelayanan griya sehat pada 

masa pandemi COVID-19; 

c. Melaksanakan triase khusus untuk mendeteksi dari 

pasien yang menunjukkan gejala COVID-19; 

d. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) Tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area griya sehat dengan jarak yang memadai; 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) Hand sanitizer di area griya sehat minimal di pintu 

masuk dan keluar; 

4) Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan kapasitas 

griya sehat; dan 
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5) Masker bagi petugas. 

e. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

f. Melakukan pengaturan: 

1) Jarak antar petugas minimal 1 meter; 

2) Jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; 

dan 

3) Jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 

meter. 

g. Mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/ 

pengantar pasien dengan cara: 

1) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan 

menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

h. Menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu 

keluar griya sehat; 

i. Memisahkan ruang pemeriksaan infeksi dan non infeksi; 

j. Menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak 

antara petugas dengan pasien (sekat kaca, chamber dan 

lain-lain); 

k. Memastikan ketersediaan logistik bagi petugas, pasien 

dan pengunjung; 

l. Mengembangkan pelayanan telemedicine; 

m. Melaksanakan pendaftaran pasien secara online; 

n.Mengatur kapasitas ruangan hanya boleh terisi separuh; 

o. Membagi shift kerja petugas maksimal 8 jam kerja 

Sehari; 

P. Menentukan batas maksimal usia 45 tahun bagi petugas 

yang melakukan jaga malam; 

q. Memfasilitasi penyediaan ambulance standar COVID-19; 

r. Menyelenggarakan manajemen risiko K3 griya sehat 

termasuk pengelolaan limbah B3; 

s. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan griya sehat 

secara berkala sesuai dengan kebutuhan; 

t. Pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang; 

u. Mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; 

v. Memfasilitasi pelatihan terhadap petugas griya sehat 

untuk penerapan protokol kesehatan; dan 

w. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang 

melakukan pelanggaran. 

2. Petugas Griya Sehat wajib: 

a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko 

pelayanan baik didalam gedung maupun diluar gedung; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 
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Menggunakan hand sanitizer sesuai standar 

Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI); 

c. Melakukan rapid test bagi petugas yang berisiko tinggi, 

minimal 14 hari sekali; 

d. Tidak bekerja jika mengalami gejala sakit seperti 

demam/ batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan 

e. Tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan 

pasien. 

3. Pasien Griya Sehat wajib: 

a. Melakukan pendaftaran secara online untuk 

mendapatkan nomor antrian; 

b. Mentaati segala tata tertib protokol kesehatan 

pencegahan covid-19; 

c. Mentaati tata tertib memasuki area griya sehat yang 

ditetapkan oleh pengelola; 

d. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

mengunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki 

area griya sehat; 

e. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan 

tidak memasuki area griya sehat jika suhu tubuh >37,3oc 

(2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan 

selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan; dan 

f. Melakukan pembayaran dengan cara non-tunai. 

4. Pengunjung/Pengantar Pasien griya sehat wajib: 

a. Mentaati segala tata tertib protokol kesehatan 

pencegahan COVID-19; 

b. Mentaati tata tertib memasuki area griya sehat yang 

ditetapkan oleh manajemen/pengelola; 

c. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan, minimal sebelum dan sesudah memasuki 

area griya sehat; dan 

d. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan 

tidak memasuki area griya sehat jika suhu tubuh >37,3oc 

(2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan 

selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

 

 

V. PRAKTEK DOKTER 

q. Standar Umum 

Bagi Dokter, Petugas, dan Pasien wajib: 

a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan 

masker kain 3 lapis; 
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b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer, 

c. Mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs), 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; dan 

j. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Dokter wajib: 

a. Melakukan pelayanan praktek mandiri dengan 

berpedoman pada buku Pedoman Pencegahan dan 

Pengendalian COVID-19; 

b. Menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanan; 

c. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) Tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area praktek dokter dengan jarak yang memadai; 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dengan sabun pada air mengalir atau hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) Hand sanitizer di area praktek dokter; 

4) Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) sesuai kebutuhan; dan 

5) Masker bagi petugas. 

d. Mencegah berkumpulnya pasien dengan cara 

menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

e. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

f. Menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak 

dengan pasien (sekat kaca, chamber dan lain-lain); 

g. Menghindari melakukan tindakan medis yang sifatnya 

invasive di tempat praktek, dan dokter gigi hanya 

melayani kasus yang sifatnya emergency; 

h. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

Menggunakan hand sanitizer sesuai standar 

Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI); 
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i. Melakukan rapid test bagi dokter yang berisiko tinggi, 

minimal 14 hari sekali; 

j. Tidak berpraktek jika mengalami gejala sakit seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan 

k. Mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai. 

2. Petugas wajib: 

a. Menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanan; 

b. Mengatur kapasitas ruangan tunggu dengan melakukan 

pengaturan: 

1) Jarak antar petugas minimal 1 meter; 

2) Jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; 

dan 

3) Jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 

meter. 

c. Mencegah berkumpulnya pasien dengan cara 

menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga 

jarak minimal 1 meter; 

d. Menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak 

antara petugas dengan pasien (sekat kaca, chamber dan 

lain-lain); 

e. Melaksanakan pendaftaran pasien secara online atau per 

telpon; 

f. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer sesuai standar 

Pengendalian dan Pencegahan Infeksi (PPI); 

g. Melakukan rapid test bagi petugas yang berisiko tinggi, 

minimal 14 hari sekali; 

h. Tidak bertugas jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan 

i. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan praktek secara 

berkala sesuai dengan kebutuhan. 

3. Pasien Praktek Dokter wajib: 

a. Melakukan pendaftaran secara online atau per telpon 

untuk mendapatkan nomor antrian; 

b. Mentaati segala tata tertib protokol kesehatan 

pencegahan covid-19; 

c. Mentaati tata tertib memasuki area praktek dokter yang 

ditetapkan oleh manajemen/pengelola; 

d. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan, 

minimal sebelum dan sesudah memasuki area praktek 

dokter; dan 

e. Melakukan pembayaran dengan cara non-tunai. 

 

 

VI. LABORATORIUM 

A. Standar Umum 



78 
 

 

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, Pengunjung/Pengantar 

Pasien wajib: 

a. Menggunakan  masker  dan/atau  pelindung  wajah,  dan 

Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Laboratorium wajib: 

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, 

pasien, dan pengunjung/pengantar mengikuti Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. Membuat alur dan jenis pelayanan kesehatan pada masa 

pandemi COVID-19; 

c. Membuat jalur khusus untuk mobilitas pasien COVID-19 

dan petugas; 

d. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) Tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area laboratorium dengan jarak yang memadai; 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dengan sabun pada air mengalir atau hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) Hand sanitizer di area laboratorium minimal di pintu 

masuk dan keluar; 

4) Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan 

kapasitas laboratorium; dan 

5) Masker bagi petugas. 

e. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 
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f. Melakukan pengaturan: 

1) Jarak antar petugas minimal 1 meter; 

2) Jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; 

dan 

3) Jarak antar pengunjung minimal 1 meter. 

g. Mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/ 

pengantar pasien dengan cara: 

1) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan 

menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

h. Menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu 

keluar laboratorium; 

i. Menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak 

antara petugas dengan pasien (sekat kaca, chamber dan 

lain-lain); 

j. Bagi laboratorium yang melakukan pemeriksaan pcr 

wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai 

standar; 

k. Melaporkan hasil pemeriksaan rapid reaktif segera ke 

dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mendapatkan 

penanganan lebih lanjut; 

l. Melaporkan hasil pemeriksaan pcr positif segera ke dinas 

kesehatan provinsi untuk mendapatkan penanganan 

lebih lanjut; 

m. Melaksanakan pendaftaran pasien secara online, 

n. Menyelenggarakan manajemen risiko k3; 

o. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan laboratorium 

secara berkala sesuai dengan kebutuhan; 

p. Mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; q. 

Pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang; 

q. Memfasilitasi pelatihan terhadap petugas laboratorium 

untuk penerapan protokol kesehatan; dan 

r. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada pasien, dan pengunjung/pengantar pasien yang 

melakukan pelanggaran. 

2. Petugas Laboratorium wajib: 

a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko 

pelayanan; 

b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 

hand sanitizer sesuai standar Pengendalian dan 

Pencegahan Infeksi (PPI); 

c. Melakukan rapid test bagi petugas yang berisiko tinggi 

minimal 14 hari sekali; 

d. Tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan 
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e. Tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan 

pasien. 

3. Pasien Laboratorium wajib: 

a. Melakukan pendaftaran secara online untuk 

mendapatkan nomor antrian; 

b. Mentaati segala tata tertib protokol tatanan kehidupan 

era baru; 

c. Mentaati tata tertib memasuki area laboratorium yang 

ditetapkan oleh pengelola; 

d. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 

hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan, 

minimal sebelum dan sesudah memasuki area 

laboratorium; 

e. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan 

tidak memasuki area laboratorium jika suhu tubuh 

>37,30c (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan 

selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan; dan 

f. Melakukan pembayaran dengan cara non-tunai. 

4. Pengunjung/Pengantar Pasien Laboratorium wajib: 

a. Mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru; 

b. Mentaati tata tertib memasuki area laboratorium yang 

ditetapkan oleh manajemen/pengelola; 

c. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 

hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan, 

minimal sebelum dan sesudah memasuki area 

laboratorium; dan 

d. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan 

tidak memasuki area laboratorium jika suhu tubuh 

>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan 

selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan. 

 

 

VII.  APOTEK 

 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Petugas, Pembeli/Pengunjung wajib: 

a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

B. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk, 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs), 



81 
 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Apotek wajib: 

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas, dan 

pembeli/pengunjung mengikuti Protokol Tatanan 

Kehidupan Era Baru; 

b. Membuat alur pelayanan obat pada masa pandemi 

COVID-19; 

c. Menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak 

antara petugas dengan pasien (sekat kaca); 

d. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area apotek dengan jarak yang memadai; 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) Hand sanitizer di area apotek minimal di pintu masuk 

dan keluar; 

4) Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner); dan 

5) Masker bagi petugas. 

e. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan. 

f. Melakukan pengaturan: 

1) Jarak antar petugas minimal 1 meter; 

2) Jarak antara petugas dengan pembeli/pengunjung 

minimal 1 meter; dan 

3) Jarak antar pengunjung minimal 1 meter. 

g. Mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/ 

pengantar pasien dengan cara: 

1) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan 

menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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h. Mengupayakan mengatur pintu masuk maupun pintu 

keluar apotek; 

i. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap 

pengunjung; 

j. Mengembangkan pelayanan obat secara online; 

k. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan apotek secara 

berkala sesuai dengan kebutuhan; 

l. Mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; dan 

m. Memberikan  sanksi  sesuai  ketentuan  yang  berlaku 

Kepada pembeli/pengunjung yang melakukan 

pelanggaran. 

2. Petugas Apotek wajib: 

a. Menggunakan APD sesuai dengan tingkat risiko 

pelayanan; 

b. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 

hand sanitizer sesuai standar Pengendalian dan 

Pencegahan Infeksi (PPI); dan 

c. Tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan. 

3. Pembeli/Pengunjung Apotek wajib: 

a. Mentaati segala tata tertib Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru; 

b. Mentaati tata tertib memasuki area apotek yang 

ditetapkan oleh pengelola; 

c. Mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; 

d. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand 

sanitizer pada tempat yang sudah disediakan, minimal 

sebelum dan sesudah memasuki area apotek; dan 

e. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan 

tidak memasuki area apotek jika suhu tubuh >37,30C (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan selanjutnya 

melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

 

VIII. LAYANAN TRANSFUSI/UNIT TRANSFUSI DARAH (UTD) 

PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DI DALAM GEDUNG 

 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Petugas Pelayanan Darah di Dalam Gedung, 

Pegawai UTD PMI, dan Pendonor wajib: 

a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan pabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker 

kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 
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d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Layanan Darah di Dalam Gedung UTD PMI wajib: 

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas 

pelayanan darah di dalam gedung, pegawai UTD PMI, 

dan pendonor mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru; 

b. Membuat alur layanan transfusi darah pada masa 

pandemi COVID-19; 

c. Menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak 

antara petugas dengan pendonor (sekat kaca); 

d. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area UTD PMI dengan jarak yang memadai; 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) Hand sanitizer di area UTD PMI minimal di pintu 

masuk dan keluar; 

4) Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner); dan 

5) Masker bagi petugas. 

e. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

f. Melakukan pengaturan: 

1) Jarak antar petugas minimal 1 meter; 

2) jarak antara petugas dengan pendonor minimal 

1 meter; dan 

3) Jarak antar pendonor minimal 1 meter. 

g. Mencegah berkumpulnya pendonor dengan cara: 

1) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan 

menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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h. Menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu 

keluar utd pmi; 

i. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada pendonor yang melakukan pelanggaran; 

j. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap 

pendonor; 

k. Memastikan ketersediaan logistik bagi petugas dan 

pendonor; dan 

l. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan utd pmi secara 

berkala sesuai dengan kebutuhan. 

2. Petugas Layanan Darah di Dalam Gedung UTD PMI wajib: 

a. Membuat alur layanan UTD PMI pada masa pandemi 

COVID-19. 

b. Memperhatikan kebersihan dan keamanan UTD PMI dan 

lingkungannya. 

c. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area apotek dengan jarak yang memadai; 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) Hand sanitizer di area UTD PMI minimal di pintu 

masuk dan keluar; 

4) Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner); dan 

5) Masker bagi petugas. 

d. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

E. Melakukan pengaturan: 

1) jarak antar petugas UTD PMI minimal 1 meter; 

2) jarak antara petugas dengan pendonor minimal 

1 meter; dan 

3) Jarak antar pengunjung minimal 1 meter. 

f. Mencegah berkumpulnya pendonor dengan cara: 

1) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan 

menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

g. Menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu 

keluar UTD PMI; 

h. Memfasilitasi pelatihan terhadap petugas UTD PMI 

untuk penerapan protokol kesehatan; 

i. Melakukan disinfektan terhadap sarana dan prasarana 

gedung UTD PMI yang dilakukan minimal 3 kali sehari 

dalam jam pelayanan, terutama pada area register, area 

seleksi, area pengambilan darah, refreshment donor, 
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pegangan pintu, tombol lift, pegangan tangga, dan 

sebagainya; 

j. Melakukan pemeriksaan suhu dan mendeteksi dari 

menggunakan formulir penyelidikan epidemiologi 

COVID-19 sebelum pendonor masuk ke dalam ruangan; 

k. Memberikan masker dan menganjurkan untuk konseling 

di ruang isolasi, untuk selanjutnya dirujuk ke pelayanan 

kesehatan terdekat apabila ada pendonor atau karyawan 

yang terdeteksi >37,30C, baru bepergian ke daerah 

terdampak (dalam dan luar negeri), dan pernah 

melakukan kontak erat dengan Orang Dalam 

Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 

COVID-19; dan 

l. Memasukan orang ke dalam ruang seleksi dan 

pengambilan darah hanya untuk orang yang bermaksud 

mendonorkan darah. 

3. Pegawai UTD PMI wajib: 

a. Menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanaan; 

b. Melakukan seleksi donor (teknisi, perawat atau dokter) 

dengan teliti; 

c. Menanyakan informed consent dan mengumpulkan 

formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19 yang diisi 

oleh pendonor; 

d. Melakukan karantina mandiri selama 14 hari jika 

bepergian ke daerah terdampak (dalam dan luar negeri); 

e. Melakukan  pemeriksaan  status  kesehatan  ke  Rumah 

Sakit  rujukan  yang  ditunjuk  pemerintah  setempat 

Apabila ada riwayat kontak dengan Orang Dalam 

Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan 

(PDP) COVID-19; 

f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat 

tugasnya; dan 

g.Tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan. 

4. Pendonor wajib: 

a. Mengisi dengan jujur informed consent dan formulir 

penyelidikan epidemiologi COVID-19 saat akan 

mendonorkan darah; 

b. Menjaga kebersihan diri selama di area UTD PMI; 

c. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan 

minimal sebelum dan setelah memasuki area UTD PMI; 

dan 

d. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan 

tidak memasuki area UTD PMI jika suhu tubuh >37,30C 

(2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), dan 

selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan. 
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IX.  LAYANAN UTD DI MOBILE UNIT 

 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Petugas Mobile Unit, Pegawai UTD PMI di Mobile 

Unit dan Pendonor wajib: 

a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs), 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk, 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut, 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh, 

h. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; 

k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Layanan Darah di Mobile Unit PMI wajib: 

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petuga 

mobile unit, pegawai UTD PMI pada mobile unit dan 

pendonor mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era 

Baru; 

b. Membuat alur layanan transfusi darah pada masa 

pandemi COVID-19; 

c. Menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak 

antara petugas dengan pendonor (sekat kaca). 

d. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) Tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area mobile unit dengan jarak yang memadai; 

2) Hand sanitizer di area mobile unit minimal di pintu 

masuk dan keluar; 

3) Alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner); dan 

4) Masker bagi petugas. 



87 
 

e. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan. 

f. Melakukan pengaturan: 

1) Jarak antar petugas minimal  1 meter; 

2) jarak antara petugas dengan pendonor minimal 

1 meter; dan 

3) Jarak antar pendonor minimal 1 meter. 

g. Mencegah berkumpulnya pendonor dengan cara: 

1) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan 

menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

h. Melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap 

pendonor; 

i. Memastikan ketersediaan logistik bagi petugas dan 

pendonor; dan 

j. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

sarana dan prasarana mobile unit secara berkala sesuai 

dengan kebutuhan. 

2. Petugas Mobile Unit wajib: 

a. Memperhatikan kebersihan dan keamanan mobile unit 

dan lingkungannya; 

b. Tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

c. Memasang poster himbauan protokol kesehatan; dan 

d. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

sarana dan prasarana UTD PMI di mobile unit. 

3. Pegawai UTD PMI di Mobile Unit wajib: 

a. Menggunakan APD sesuai tingkat resiko pelayanaan; 

b. Melakukan seleksi donor (teknisi, perawat atau dokter) 

dengan teliti; 

c. Menanyakan informed consent dan mengumpulkan 

formulir penyelidikan epidemiologi COVID-19 yang diisi 

oleh pendonor; 

d. Melakukan karantina mandiri selama 14 hari jika 

bepergian ke daerah terdampak (dalam dan luar negeri); 

e. Melakukan pemeriksaan status kesehatan ke rumah 

sakit rujukan yang ditunjuk pemerintah setempat 

apabila ada riwayat kontak dengan Orang Dalam 

Pemantauan (ODP) atau Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 

COVID-19; 

f. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat 

tugasnya; dan 

g. Tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan. 

4. Pendonor wajib: 
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a. Mengisi dengan jujur informed consent dan formulir 

penyelidikan epidemiologi COVID-19 saat akan 

mendonorkan darah; 

b. Menjaga kebersihan diri selama di area UTD PMI di 

mobile unit; 

c. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 

hand sanitizer pada tempat yang sudah disediakan 

minimal sebelum dan setelah memasuki area UTD PMI di 

mobile unit; dan 

d. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk, dan 

tidak memasuki area UTD PMI di mobile unit jika suhu 

Tubuh >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 

menit), dan selanjutnya melakukan pemeriksaan ke 

fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

 

X. LAYANAN PENYEHAT TRADISIONAL` 

 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Petugas, Pasien, Pengunjung/Pengantar 

Pasien wajib: 

a. Menggunakan  masker  dan/atau  pelindung  wajah,  dan 

Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk. 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

h. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

i. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; 

j. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Penyehat Tradisional wajib: 

a. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area penyehat tradisional dengan jarak yang memadai; 
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2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) Hand sanitizer di area penyehat tradisional minimal di 

pintu masuk dan keluar; dan 

4) Masker bagi petugas. 

b. Menyediakan dan memasang media informasi himbauan 

protokol kesehatan; 

c. Melakukan pengaturan: 

1) Jarak antar petugas minimal 1 meter; 

2) Jarak antara petugas dengan pasien minimal 1 meter; 

dan 

3) Jarak antar pengunjung/pengantar pasien minimal 1 

meter. 

d. Mencegah berkumpulnya pasien dan pengunjung/ 

pengantar pasien dengan cara: 

1) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan 

menjaga jarak minimal 1 meter; dan 

2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan 

yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

e. Menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu 

keluar penyehat tradisional; 

f. Menyediakan sarana dan prasarana pembatas kontak 

antara petugas dengan pasien (sekat kaca, chamber dan 

lain-lain); 

g. Pengunjung/pengantar pasien dibatasi 1 orang; 

h. Mengupayakan pendaftaran pasien secara online; 

i. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan penyehat 

tradisional secara berkala sesuai dengan kebutuhan. 

2. Petugas Penyehat Tradisional wajib: 

a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

Menggunakan hand sanitizer sesuai standar 

pengendalian dan pencegahan infeksi (ppi); 

b. Tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan 

c. Tetap memperhatikan jaga jarak antar petugas dan 

pasien. 

3. Pasien Penyehat Tradisional wajib: 

a. Mengupayakan pendaftaran secara online untuk 

mendapatkan nomor antrian; 

b. Mentaati segala tata tertib protokol kesehatan 

pencegahan covid-19; 

c. Mengupayakan tidak berbicara antar 

penumpang/pengunjung selama di dalam terminal; 

d. Memenuhi ketentuan menjaga jarak, minimal 1 

meter pada saat berinteraksi dan duduk; 



plastik sekali pakai e. Tidak menggunakan bahan 

selama di dalam terminal dan 
f. Mematuhi segala ketentuan yang telah diatur dan 

arahan dari petugas terminal. 
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LAMPIRAN 9 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR JASA DAN KONSTRUKSI 

 

I. PABRIK, KANTOR JASA KONSTRUKSI, SHOWROOM MOBIL 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib: 

a. Menggunakan  masker  dan/atau  pelindung  wajah,  dan 

Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Mentaati ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, 

tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan 

sesuai kebutuhan; 

j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Pabrik, Kantor Jasa Kontruksi, dan Showroom 

Mobil wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar karyawan 

dan pengunjung/pembeli mengikuti protokol Tatanan 

Kehidupan Era Baru; 

b. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) Menyediakan tempat mencuci tangan dengan 

perlengkapannya di lokasi dengan jarak yang 

memadai; 

2) Menyediakan tanda penunjuk arah lokasi tempat 
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mencuci tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat 

yang mudah dilihat; 

3) Menyediakan hand sanitizer di lokasi minimal di pintu 

masuk dan keluar; 

4) Menyediakan petugas dan alat pengukur suhu tubuh 

(thermo gun/thermo scanner) yang disesuaikan dengan 

jumlah pengelola, karyawan, dan pengunjung/ 

pembeli; dan 

5) Menyediakan masker bagi karyawan. 

 

c. Melakukan pengecekan suhu tubuh kepada karyawan 

dan pengunjung/pembeli dengan thermo gun/thermo 

scanner, dan jika terdeteksi suhu tubuhnya >37,30C (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka karyawan 

atau pengunjung/pembeli bersangkutan dilarang 

memasuki area pabrik, kantor jasa konstruksi, dan 

showroom mobil dan/atau berkoodinasi dengan pihak 

terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut; 

d. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

e. Melakukan pengaturan: 

1) Jarak antar kasir minimal 2 meter; 

2) Jarak antara kasir dengan pembeli minimal 1 meter; 

3) Jarak antar pelayan minimal 1 meter; 

4) Jarak antara pelayan dengan pembeli/pengunjung 

minimal 1 meter; dan 

5) Jarak antar pembeli/pengunjung dengan pembeli/ 

pengunjung lainnya minimal 1 meter; 

 

f. Mencegah berkumpulnya pengunjung/pembeli yang 

dilakukan dengan cara: 

1) Mengatur jarak antar tempat duduk minimal 1 meter; 

dan 

2) Menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

g. Mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; 

h. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan sesuai dengan 

kebutuhan; 

i. Memberi izin bagi pekerja untuk tidak bekerja apabila 

mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri 

tenggorokan; 

j. Melarang pengunjung/pembeli untuk masuk jika tidak 

memenuhi protokol kesehatan; dan 

k. Memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk 

penerapan protokol kesehatan. 
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2. Karyawan Pabrik, Jasa Kontruksi, dan Showroom Mobil 

wajib: 

a. Tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan; dan 

b. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah (bagi 

yang bekerja di pabrik), dan sarung tangan disesuaikan 

dengan lokasi dan pekerjaan selama di lokasi kerja. 

 

3. Pengunjung/Pembeli di Pabrik, Jasa Kontruksi, dan 

Showroom Mobil wajib: 

a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer di tempat yang sudah 
disediakan sebelum memasuki lokasi; dan 

b. Melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan 
tidak memasuki lokasi pabrik, kantor jasa konstruksi, 
showroom mobil jika suhu tubuh >37,3oc (2 kali 
pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya 
melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan 
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II. KONVEKSI, INDUSTRI KERAJINAN TRADISIONAL, DAN 

INDUSTRI OLAHAN PANGAN 

A. Standar Umum 
Bagi Pemilik, Karyawan, dan Pengunjung/Pembeli wajib: 

a Menggunakan  masker  dan/atau  pelindung  wajah,  dan 

Apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c Mentaati ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut; 

g Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

h Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

i Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pemilik Konveksi, Industri Kerajinan Tradisional, Industri 

Olahan Pangan wajib: 

a. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 
area kegiatan; dan 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah 
dilihat. 

b. Menyediakan media informasi dan/atau memasang 

himbauan protokol kesehatan; 

c. Memberi izin bagi pekerja untuk tidak bekerja apabila 

mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/nyeri 

tenggorokan; 

d. Melakukan pengaturan: 

1) Jarak antar karyawan minimal 1 meter; 

2) Jarak antar pembeli/pengunjung minimal 1 meter; dan 

3) Jarak antara karyawan dengan pembeli/pengunjung 

minimal 1 meter. 

e. Mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; dan 

f. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan. 
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2. Karyawan Konveksi, Industri Kerajinan Tradisional, Industri 

Olahan Pangan wajib: 

a. Tidak bekerja jika mengalami gejala, seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan 

sarung tangan disesuaikan dengan lokasi dan pekerjaan 

selama di lokasi kerja; dan 

c. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19. 

 

3. Pengunjung/Pembeli Konveksi, Industri Kerajinan 

Tradisional, Industri Olahan Pangan wajib: 

a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

hand sanitizer di tempat yang sudah disediakan minimal 

sebelum memasuki area konveksi, industri kerajinan 

tradisional, atau industri olahan pangan; dan 

b. Mentaati segala tata tertib protokol kesehatan yang 

ditetapkan. 
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III. PERAWATAN KECANTIKAN/RAMBUT, TATO, DAN 

SEJENISNYA 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Karyawan, dan Pelanggan wajib: 

a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

hand sanitizer; 

c. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

d. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

e. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covid-19; dan 

f. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola perawatan kecantikan/rambut, tato, dan 

sejenisnya wajib: 

a. Menyediakan tempat mencuci tangan dengan 

perlengkapannya di tempat kerja atau hand sanitizer; 

b. Memasang himbauan protokol kesehatan; 

c. Mencegah berkumpulnya pelanggan yang dilakukan 

melalui: 

1) Menerapkan antrian dengan menjaga jarak minimal 1 

meter; dan 

2) Menetapkan jam buka sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan pemerintah daerah setempat sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

d. Melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas kerja setiap akhir kegiatan. 

e. Menggunakan sarung tangan dalam melaksanakan 

pekerjaan; dan 

f. Mensterilisasi alat yang disediakan seperti selimut, pisau 

cukur, gunting, dan sebagainya. 

2. Karyawan perawatan kecantikan/rambut, tato, dan 

sejenisnya wajib: 

a. Tidak bekerja jika mengalami gejala, seperti demam/ 

batuk/ pilek/nyeri tenggorokan; dan 

b. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan 

sarung tangan disesuaikan dengan lokasi dan 

pekerjaan selama di lokasi kerja. 
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3. Pelanggan perawatan kecantikan/rambut, tato, dan 

sejenisnya wajib: 

a. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir di 

tempat yang sudah disediakan minimal sebelum 

memasuki lokasi perawatan kecantikan/rambut, tato, 

dan sejenisnya; dan 

b. Mentaati tata tertib protokol kesehatan yang 

ditetapkan. 
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IV.  PERGUDANGAN 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola dan Pekerja wajib: 

a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Memenuhi ketentuan jaga jarak, minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. Membersihkan barang peribadi seperti handphone, 

kacamata, tas, masker dan barang lainnya dengan cairan 

disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

k. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pekerja 

mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. melengkapi pekerja dengan masker atau pelindung 

wajah dan sarung tangan; 

c. menyediakan air yang cukup beserta sabun dan/atau 

cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di dalam 

gudang; 

d. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo 

gun/thermo scanner) untuk melakukan pemeriksaan 

kepada pekerja; dan 

e. menyediakan sarung tangan, masker, cairan 

disinfektan, cairan antiseptik, dan tempat pembuangan 

sampah yang mencukupi. 

2. Pekerja wajib: 

a. Tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan memeriksakan diri 

ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan; 

b. Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti 

pakaian setelah selesai bekerja; 
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c. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah 

selama bekerja dalam gudang; dan 

d. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak 

dengan anggota keluarga di rumah. 

 

 

  



V. BURUH LEPAS 

A. Standar Umum 

Bagi Pengguna Jasa dan Buruh Lepas wajib: 
a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 
Menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 
C. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 
d. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

e. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

f. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

8. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

h. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

pada saat bersin dan batuk; 

Menyentuh area wajah seperti mata, hidung, mulut; 

rumah; 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

B. Standar Khusus 

1. Penggunaan Jasa Buruh Lepas Wajib 
a. Menyediakan tempat pencuci tangan dengan 

kelengkapannya atau hand sanitizer yang memadai di area 

tempat bekerja; 
b. Menyediakan masker dan/atau pelindung wajah; dan 

c. Mengupayakan pengaturan jaga jarak satu buruh lepas 
dengan buruh lepas atau pihak lainnya minimal 1 meter 

2. Buruh Lepas Wajib: 

a. Tidak bekerja jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan 
b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer, minimal sebelum memulai 

pelaksanaan pekerjaan ; dan 
c. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah dan 

sarung tangan selama bekerja. 

BUPATI KARANGASEM 

AR 4SE 
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LAMPIRAN 10 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN 

LINGKUNGAN HIDUP 

I. PENGELOLAAN SAMPAH PADA BAN SAMPAH/TPS3R 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Pekerja/Pelaksana, dan Konsumen/Tamu 

wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup Hidung dan Mulut dengan tisu atau 

saputangan pada saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai 

dirumah,membersihkan barang pribadi, seperti 

handphone,kacamata, tas, pelindung wajah, dan barang 

lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan; 

i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola pada Bank Sampah/TPS3 wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar 

pekerja/pelaksana, dan konsumen/tamu mengikuti 

Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, 

meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan sabun pada air 

mengalir atau hand sanitizer di area bank 

sampah/ TPS3R dengan jarak yang memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci 

tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat yang 

mudah dilihat; 
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3) hand sanitizer di area bank sampah/TPS3R 

minimal di pintu masuk dan keluar; 

4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan 

kapasitas bank sampah/TPS3R; dan 

5) masker dan/atau pelindung wajah bagi 

pekerja/pelaksana dan konsumen/tamu secara 

gratis atau dijual. 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada 

pekerja/pelaksana dan konsumen/tamu dengan 

thermo gun/thermo scanner, dan jika terdeteksi 

suhu tubuh >37,30C, maka pekerja/pelaksana dan 

konsumen/tamu bersangkutan dilarang memasuki 

area bank sampah dan/atau berkoodinasi dengan 

pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut; 

d. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

e. menentukan jumlah meja dan kursi untuk menjaga 

jarak minimal 1 meter; 

f. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi-

lokasi antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 

1 meter; 

g. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk 

mencegah berkumpulnya konsumen/tamu sesuai 

dengan ketentuan minimal 1 meter; 

h. menyediakan tempat untuk membuang masker 

wajah sekali pakai atau tisu yang telah digunakan 

oleh konsumen/tamu; 

i. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; 

j. melakukan penyemprotan dengan disinfektan 

terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir  kegiatan 

pada Bank Sampah/TPS3R sesuai dengan 

kebutuhan; 

k. menetapkan dan mengatur pintu masuk dan keluar 

pada bank sampah/TPS3R; 

l. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan 

yang berlaku kepada pekerja/pelaksana dan 

konsumen/tamu yang melakukan pelanggaran; dan 

m. memfasilitasi pelatihan terhadap pekerja/pelaksana 

untuk penerapan protokol kesehatan. 

 

2. Pekerja/Pelaksana pada Bank Sampah/TPS3R wajib: 

a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah 

serta sarung tangan selama di area bank 

sampah/TPS3R; 
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c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berhadapan dengan konsumen/tamu; dan 

d. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam 

rangka pencegahan penyebaran COVlD-19. 

 

3. Konsumen/Tamu pada Bank Sampah/TPS3R wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki 

areal bank sampah/TPS3R; 

b. menggunakan masker, dan apabila menggunakan 

masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 

lapis; dan 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk 

dan tidak memasuki area bank sampah/TPS3R jika 

suhu tubuh >37,3oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 

5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan 

kesehatan dan/atau berkoodinasi dengan pihak 

terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut. 
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II. PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH 

SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Pengangkut Sampah, dan 

Konsumen/Rumah Tangga/Sejenis Rumah Tangga wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, 

dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS); 

e. menutup Hidung dan Mulut dengan tisu atau 

saputangan pada saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan 

mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang  lainnya, dengan 

cairan disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam 

rangka pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Penanganan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar 

pengangkut sampah, dan konsumen/rumah 

tangga/sejenis rumah tangga mengikuti Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru; 

 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan sabun pada 

air mengalir atau hand sanitizer dengan 

perlengkapannya di kantor area pengelolaan 

sesuai kebutuhan; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci 

tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat 

yang mudah dilihat; dan 
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3) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) jika dibutuhkan. 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada 

pengangkut sampah dengan thermo gun/thermo 

scanner, dan jika terdeteksi suhu tubuh >37,30C (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka 

pengangkut sampah bersangkutan dilarang 

memasuki area penanganan sampah rumah tangga 

dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk 

dapat penanganan lebih lanjut; 

d. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

e. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk 

mencegah berkumpulnya konsumen minimal 1 

meter; 

f. menyediakan tempat untuk membuang masker 

sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh 

konsumen; 

g. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; 

h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan 

terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan 

pada area kantor pengelola sesuai dengan 

kebutuhan; 

i. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan 

yang berlaku kepada pengangkut sampah dan 

konsumen yang melakukan pelanggaran; dan 

j. memfasilitasi pelatihan terhadap pengangkut 

sampah untuk penerapan protokol kesehatan. 

 

2. Pengangkut Sampah Penanganan Sampah Rumah 

Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga 

wajib: 

a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. mengikuti SOP kesehatan dan mengenakan Alat 

Pelindung Diri (APD): 

1) helm dalam hal mengangkut sampah  dengan 

sepeda motor; 

2) kacamata pelindung untuk melindungi mata dan 

mengurangi risiko penularan virus melalui 

sentuhan ke mata; 

3) pelindung wajah/masker anti air untuk 

melindungi hidung dan mulut dari percikan 

tetesan yang mungkin mengandung virus; 

4) baju anti-cairan untuk mencegah cairan limbah 

basah atau kotoran menyerap ke pakaian dan 

menularkan penyakit dan virus; 
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5) sarung tangan kedap air untuk mencegah 

sampah basah atau cairan bersentuhan 

langsung dengan kulit tangan (yang mungkin 

menyentuh wajah); dan 

6) sepatu karet (boot) untuk mencegah paparan 

langsung ke cairan, limbah basah atau bahan 

berbahaya lainnya. 

c. mencuci tangan secara rutin setelah menangani 

sampah dengan sabun pada air mengalir; 

d. memastikan tanggung jawab pribadi setiap petugas 

untuk melepas dan membersihkan APD (terutama 

seragam) dengan air panas (suhu setidaknya 600C), 

deterjen dan/ atau disinfektan jika memungkinkan; 

e. melepaskan pakaian kerja sebelum makan dan 

makan di tempat yang jauh dari tempat sampah, 

tidak merokok dan berbagi makanan, serta tidak 

menggunakan peralatan makan/minum yang sama 

dengan orang lain; dan 

f. membuat jadwal pembersihan yang teratur dengan 

menggunakan disinfektan terhadap: APD, area kerja, 

kendaraan, mesin/alat, dan permukaan yang sering 

disentuh lainnya seperti roda kemudi, gagang pintu, 

meja, wastafel, keran, dan toilet. 

 

3. Konsumen/Rumah Tangga/Sejenis Rumah Tangga 

Lainnya Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib: 

a. melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenis 

sampah; 

b. menempatkan sampah yang terpilah dalam wadah 

dengan menggunakan tong sampah/keranjang 

sampah/karung bekas, dan sebagainya; 

c. mengupayakan mengolah langsung sampah organik 

(sisa makanan dan sampah kebun secara mandiri di 

dalam rumah; 

d. mengumpulkan dan menyetor sampah anorganik ke 

bank sampah; 

e. mengumpulkan sampah residu dalam tempat 

sampah untuk diangkut ke TPA oleh pengangkut 

sampah; dan 

f. masker yang sudah tidak digunakan sebelum dibuang 

ke tempat sampah dilakukan 

penyobekan/pemotongan/ pengguntingan. 
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III. PENANGANAN LIMBAH B3 INFEKSIUS/COVID-19 PADA 

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES) 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola dan Petugas Kebersihan/Kesling, wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, 

dan apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir 

atau menggunakan hand sanitizer; 

c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter 

pada saat berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau 

saputangan pada saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan 

mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai 

di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang  lainnya, dengan 

cairan disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam 

rangka pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Penanganan Limbah B3 Infeksius/COVID-19 

pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar petugas 

kebersihan/kesling mengikuti Protokol Tatanan 

Kehidupan Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan sabun pada air 

mengalir atau hand sanitizer di area fasilitas 

pelayanan kesehatan dengan jarak yang 

memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci 

tangan dan hand  sanitizer di tempat-tempat 

yang mudah dilihat; 

3) hand sanitizer di area fasilitas pelayanan 

kesehatan minimal di pintu masuk dan keluar; 

4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan 
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dengan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan; 

dan 

5) masker dan/atau pelindung wajah petugas 

kebersihan/kesling secara gratis atau dijual. 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada petugas 

kebersihan/kesling dengan thermo gun/thermo 

scanner dan jika terdeteksi suhu tubuh >37,30C (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka yang 

bersangkutan dilarang memasuki area fasilitas 

pelayanan kesehatan dan/atau berkoodinasi dengan 

pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut; 

d. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

e. menyediakan 3 (tiga) wadah limbah padat di lokasi 

yang mudah dijangkau orang, yaitu wadah untuk 

limbah padat organik, non organik, dan limbah padat 

khusus (untuk masker sekali pakai, sarung tangan 

bekas, tisu/kain yang mengandung cairan/droplet 

hidung dan mulut); 

f. menentukan jumlah meja dan kursi untuk menjaga 

jarak minimal 1 meter; 

g. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi-

lokasi antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 

1 meter; 

h. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk 

mencegah berkumpulnya konsumen/tamu sesuai 

dengan ketentuan menjaga jarak antrian minimal 1 

meter; 

i. mengupayakan pembayaran dengan cara non-tunai; 

j. melakukan pengurangan dan pemilahan limbah 

B3/COVID-19 dengan cara: 

1) memisahkan limbah B3/COVID-19 berdasarkan 

jenis, kelompok, dan/atau karakteristik limbah 

B3; 

2) mewadahi limbah B3/COVID-19 sesuai kelompok 

limbah B3; 

3) melakukan penyimpanan limbah B3 yang telah 

dipilah dengan menyimpan limbah B3/COVID-19 

di fasilitas penyimpanan limbah B3 (TPS Limbah 

B3); 

4) melakukan penyemprotan disinfektan pada wadah 

limbah B3/ COVID-19 yang telah digunakan; dan 

5) pemberian simbol dan label limbah B3 pada 

setiap kemasan dan/atau wadah limbah B3 

sesuai karakteristik limbah B3. 

k. penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang 

tertutup pada TPS Limbah B3 paling lama 2 (dua) hari 
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sejak limbah dihasilkan, pada temperatur >0oC atau 

paling lama 90 hari pada suhu <0oC; 

l. TPS Limbah B3 agar dilakukan desinfeksi minimal 

sekali dalam sehari; 

m. apabila limbah B3/COVID-19 dikelola sendiri oleh 

Fasyankes dapat dilakukan sebagai berikut: 

n. fasilitas incinerator yang berizin; atau 

o. alat sterilisasi (Autoclave) yang dilengkapi dengan 

pencacah (shredder); 

p. mengkemas dan melekati simbol “Beracun” dan label 

limbah B3, residu hasil pembakaran atau cacahan 

hasil autoclave untuk disimpan di Tempat 

Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3; 

q. limbah B3 medis padat yang telah diikat, dilakukan 

disinfeksi menggunakan disinfektan berbasis klorin 

konsentrasi 0,5% bila akan diangkut ke pengolah; 

r. mensosialisasikan dan melakukan pemantauan secara 

rutin terhadap pelaksanaan SOP tentang pengelolaan 

limbah infeksius COVID-19; 

s. melakukan penyemprotan dengan disinfektan 

terhadap tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan 

pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan 

kebutuhan; 

t. menetapkan dan mengatur pintu masuk dan keluar 

pada fasilitas pelayanan kesehatan; 

u. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan 

yang berlaku kepada petugas kebersihan/kesling yang 

melakukan pelanggaran; dan 

v. memfasilitasi pelatihan terhadap petugas 

kebersihan/kesling untuk penerapan protokol 

kesehatan 

 

2. Petugas kebersihan/Kesling Penanganan Limbah B3 

Infeksius COVID-19 pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

(Fasyankes) wajib: 

a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti demam/ 

batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berhadapan dengan konsumen/tamu; 

c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; 
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d. petugas kebersihan/kesling harus dilengkapi dengan 

masker, sarung tangan, sepatu bot, apron, kacamata 

pelindung (google) dan penutup kepala; 

e. pengumpulan dilakukan dengan langkah-langkah: 

1). buka tutup tempat sampah; 

2). ikat kantong pelapis dengan membuat 1 simpul; dan 

3). masukkan kantong tersebut ke wadah untuk 

diangkut. 

f. setelah melakukan pengumpulan, petugas 

kebersihan/kesling wajib membersihkan seluruh badan 

atau sekurang-kurangnya mencuci tangan dengan sabun 

pada air mengalir; 

g. peralatan pelindung diri yaitu google, sepatu bot dan 

apron yang digunakan agar dilakukan disenfeksi 

secepatnya pada larutan disinfektan, sedangkan masker 

dan sarung tangan dibuang ke wadah limbah padat 

khusus;dan 

h. masker yang sudah tidak digunakan dirobek/dipotong/ 

digunting kemudian dikemas dan disimpan pada TPS 

limbah B3. 
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IV. PENANGANAN LIMBAH B3 INFEKSIUS/COVID-19 PADA 

TEMPAT KARANTINA 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Pelaksana/Petugas Kesling, dan Pasien 

pada Tempat Karantina wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. mentati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk. 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup Hidung dan Mulut dengan tisu atau 

saputangan pada saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, pelindung wajah, dan barang lainnya, 

dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam 

rangkapencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Penanganan Limbah B3 Infeksius/COVID-19 

pada Tempat Karantina wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar 

pelaksana/petugas kesling dan pasien mengikuti Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya 

di area Tempat Karantina dengan jarak yang 

memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci 

tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat yang 

mudah dilihat; 

3) hand sanitizer di area tempat karantina minimal di 

pintu masuk dan keluar; 

4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan 

kapasitas tempat karantina;dan 

5) masker bagi pelaksana/petugas kesling dan 

pasien secara gratis atau dijual. 



112 

 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada 

pelaksana/petugas kesling dan pasien dengan thermo 

gun/ thermo scanner dan jika terdeteksi suhu tubuh 

>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), 

maka dilarang memasuki area tempat karantina 

dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat 

penanganan lebih lanjut; 

d. menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

e. menentukan jumlah meja dan kursi untuk menjaga jarak 

minimal 1 meter; 

f. memastikan adanya tanda pada lantai di lokasi-lokasi 

antrian untuk menjaga jarak antrian minimal 1 meter; 

g. menerapkan jam layanan dan sistem antrian untuk 

mencegah berkumpulnya pasien sesuai dengan 

ketentuan (minimal 1 meter); 

h. menyediakan tempat sampah untuk penyimpanan 

masker sekali pakai atau tisu yang telah digunakan; 

i. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan pada tempat 

karantina sesuai dengan kebutuhan; 

j. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada pelaksana/petugas kesling dan pasien yang 

melakukan pelanggaran; dan 

k. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana/petugas 

kesling untuk penerapan Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru. 

 

2. Pelaksana/Petugas Kesling Penanganan Limbah B3 

Infeksius/ COVID-19pada Tempat Karantina wajib: 

a. tidak bekerja jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/ pilek/ nyeri tenggorokan; 

b. melengkapi diri dengan APD sesuai tingkatan 

resiko, seperti masker, pelindung wajah, sarung 

tangan, dan safety s1wes yang setiap hari harus 

disucihamakan; 

c. melakukan pewadahan dan pengumpulan limbah 

83 infeksius/COVID-19 dari setiap ruang 

karantina; 

d. melakukan pengumpulan limbah B3 

infeksius/COVID-19 pada wadah/kemasan limbah 

83; dan 

e. melakukan pengangkutan limbah B3 

infeksius/COVID-19 dari tempat karantina ke TPS 

limbah B3 rumah sakit rujukan COVID-19 setiap 

hari. 

 



3. Pasien pada Tempat Karantina wajib: 

menggunakan masker dan/ atau pelindung wajah 

dan apabila 

sebaiknya menggunakan masker kain 3 lapis; 
melakukan cuci tangan dengan sabun pada air 

mengalir atau hand sanitizer sesuai kebutuhan; dan 
melakukan penempatan limbah infeksius (masker, 
tisu dan lain sebagainya pada tempat sampah 

khusus yang telah disediakan. 

a. 

menggunakan masker kain, 

b. 

C. 

BUPATHK�RANGASEM/ 
UP 

ARA AS 

TGUST1 AYU MAS SUMATRI 
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LAMPIRAN 11 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR SOSIAL 

I. PENITIPAN BAYI DAN ANAK 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Pelaksana, Bayi, Anak dan Orang Tua/Tamu wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 

lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan 

hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area 

wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, 

masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai 

kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Penitipan Bayi dan Anak wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, bayi, 

anak dan orang tua/tamu mengikuti Protokol Tatanan 

Kehidupan Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area 

penitipan bayi dan anak dengan jarak yang memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dengan 

sabun dan air mengalir atau hand sanitizer di tempat-

tempat yang mudah dilihat; 

3) hand sanitizer di area penitipan bayi minimal di pintu masuk 

dan keluar; 
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4) alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo scanner) 

dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas penitipan 

bayi; dan 

5) masker bagi pelaksana, anak, dan orang tua/tamu 

(dengan gratis atau dijual); 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pelaksana, bayi, 

anak, dan orang tua/tamu dengan thermo gun/ thermo scanner, 

dan jika terdeteksi suhu tubuh >37,30C (2 kali pemeriksaan 

dengan jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang 

memasuki area penitipan bayi dan Anak dan/atau berkoordinasi 

dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut; 

d. melakukan rapid test bagi bayi dan anak yang akan dititipkan; 

e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; 

f. melakukan pengaturan: 

1) jarak antara bayi atau anak yang satu dengan yang lainnya 

1 meter; dan 

2) jarak antar orang tua/tamu minimal 1 meter. 

g. mencegah berkumpulnya pelaksana, bayi, anak, dan 

orang tua/tamu dengan cara: 

1) menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak 

minimal 1 meter; dan 

2) menetapkan jam layanan sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang- undangan. 

h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap tempat 

dan fasilitas setiap akhir kegiatan dan waktu penitipan bayi 

dan anak sesuai dengan kebutuhan; 

i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar 

area penitipan bayi dan anak; 

j. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada 

pelaksana, orang tua/tamu yang melakukan pelanggaran; dan 

k. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana untuk penerapan 

protocol kesehatan. 

 

2. Pelaksana Penitipan Bayi dan Anak wajib: 

a. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan selama di area 

penitipan bayi dan anak; 

c. tetap memperhatikan jaga jarak sesama pelaksana dan tamu 

minimal 1 meter; dan 

d. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19. 

 

3. Bayi dan Anak di Penitipan Bayi dan Anak wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan, minimal sebelum dan setelah memasuki area 

penitipan bayi dan anak; dan 
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b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak 

dilakukan penitipan jika suhu tubuh bayi atau anak >37,3oC (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya 

melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan. 

 

4. Orang tua/tamu di penitipan bayi dan anak wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau hand 

sanitizer pada tempat yang sudah disediakan minimal sebelum 

dan setelah memasuki area Penitipan Bayi dan Anak; dan 

b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan tidak 

memasuki area penitipan bayi dan anak jika suhu tubuh 

>37,3oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk 

selanjutnya melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas 

pelayanan kesehatan. 
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II. PANTI ASUHAN 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Pelaksana, Anak Panti, dan Tamu wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker 

kain 3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk;  

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);  

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, 

tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan 

sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Panti Asuhan wajib: 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, 

anak panti, dan tamu mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) menyediakan tempat mencuci tangan dengan 

perlengkapannya di area panti asuhan dengan jarak 

yang memadai; 

2) menyediakan tanda penunjuk arah lokasi tempat Mencuci 

tangan dan hand sanitizer di tempat-tempat yang 

mudah dilihat; 

3) menyediakan hand sanitizer di area panti asuhan minimal 

di pintu masuk dan keluar; 

4) menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/ 

thermo scanner) dengan jumlah yang disesuaikan dengan 

kapasitas panti asuhan; dan 

5) menyediakan masker bagi anak panti. 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pelaksana dan 

tamu dengan thermo gun/thermo scanner dan jika terdeteksi 

suhu tubuh >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 

menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki area 

panti asuhan dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait 

untuk dapat penanganan lebih lanjut; 
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d. melakukan rapid test bagi calon anak panti; 

e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan 

f. melakukan pengaturan: 

1) jarak meja dan kursi di tempat panti asuhan; 

2) jarak antar anak panti minimal 1 meter; 

3) jarak antara anak panti dengan tamu minimal 1 

meter;dan 

4) jarak antar tamu minimal 1 meter. 

g. mencegah berkumpulnya pelaksana, anak panti, dan tamu 

dengan cara menetapkan jam layanan sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan panti sesuai dengan 

kebutuhan; 

i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu 

keluar area panti asuhan; 

j. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang 

berlaku kepada pelaksana, anak panti, dan tamu yang 

melakukan pelanggaran; dan 

k. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana untuk penerapan 

protocol kesehatan. 

 

2. Pelaksana Panti Asuhan wajib: 

a. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. mentaati ketentuan jaga jarak sesame pelaksana dan tamu 

minimal 1 meter; dan 

c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19. 

 

3. Anak Panti Asuhan wajib : 

a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand 

sanitizer pada tempat yang sudah disediakan; dan 

b. mentaati ketentuan jaga jarak antar anak panti, minimal 1 

meter. 

 

4. Tamu Panti Asuhan wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

mengunakan hand sanitizer pada tempat yang sudah 

disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area 

panti asuhan; 

b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk dan 

tidak memasuki area Panti Asuhan jika suhu tubuh >37,3oC 

(2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya 

melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan; dan 

c. mengisi buku tamu yang disediakan oleh pengelola panti. 
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III. PANTI WREDHA  

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Pelaksana, Penghuni dan Tamu wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 

menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 

3 lapis; 

b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. mentaati ketentuan jaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh 

area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, 

masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai 

kebutuhan; 

j. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Panti Wredha wajib : 

a. menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, 

warga panti, dan tamu mengikuti Protokol Tatanan 

Kehidupan Era Baru; 

b. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) menyediakan tempat mencuci tangan dengan 

Perlengkapannya di area panti wredha dengan jarak 

yang memadai; 

2) menyediakan tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci 

tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand 

sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) menyediakan hand sanitizer di area panti wredha minimal 

di pintu masuk dan keluar; dan 

4) menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo 

gun/thermo scanner) dengan jumlah yang disesuaikan 

dengan kapasitas panti wredha. 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada pelaksana dan 

tamu dengan thermo gun/thermo scanner, dan jika 

terdeteksi suhu tubuh >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan 

jarak 5 menit), maka yang bersangkutan dilarang memasuki 
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area panti wredha dan/atau berkoodinasi dengan pihak 

terkait untuk dapat penanganan lebih lanjut; 

d. melakukan rapid test bagi calon penghuni; 

e. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; 

f. melakukan pengaturan: 

1) jarak meja dan kursi di tempat panti wredha; dan 

2) jarak antara penghuni panti dengan tamu minimal 

1 meter. 

g. mencegah berkumpulnya pelaksana, penghuni panti, dan 

tamu dengan cara menetapkan jam layanan sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat 

sesuai ketentua Peraturan Perundang-undangan; 

h. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap 

tempat dan fasilitas setiap akhir kegiatan panti sesuai dengan 

kebutuhan; 

i. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu 

keluar area panti wredha; 

j. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada 

pelaksana, penghuni panti, dan tamu yang melakukan 

pelanggaran; dan 

k. memfasilitasi pelatihan terhadap pelaksana untuk penerapan 

protokol kesehatan. 

 

2. Pelaksana Panti Wredha wajib: 

a. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. tetap memperhatikan jaga jarak sesama pelaksana dan 

tamu minimal 1 meter; dan 

c. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19. 

 

3. Penghuni Panti Wredha wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir 

atau menggunakan hand sanitizer pada tempat 

yang sudah disediakan; dan 

b. tetap mentaati ketentuan jaga jarak antar 

penghuni panti minimal 1 meter. 

 

4. Tamu Panti Wredha wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir 

atau menggunakan hand sanitizer pada tempat 

yang sudah disediakan minimal sebelum dan 

setelah memasuki area wanti wredha; 

b. melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu 

masuk dan tidak memasuki area panti wredhajika 

suhu tubuh >37,3°C (2 kali pemeriksaan dengan 

jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan 

pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan; dan 



C. mengisi buku tamu yang disediakan oleh 
pengelola panti. 

BUPATIKARANGASEM 

ASE 

AYU MAS SUMATRI 

ARA A NG 
IGUSTI 
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LAMPIRAN 12 

SURAT EDARAN BUPATI 

KARANGASEM 

NOMOR: 

045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 
 
 
 

SEKTOR FASILITAS UMUM (AREA PUBLIK) 
 

 

I. LAPANGAN UMUM/ALUN-ALUN 

 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Pelaksana, dan Pengunjung wajib: 

a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

Menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut 

g. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 

h. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, 

kacamata, tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan 

desinfektan sesuai kebutuhan; 

i. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

j. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Lapangan Umum/Alun-alun wajib: 

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar pelaksana, 

dan pengunjung mengikuti Protokol Tatanan Kehidupan 

Era Baru; 

b. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) Tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area publik dengan jarak minimal 50 meter yang 

disesuaikan dengan luas area publik; dan 



123 
 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

di tempat-tempat yang mudah dilihat. 

c. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan; 

 

d. Menyediakan tempat untuk membuang masker wajah 

sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh 

pengunjung; 

e. Melakukan disinfeksi terhadap tempat dan fasilitas 

sesuai dengan kebutuhan; dan 

f. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada pengunjung yang melakukan pelanggaran 

terhadap protokol kesehatan. 

2. Pelaksana Lapangan Umum/Alun-alun wajib: 

a. Memastikan telah terpasang tanda penunjuk arah lokasi 

tempat mencuci tangan; 

b. Memasang media informasi himbauan protokol 

kesehatan di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

c. Melaksanakan penyemprotan dan pembersihan dengan 

disinfektan di area publik di setiap akhir aktivitas 

sesuai dengan kebutuhan; dan 

d. Menghimbau melalui audio tentang protokol kesehatan 

pada saat ada aktifitas. 

3. Pengunjung Lapangan Umum/Alun-alun wajib: 

a. Tidak berolahraga ke lapangan jika mengalami gejala 

seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

hand sanitizer di tempat yang sudah disediakan; dan 

c. Mentaati tata tertib memasuki lapangan umum/alun-

alun yang ditetapkan oleh pengelola. 

 

 

II. TAMAN KOTA 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Pelaksana, dan Pengunjung wajib: 

a. Menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan 

apabila menggunakan masker kain, sebaiknya 

menggunakan masker kain 3 lapis; 

b. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer; 

c. Memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada 

saat berinteraksi dan duduk; 

d. Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); 

e. Menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan 

pada saat bersin dan batuk; 

f. Menghindari penggunaan tangan secara langsung 

menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. Segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di 

rumah; 
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h. Membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, 

tas, masker, dan barang lainnya, dengan cairan desinfektan 

sesuai kebutuhan; 

i. Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran covld-19; dan 

j. Menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelolaan Taman Kota Wajib 

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi agar 

pelaksanaan, dan pengunjung mengikuti Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru; 

b. Menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) Tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di 

area publik dengan jarak minimal 50 meter yang 

disesuaikan dengan luas area publik; dan 

2) Tanda penunjuk arah lokasi tempat cuci tangan di 

tempat-tempat yang mudah dilihat 

c. Menyediakan media informasi himbauan protokol 

kesehatan. 

d. Memastikan adanya tanda-tanda pada tempat duduk di 

taman kota untuk menjaga jarak minimal 1 meter; 

e. Menyediakan tempat untuk membuang masker wajah 

sekali pakai atau tisu yang telah digunakan oleh 

pengunjung; 

f. Melakukan disinfeksi terhadap tempat dan fasilitas 

sesuai dengan kebutuhan;dan 

g. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada pengunjung yang melakukan pelanggaran 

terhadap protokol kesehatan. 

2. Pelaksana Taman Kota Wajib: 

a. Memastikan telah terpasang penunjuk arah lokasi 

tempat cuci tangan; 

b. Memasang media informasi himbauan protokol 

kesehatan di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

c. Melaksanakan menyemprotan dan pembersihan dengan 

disinfektan di taman kota disetiap akhir aktifitas sesuai 

dengan kebutuhan; 

d. Mengatur tempat-tempat duduk atau tempat istirahat 

untuk memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter; 

dan 

e. Menghimbau melalui audio tentang protokol kesehatan 

pada saat ada aktifitas. 

3. Pengunjung Taman Kota Wajib: 

a. Tidak ke taman kota jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

b. Mencuci tangan dengan sabunpada air mengalir atau 

hand sanitizer di tempat yang sudah disediakan;dan 



Mentaati tata tertib memasukiarea publik yang 
ditetapkan oleh pengelola 

c. 

OPATKARANGASEM 

ARA TaUSTÍ AYU MASS 
'SUMATRI 
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LAMPIRAN 13 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR KETERTIBAN, KEAMANAN, DAN KETENTRAMAN 

 

PENGELOLA DAN PENGHUNI RUMAH KOS/ KONTRAKAN/ MES 

KARYAWAN DI WILAYAH DESA/KELURAHAN/DESA ADAT. 

A. Standar Umum 
Bagi Pengelola, Penghuni Rumah Kos/Kontrakan/Mes Karyawan di 

Wilayah Desa/Kelurahan/Desa Adat dan Kepala Lingkungan/ Kelihan 

Dinas/Bendesa/Kelihan Adat wajib: 

a. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah, dan apabila 
menggunakan masker kain, sebaiknya menggunakan masker kain 3 

lapis; 
b. mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir  atau 

menggunakan hand sanitizer; 
c. memenuhi ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 
e. menutup hidung dan mulut dengan tissu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk serta membuang tisu ke dalam tempat 
sampah; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area 

wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 
g. menjalani pengukuran suhu tubuh; 
h. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, 

dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan; 
i. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 
j. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

B. Standar Khusus 
1. Pengelola Rumah Kos/Kontrakan/Mes Karyawan wajib: 

a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya dan/atau 

hand sanitizer di area tempat kos/kontrakan/mes karyawan; 

dan 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan 

hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat. 

b. menyediakan alat pengukur suhu tubuh (thermo gun/thermo 

scanner) dengan jumlah yang disesuaikan; 

c. melakukan pengecekan suhu tubuh kepada calon penghuni 

rumah kos/kontrakan/mes karyawan dan tidak memasuki area 

tempat kos/kontrakan/mes karyawan jika suhu tubuh >37.30C 
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(2 kali pemerikasaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya 

melakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas pelayanan 

kesehatan; 

d. menyediakan media informasi himbauan protokol kesehatan; 

e. meminta copy identitas diri berupa Kartu Tanda 

Pendudukelektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga 

(KK)/tanda pengenal lainnya kepada calon 

penghunirumahkos/kontrakan/mes karyawan; 

f. melakukan penyemprotan dengan disinfektan terhadap rumah 

kos/kontrakan/mes karyawan beserta lingkungannya secara 

berkala sesuai dengan kebutuhan; 

g. mengecek kelengkapan persyaratan penghuni rumah 

kos/kontrakan/mess karyawan yang berasal dari penduduk 

non permanen berupa surat hasil uji negatif COVID-19 minimal 

dari hasil rapid test dan surat keterangan penjamin yang akan 

mempekerjakan bersangkutan (penduduk non permanen bagi 

yang baru); dan 

h. melaporkan data dan identitas penghuni rumah kos/ 

kontrakan/messkaryawan 1 X 24 jam keberadaannya kepada 

Kepala Lingkungan/Kelihan Dinas setempat berupa: 

1) Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu 

Keluarga (KK); 

2) surat keterangan hasil negatif uji swab atau surat 

keterangan hasil non-reaktif rapid test; dan 

3) surat keterangan penjamin yang akan mempekerjakan 

penghuni rumah kos/kontrakan/mes karyawan 

bersangkutan. 

 

2. Penghuni Rumah Kos/Kontrakan/Mes Karyawan wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun pada air  mengalir  atau 

menggunakan hand sanitizer di tempat yang telah disediakan 

sesuai kebutuhan; 

b. memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala 

seperti demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan; 

c. melengkapi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk 

elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK)/tanda  

pengenal diri lainnnya; 

d. memastikan tamu yang berkunjung ke tempat 

kos/kontrakan/mes  karyawan   mematuhi  protokol  

kesehatan COVID-19; dan 

e. melengkapi diri dengan dokumen pendukung seperti: 

1) surat tugas; 

2) surat keterangan dari instansi pendidikan; 

3) surat keterangan usaha/perusahaan; 

4) surat keterangan berobat; dan 

5) surat pengantar dari RT/RW/Kepala Lingkungan/Kelihan 

Dinas. 
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3. Kepala Lingkungan/Kelihan Dinas/Bendesa/Kelihan Adat wajib: 

a. mencatat data dan identitas penghuni rumah 

kos/kontrakan/mes karyawan yang baru dalam buku register 

Kepala Lingkungan/Kelihan Dinas meliputi: 

1) NIK; 

2) nama lengkap; 

3) tempat tanggal lahir; 

4) jenis kelamin; 

5) alamat tempat tinggal di daerah asal; 

6) tanggal kedatangan di daerah tujuan; 

7) alasan tinggal sementara; 

8) alamat domisili sebelumnya; 

9) alamat tempat tinggal sementara; 

10) jumlah dan data anggota keluarga yang dibawa; dan 

11) nomor kontak yang dapat dihubungi. 

b. mencatat data dan identitas penghuni rumah 

kos/kontrakan/mes karyawan berupa Kartu Tanda Penduduk- 

elektronik (KTP-el) dan/atau Kartu Keluarga (KK) di wilayah 

lingkungan setempat; 

c. memberikan bukti pendataan penduduk non permanen sesuai 

formulir F4.01 dan F4.02 berdasarkan Permendagri Nomor 14 

Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non 

Permanen; 

d. melakukan pengecekan terhadap penduduk non permanen 

pada aplikasi https://cekdiri.baliprov.go.id dan melaporkan 

hasilnya kepada Satgas Gotong Royong Pencegahan COVID-19; 

e. mencatat identitas penghuni rumah kos/kontrakan/mes 

karyawan dan surat keterangan hasil negatif uji swab atau surat 

keterangan hasil non-reaktif rapid test dan surat keterangan 

penjamin yang akan mempekerjakannya; 

f. menyampaikan data surat keterangan hasil negatif uji swab 

atau surat keterangan hasil  non-reaktif rapid test dan surat 

keterangan penjamin yang akan mempekerjakan bersangkutan 

kepada Perbekel/Lurah dan Bendesa/Kelihan Adat; 

g. melakukan pengawasan terhadap perkembangan kesehatan 

penghuni rumah kos/kontrakan khususnya yang berkaitan 

dengan penanganan COVID-19 dan melaporkan hasilnya kepada 

Satuan Tugas Gotong Royong Pencegahan COVID-19; 

h. menugaskan Paiketan Pecalang untuk melakukan verifikasi 

dan pengawasan secara terus menerus terhadap keberadaan 

maupun perjalanan orang untuk pencegahan penyebaran 

COVID-19 serta mengkoordinasikannya dengan pihak 

Posko Gotong Royong Pencegahan COVID-19; 

 

 

 

https://cekdiri.baliprov.go.id/


pelanggaran kepada Perbekel/Lurah dan Bendesa/Kelihan 

Adat; dan 
menindak lanjuti penugasan pihak yang berwenang dalam 

pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayahnya. 

i. melaporkan penduduk non permanen yang melakukan 

BUPATI KARANGASEM 

AR ARA NGAS 

IGUSTI AYU MAS SUMATRI 
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LAMPIRAN 14 

SURAT EDARAN BUPATI KARANGASEM 

NOMOR: 045/75/GUSTU/SETDA/2020 

TENTANG PROTOKOL TATANAN 

KEHIDUPAN ERA BARU 

 

SEKTOR PARIWISATA 

1. DESTINASI PARIWISATA 

A. Standar Umum 

  Bagi Pengelola, Pengunjung/Wisatawan, dan Pedagang wajib: 

a. menggunakan masker/pelindung wajah; 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer;  

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tissu atau saputangan pada 

saat bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area 

wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu badan; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, 

masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai 

kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka 

pencegahan penyebaran COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.  

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola Destinasi Pariwisata wajib: 

a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area 

Destinasi Pariwisata dengan jumlah dan jarak yang memadai 

serta mudah dijangkau; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand 

sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 
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3) hand sanitizer di area Destinasi Pariwisata minimal di pintu 

masuk dan keluar; 

4) alat pengukur suhu badan (Thermo Gun/Thermo Scanner)  

dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas 

pengunjung/wisatawan dan jumlah pintu masuk di destinasi 

pariwisata; dan 

5) masker bagi pengunjung/wisatawan diberikan secara gratis 

atau berbayar. 

b. melakukan pemeriksaan suhu badan pengunjung/wisatawan 

dengan Thermo Gun/Thermo Scanner, dan jika terdeteksi suhu 

badannya >37,30C, maka yang bersangkutan tidak diijinkan 

memasuki area Destinasi Pariwisata dan/atau berkoordinasi 

dengan pihak terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut 

c. menyediakan sarana informasi himbauan protokol kesehatan; 

d. menyediakan informasi tentang larangan masuk ke destinasi bagi 

pekerja/ pedagang/wisatawan jika memiliki gejala demam, batuk, 

pilek,nyeri tenggorokan, dan atau sesak nafas; 

e. menyediakan tenda/bilik/pos terpadu di setiap destinasi 

pariwisata yang memiliki jumlah kunjungan yang signifikan (rata-

rata di atas 100 orang wisatawan per hari), menyesuaikan dengan 

perkembangan situasi lebih lanjut; 

f. menerapkan sistem antrian di pintu masuk maupun pintu keluar 

dan menjaga jarak minimal 1 meter; 

g. melakukan pengaturan jumlah pengunjung dan jaga jarak bagi 

pengelola, pengunjung, dan pedagang minimal 1 meter;  

h. menetapkan jam operasional sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

i. melakukan pembersihan dengan disinfektan terhadap tempat dan 

fasilitas setiap akhir kegiatan di Destinasi Pariwisata atau 

minimal setiap 4 jam; 

j. memastikan sarana toilet/kamar mandi berfungsi dengan baik 

dan memadai; 

k. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada pengunjung, dan pedagang yang melakukan pelanggaran; 

l. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan 

Protokol Tatanan  Kehidupan Era Baru; 
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m. membentuk petugas khusus pemantau Protokol Tatanan  

Kehidupan Era Baru; 

n. menyediakan sarana layanan kesehatan minimal P3K 

(Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) sesuai Juknis Gugus 

Tugas Covid-19; 

o. menyediakan informasi penunjuk lokasi tempat mencuci tangan 

dan hand sanitizer; dan 

p. menyediakan prosedur untuk mengurangi kontak sentuh dengan 

wisatawan misalnya dengan memanfaatkan digital atau teknologi 

informasi (barcode, QR code, e-biling, e-money). 

 
2. Pekerja di Destinasi Pariwisata wajib : 

a. memastikan diri dalam kondisi sehat saat akan bekerja; 

b. selalu menggunakan masker dan rajin mencuci tangan dengan air 

mengalir dan sabun/hand sanitizer sesering mungkin; 

c. saat selesai bekerja, setibanya di rumah segera mandi dan berganti 

pakaian sebelum melakukan kontak dengan anggota keluarga; dan 

d. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS 

(Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) baik melalui makanan bergizi, 

olahraga, istirahat yang cukup dan menghindari factor resiko 

penyakit. 

                                                

3. Pedagang di Destinasi Pariwisata wajib: 

a. tidak berjualan jika mengalami gejala seperti 

demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan; 

b. menggunakan masker dan/atau pelindung wajah selama di area 

Destinasi Pariwisata; 

c. rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand 

sanitizer; 

d. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 2 meter sesama pedagang 

dan 1 meter pada saat berhadapan dengan pengunjung/wisatawan; 

dan 

e. jika memungkinkan untuk melakukan transaksi pembayaran secara 

non tunai. 

 

4. Pengunjung/Wistawan di Destinasi Pariwisata wajib: 



133 

 

a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer 

pada  tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah 

memasuki Destinasi Pariwisata 

b. selalu menggunakan masker selama berada di lokasi destinasi 

pariwisata; 

c. mengikuti pemeriksaan suhu badan di pintu masuk dan tidak 

memasuki area Destinasi Pariwisata jika suhu badan  >37,3oC (2 

kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya 

melakukan pemeriksaan kesehatan; dan 

d. membersihkan diri dan barang-barang bawaan setibanya di rumah, 

sebelum melakukan kontak dengan orang lain. 

 

2. WISATA TIRTA 

A. Standar Umum 

Bagi Pengelola, Petugas, dan Pengunjung/Wisatawan wajib: 

a. menggunakan masker/pelindung wajah; 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan 

hand sanitizer;  

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat 

berinteraksi dan duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tissu atau saputangan pada saat 

bersin dan batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area 

wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu badan; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, 

masker, dan barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai 

kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan 

penyebaran COVlD-19;  

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam; 

l. menyediakan informasi layanan pusat kesehatan terdekat; 

m. menyediakan standar pengaturan tempat duduk, alur 

proses/akses jalan bagi pengunjung serta penataan lokasi khusus 
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(misalnya pertunjukan atau menikmati pemandangan) agar tetap 

memperhatikan physical distancing; dan  

n. menyediakan prosedur untuk mengurangi kontak sentuh dengan 

wisatawan misalnya dengan memanfaatkan digital atau teknologi 

informasi (barcode, QR code, e-biling, e-money). 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola wajib:  

a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area Wisata 

Tirta dengan jumlah dan jarak yang memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand 

sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) hand sanitizer di area Wisata Tirta minimal di pintu masuk dan 

keluar; 

4) alat pengukur suhu badan (Thermo Gun/Thermo Scanner)  

dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas 

pengunjung/wisatawan Wisata Tirta; dan 

5) masker bagi pengunjung/wisatawan diberikan secara gratis atau 

berbayar. 

b. melakukan pemeriksaan suhu badan pengunjung/wisatawan 

dengan Thermo Gun/Thermo Scanner, dan jika terdeteksi suhu 

badannya >37,30C, maka yang bersangkutan tidak diijinkan 

memasuki area Wisata Tirta dan/atau berkoordinasi dengan pihak 

terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut; 

c. menyediakan papan informasi himbauan protokol kesehatan; 

d. menyediakan informasi tentang larangan masuk ke destinasi bagi 

pekerja/ pedagang/wisatawan jika memiliki gejala demam, batuk, 

pilek,nyeri tenggorokan, dan atau sesak nafas; 

e. menyediakan pos pantau/pos kesehatan sebagai ruang singgah 

atau ruang isolasi bagi yang membutuhkan; 

f. melakukan pengaturan jaga jarak bagi pengelola, dan 

pengunjung/wisatawan minimal 1 meter;  

g. menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak 

minimal             1 meter;  

h. menetapkan jam operasional sesuai dengan kebijakan yang 

ditetapkan Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 
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i. melakukan pembersihan dengan disinfektan terhadap tempat dan 

fasilitas setiap akhir kegiatan di Wisata Tirta sesuai dengan 

kebutuhan; 

j. menetapkan dan mengatur pintu masuk maupun pintu keluar 

Wisata Tirta untuk menghindari terjadinya kerumunan; 

k. berkewajiban memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku 

kepada   pengunjung/wisatawan yang melakukan pelanggaran; 

l. mfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol 

kesehatan; 

m. membentuk  petugas khusus pemantau Protokol Tatanan 

Kehidupan Era Baru; 

n. melakukan pembersihan peralatan selam dengan desinfektan 

setiap selesai dipakai sesuai ketentuan; 

o. mencuci peralatan selam secara individual pada wadah yang 

terpisah untuk selanjutnya di isolasi dan diberi tanda pengenal; 

dan 

p. membersihkan secara berkala ruang pengisian udara dan 

kompresor minimal 1 hari/sekali atau setiap kali hendak dan 

selesai digunakan sesuai ketentuan. 

 

2. Petugas/karyawan wajib: 

a. melakukan tes suhu badan kepada pengunjung/wisatawan dengan 

Thermo Gun/Thermo Scanner, dan jika terdeteksi suhu badannya 

>37,30C, maka tamu/wisatawan yang bersangkutan dilarang 

memasuki area Wisata Tirta dan/atau berkoordinasi dengan pihak 

terkait untuk mendapat penanganan lebih lanjut; 

b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan 

dan hand sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

c. memasang poster himbauan protokol kesehatan di tempat- tempat 

yang mudah dilihat; 

d. melakukan penyemprotan disinfektan peralatan sebelum dan 

sesudah digunakan atau setiap 4 jam sekali; 

e. ada tim asesor yang memastikan dan memeriksa kondisi peralatan 

yang berlisensi standar Tatanan Kehidupan Era Baru; 

f.   mengikuti protokol kesehatan antara lain tidak meludah 

sembarangan dan mewaspadai orang yang batuk dan bersin di 

area wahana; 
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g. mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada wahana yang 

kegiatannya dilakukan dengan cara duduk lebih dari satu orang; 

h. mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada kegiatan yang 

dilaksanakan di dalam air; dan 

i. menggunakan APD bagi pemandu yang membantu pemasangan 

alat selam. 

 

3. Pengunjung/Wisatawan wajib: 

a. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand 

sanitizer pada  tempat yang sudah disediakan minimal sebelum 

dan setelah memasuki area Wisata Tirta; 

b. melakukan pemeriksaan suhu badan di pintu masuk dan tidak 

memasuki area Wisata Tirta jika suhu badan  >37,3oC (2 kali 

pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan 

pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; 

c. membawa peralatan selam sendiri / pribadi bagi wisatawan selam; 

d. melakukan pemeriksaan mitra selam sesuai kriteria jaga jarak, 

tidak saling menyentuh dan menghindari semprotan udara; 

e. melakukan teknik emergensi bila terpaksa, dengan seminimal 

mungkin adanya sentuhan, tetap menjaga jarak dan menghindari 

semprotan udara; dan 

f.  menandatangani surat pernyataan bebas COVID-19 yang 

disediakan pengelola wisata selam. 

 

4.  Ketentuan Khusus Wisata Selam (Diving) 

4.1.  Penggunaan Desinfektan  

a. dapat menggunakan desinfektan berbasis alkohol dengan 

persentase alkohol (etanol / etil alkohol) sebesar 70%, dan 

produk dengan natrium hipoklorit sebagai agen utama (seperti 

pemutih). Persentase natrium hipoklorit yang mampu 

menghilangkan virus tanpa menyebabkan iritasi pada sistem 

pernapasan adalah 0,1% untuk sebagian besar permukaan. 

Untuk toilet (WC, pancuran, wastafel) persentase yang lebih 

tinggi dapat digunakan: 0,5%;  

b. hindari kontak langsung atau tidak langsung dengan 

peralatan, silinder dan selang pengisian yang digunakan 

untuk udara yang kaya oksigen; dan 
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c. Dive Center harus didisinfeksi setiap hari. Area umum seperti 

ruang ganti harus didisinfeksi setiap kali digunakan oleh 

orang yang berbeda. 

4.2.  Peralatan Penyelaman 

a. peralatan selam didesinfeksi setelah digunakan untuk 

menetralkan virus. Beberapa produk, seperti senyawa 

amonium kuaterner, efektif dan sangat kompatibel dengan 

bahan peralatan selam yang khas (karet, neoprene, plastik, 

logam, dll.), namun sulit untuk sumber atau berbahaya bagi 

lingkungan laut. Produk lain seperti pemutih (sodium 

hypochlorite) lebih mudah ditemukan dan lebih murah, tetapi 

harus digunakan sesuai dengan pedoman COVID-19. Ada juga 

produk lain (EW80, Virkon S dll), yang biasa digunakan oleh 

penyelam yang telah terbukti efektif melawan virus; 

 

b. tidak menggunakan bak mandi umum untuk membilas 

peralatan setelah menyelam. Jika Dive Center tidak memiliki 

fasilitas yang sesuai untuk memungkinkan individu membilas 

dengan air mengalir, peralatan milik pelanggan harus dibilas 

di tempat lain; 

c. menyediakan area bagi pelanggan untuk pengeringan 

peralatan mereka, dengan jarak antar peralatan (set) yang 

cukup harus diatur. Selalu ingatkan pelanggan untuk 

mendisinfektan peralatan mereka sesegera mungkin setelah 

digunakan; 

d. peserta selam disarankan untuk memiliki peralatan pribadi 

sewaktu melakukan aktifitas penyelaman; 

e. semua peralatan harus dicuci dengan prosedur seperti biasa, 

air mengalir, dikeringkan dan disimpan dalam kotak kontainer 

plastik yang diperuntukkan untuk masing masing customer 

apabila akan digunakan di hari berikutnya. Kotak diberi 

penutup dan tanda milik serta info untuk tidak dibuka oleh 

yang tidak berkepentingan; 

f. semua peralatan di disinfeksi secara total di hari terakhir 

penyelaman. Proses disinfeksi peralatan dilakukan secara 

individual dalam wadah masing-masing dan tidak dilakukan 

dalam wadah bersama. Proses disenfeksi BCD (Bouyancy 
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Compensation Device) dilakukan dengan merendam seluruh 

BCD (Bouyancy Compensation Device) termasuk inflator serta 

mengisi bagian dalam BCD (Bouyancy Compensation Device) 

dengan cairan desinfektan yg direkomendasikan;   

g. masing-masing peserta selam bertanggungjawab atas 

kebersihan alat masing-masing; 

h. untuk pembersihan yang lebih mendetail disesuaikan dengan 

rekomendasi pembersihan masing-masing pabrik/produsen 

alat; 

i. disarankan agar perawatan dilakukan baik ketika di dalam air 

dan di luar air. Ini termasuk menghormati aturan jarak, 

peralatan yang dicuci dengan bersih dan mendisinfektan 

dengan benar; 

j. penyewaan peralatan harus ditangani dengan hati-hati, 

terutama mengingat tanggung jawab pemilik Dive Center jika 

terjadi kontaminasi. Hal-hal untuk diperhatikan : 

1) peralatan sewa harus didesinfektan sesuai petunjuk 

sebelumnya, setiap selesai penggunaan dan berikan 

perhatian khusus kepada regulator, BCD (Bouyancy 

Compensation Device), snorkel, dan masker; 

2) mempersiapkan peralatan terpisah untuk di coba terlebih 

dahulu oleh calon peserta selam. Peralatan yang telah 

dicoba dan sesuai dengan ukuran peserta, langsung 

dipisahkan. Peralatan yang tidak sesuai ukuran langsung 

dipisahkan untuk disinfeksi, cuci, keringkan sehingga bisa 

dipakai untuk calon peserta lain; 

3) peralatan yang telah dicoba dan sesuai ukuran dapat 

langsung dipisahkan dan ditempelkan tanda/label nama 

peminjam/pemakai lalu ditempatkan dalam container/box. 

Alat tersebut digunakan oleh peserta selam sampai akhir 

program, kecuali bila dilakukan penggantian karena satu 

dan lain hal; 

4) mengingatkan peserta selam untuk memperhatikan saran / 

aturan penggunaan dan pencucian peralatan; 

5) peserta selam mungkin didorong untuk membawa 

setidaknya masker selam mereka sendiri (milik pribadi). 

Area penyimpanan untuk peralatan sewaan yang 
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dikembalikan dipisahkan dari area di mana peralatan yang 

didesinfeksi disimpan; 

6) peserta harus dicegah memasuki area di mana peralatan 

yang didesinfeksi disimpan. Perlengkapan dibawa / 

diserahkan oleh karyawan Dive Center kepada pelanggan; 

7) transportasi peralatan persewaan dalam wadah/container 

tertutup (tersendiri), ditandai dengan nama pelanggan, dan 

peralatan didisinfeksi setelah digunakan; 

8) setelah didesinfektan, tempatkan peralatan dengan aman, 

misalnya dengan menyimpan masker, regulator, dan 

snorkel dalam kantong tertutup, untuk dibungkus sebelum 

digunakan; 

9) instruksikan pelanggan untuk tidak menyentuh outlet 

katup silinder atau lubang masuk regulator saat memasang 

dan membongkar unit scuba mereka; 

10) menyediakan tempat khusus untuk memisahkan 

peralatan sewa yang baru saja datang dari penyelaman 

dengan lokasi penyimpanan alat; 

11) menyiapkan setidaknya dua lokasi cuci alat, yang pertama 

adalah untuk mendisinfeksi peralatan dan lokasi kedua 

adalah untuk bilas menyeluruh dengan air mengalir dan 

dikeringkan; 

12) pencucian peralatan dilakukan oleh staf dive center atau 

oleh peminjam dibawah pengawasan staf dive center; dan 

13) pembersihan menggunakan desinfektan yg 

direkomendasikan.  

 

 

 

     4.3.  Pemakaian Alat 

a.   Sebelum penyelaman : 

1) masker: cuci bersih dengan sabun dan air mengalir khususnya bagian dalam 

masker. Keringkan. Oleskan alkohol 70% ke bagian dalam masker. Tunggu 

sampai mengering. Bilas dengan air bersih mengalir. Lalu kenakan tanpa 

menyentuh bagian dalam masker. Dilarang keras menggunakan ludah 
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(salifa) untuk membersihkan masker selam; 

2) snorkel: cuci bersih dengan sabun dan air mengalir khususnya bagian pipa 

(tubing) hingga bagian dalam serta bagian mulut (mouthpiece). Keringkan. 

Oleskan alkohol 70% ke bagian mulut (mouthpiece). Tunggu sampai 

mengering. Bilas dengan air bersih mengalir; 

3) regulator tahap pertama: pastikan penyelam mencuci tangan dengan bersih 

sebelum memasang ke tabung udara. Jangan memegang bagian filter di 

dalam regulator setelah "dust cap" pelindung dibuka. Apabila bagian o-ring 

tangki terlihat kotor, bersihkan dengan alkohol swab terlebih dahulu, 

biarkan kering lalu pasang regulator tahap pertama; 

4) regulator tahap kedua: cuci dengan sabun dan air mengalir khususnya 

bagian mulut/Mouthpiece dan keringkan. Swab dengan alkohol 70% lalu 

keringkan. Bilas dengan air bersih mengalir tepat sebelum digunakan; 

5) BCD (Bouyancy Compensation Device): pastikan bagian luar BCD 

(Bouyancy Compensation Device) tercuci dengan bersih sebelum 

digunakan. Swab alkohol 70% ke bagian oral Inflator BCD (Bouyancy 

Compensation Device) dan ingatkan para peserta selam untuk tetap tidak 

menggunakan oral inflation sewaktu kegiatan penyelaman dilakukan; 

6) wetsuit: pastikan seluruh bagian wetsuit telah dicuci bersih. Ingatkan 

peserta selam untuk tidak membersihkan muka dan cairan sekitar wajah 

dengan wetsuit; dan 

7) peralatan lain: memastikan kebersihan seluruh peralatan yang akan dipakai. 

Cuci dengan sabun, bilas sampai bersih, keringkan. Penggunaan peralatan 

bersama, misal nitrox analyzer harus melalui tahap sterilisasi setiap kali 

berpindah tangan. 

b. saat istirahat penyelaman : 

1) memastikan para peserta selam untuk menjaga peralatan masing-masing 

agar tidak saling bersentuhan; 

2) menyiapkan tempat khusus (plastik container atau wadah besar) untuk 

masing masing peserta selam menyimpan peralatannya; dan 

3) selalu membasuh alat dengan air yang mengalir. 

c.  setelah penyelaman : 

1) merapikan peralatan masing-masing; 

2) apabila tersedia sarana air mengalir dan sabun di tempat penyelaman maka 

penyelam mungkin bisa disarankan untuk sedikit membersihkan sebelum 

peralatan dibawa ke Dive Centre, namun apabila tidak tersedia pastikan 

penyelam menyimpan semua alatnya di kotak masing-masing; 

3) mengikuti prosedur cuci di Dive Centre masing masing berdasarkan jenis 
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kepemilikan alat (pribadi atau sewa); dan 

4) peralatan selam yang mengalami kerusakan setelah digunakan wajib 

dilakukan desinfektan sebelum dilakukan perbaikan.  

d. mouth piece stage kedua harus diganti setiap selesai penggunaan; 

e. skill berbagi udara : 

1) dalam proses pelatihan: diserahkan pada prosedur agensi masing-masing. 

Para Instruktur diharapkan untuk memahami dan mematuhi himbauan dari 

agensi pelatihan yang juga disesuaikan dengan kondisi pelatihan; 

2) skill berbagi udara kondisi emergency: tidak menggunakan regulator tahap 

dua utama (primary second stage) untuk berbagi udara. Berbagi udara 

hanya boleh dilakukan dengan menggunakan regulator tahap ke dua 

cadangan (alternate air source second stage) atau sumber udara independen 

cadangan (redundant alternate air source); 

3) pada saat pre dive safety check, dilarang melakukan pemeriksaan regulator 

tingkat dua cadangan (alternate air source) dengan cara bernafas melalui 

alat tersebut; 

4) semua konfigurasi peralatan regulator wajib memiliki "octopus" atau 

redundant alternate air source. Inflator-regulator tidak bisa dianggap 

sebagai "octopus"; dan 

5) catatan: Bila peselam dalam keadaan/posisi sendiri atau pada keadaan yang 

dapat membahayakan jiwa, maka melakukan oral inflation di perbolehkan, 

demikian pula penggunaan primary regulator untuk berbagi udara 

diperbolehkan dalam keadaan yg mendesak. 

f. penggunaan BCD (Bouyancy Compensation Device): 

1) menginstruksikan penyelam untuk tidak mengembangkan BCD (Bouyancy 

Compensation Device) pribadi/sewa secara oral karena ini meningkatkan 

risiko mencemari bagian luar selang dan bagian dalam bladder/kantung 

udara; 

2) dalam keadaan darurat dimana terjadi kerusakan inflator, prosedur: 

putuskan (disconnect) inflator hose dan bersama dengan bantuan mitra 

selam naik ke permukaan (abort diving), sesampai dipermukaan buang 

pemberat, lalu mitra selam membantu menopang. Hal yg sama dilakukan 

pada prosedur kehabisan udara; 

3) jika mungkin, pertimbangkan untuk memisahkan BCD (Bouyancy 

Compensation Device) sewaan yang telah di isi secara oral dan tidak 

digunakan untuk jangka waktu tertentu (kurang lebih 9 hari); 

4) mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi untuk pelepasan udara dari 
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BCD (Bouyancy Compensation Device) (jika telah di isi secara oral), 

karena virus secara teoritis dapat keluar bersama uap air yang keluar dari 

BCD (Bouyancy Compensation Device) saat Anda mengempiskannya pada 

saat turun; 

5) dalam hal desinfeksi BCD (Bouyancy Compensation Device), praktik 

terbaik mungkin adalah mendisinfeksi bagian luar BCD (Bouyancy 

Compensation Device) secara menyeluruh dan menghindari inflasi oral; 

6) penggunaan larutan disinfektan harus selalu diikuti dengan pembilasan 

dengan air bersih untuk menghilangkan bahan aktif.  Ini dapat membantu 

menghindarkan menghirup atau konsumsi disinfektan dan mencegah bahan 

aktif merusak peralatan dari waktu ke waktu; 

7) BCD (Bouyancy Compensation Device) yang sdh diisi secara oral wajib 

dilakukan pembersihan dengan cara keseluruhan direndam dalam bak berisi 

air (+desinfektan) sampai tenggelam dan inflator di kempeskan saat 

dibawah air sambil memasukkan air kedalam seluruh BCD (Bouyancy 

Compensation Device), kemudian BCD (Bouyancy Compensation Device) 

berisi air desinfektan tersebut didiamkan minimal 3 jam sebelum airnya 

dikeluarkan kembali. Setelah itu BCD (Bouyancy Compensation Device) 

dapat digantung diudara terbuka sampai kering; dan 

8) karyawan yg melakukan pembersihan, wajib mengenakan alat pelindung 

diri minimum berupa masker full face dan sarung tangan panjang. 

g. pengisian ulang tabung udara dengan prosedur : 

1) memastikan saluran masuk ke kompresor terletak di tempat yang aman 

untuk menghindari kontaminasi; 

2) semua yang melakukan operasi pengisian ulang mengikuti prosedur 

kebersihan yang benar dan selalu memakai APD (Alat Pelindung Diri) yang 

direkomendasikan (masker, sarung tangan); dan 

3) memperhatikan prosedur kebersihan pribadi dan jarak fisik di area isi ulang 

tabung udara. Hanya orang yang berwenang yang boleh berada di sekitar 

kompresor, stasiun pengisian, dan area penyimpanan untuk tabung terisi. 

 

5.   Ketentuan Khusus Wisata Arung Jeram (Rafting) 

      Bagi Pengelola, Karyawan, dan Wisatawan 

A.  Standar Umum 

a. pastikan selalu memakai masker kain dan face shield untuk staf yang melayani 

langsung tamu; 

b. pastikan selalu memakai masker dan sarung tangan  untuk yang menyediakan 

makanan dan minuman tamu, juga untuk petugas cleaning service; 
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c. selalu menjaga jarak dengan tamu tanpa mengurangi keramahan selama 

melayani tamu; 

d. selalu mengingatkan tamu dan sesama staf untuk saling menjaga jarak min 1.5 

meter dan selalu menghindari kontak fisik langsung dengan tamu;  

e. selalu mencuci tangan  sebelum melayani tamu dan setelah memegang  suatu 

benda yang sering dipegang orang lain; 

f. biasakan bersin atau batuk dengan cara yang benar dan jangan meludah 

sembarangan atau didepan tamu. Meludahlah digot atau saluran air atau wastafel 

dan siram sesudah meludah dan jangan meludah di sungai; 

g. mengganti (mencuci) masker setiap hari dan membersihkan face shield setiap 

kali setelah digunakan; dan 

h. selalu melakukan check suhu baik terhadap semua karyawan maupun semua 

wisatawan. 

 

B. Standar Khusus 

      1.   Petugas Reservasi : 

a. menginformasikan kepada semua tamu bahwa usaha rafting menerapkan 

protokol Covid-19 disemua areal rafting; 

b. mencatat data tamu secara jelas setiap orangnya disertai data nomor telpon yang 

bisa dihubungi dalam keadaan darurat; 

c. tamu wajib mengisi form pernyataan kesehatan saat check in, petugas front 

office meminta KTP/passport  untuk difotocopy (foto dengan hp); 

d. meminimalkan pembayaran dengan uang cash, sebaiknya menggunakan kartu 

credit/debit atau pembayaran online lainnya seperti OVO, Gopay dll; dan 

e. mengingatkan kepada tamu untuk membawa masker, hand sanitizer, 

perlengkapan sholat pribadi untuk yang beragama Islam, dan perlengkapan 

makan minum pribadi apabila dirasa perlu. 

 

 2.   Petugas Front Office dan Customer Service Officer : 

a. menyemprot semua areal dan furniture di Front Office dengan disinfektan setiap 

hari sebelum bertugas, mengelap dengan kain yang telah diberikan cairan 

disinfektan semua barang atau benda yang sering dipegang banyak orang seperti 

komputer, telepon, Handy Talky, mesin EDC (Electronic Data Capture), dll 

setiap 1 jam sekali; 

b. menggunakan masker dan face shield dengan benar selama bertugas dan jangan 

melepaskan masker dan face shield sebelum selesai jam tugas, kecuali pada saat 

makan; 

c. tidak boleh menggunakan ruangan Front Office selain petugas (missal dipakai 
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sebagai tempat istirahat untuk staf lain, sopir ataupun tamu); 

d. semua tamu yang melakukan kunjungan melalui pengecekan suhu tubuh 

(termasuk sopir); 

e. saat check in tamu hanya mengirimkan form check in yang dibuat bagian 

Reservasi melalui WhatsApp Front Office dan menunjukan passport/ KTP untuk 

di fotocopy. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kontak fisik secara 

langsung dengan tamu; dan 

f. tamu selama berada di areal rafting tamu wajib mempergunakan masker. 

Masker hanya bisa dilepas saat arung jeram atau saat beraktifitas fisik lainnya. 

 

3.   Saat Beraktivitas / Rafting : 

a. guide wajib menggunakan helm yang memiliki face shield; 

b. menjelaskan kepada tamu bahwa semua alat yang akan dipergunakan telah 

dibersihkan dengan disinfektan; 

c. safety talk dilakukan dalam group kecil maksimal 10  orang dengan jarak 

minimal 1.5 meter antar orang; 

d. saat membawakan safety talk guide wajib mempergunakan face shield dan 

masker; 

e. perahu hanya maksimal berpenumpang 2 (dua) orang tamu dan 1 (satu) orang 

guide; 

f. ingatkan peserta untuk semaksimal mungkin menghindari menyentuh bagian 

wajah saat berarung jeram; 

g. saat tiba ditempat finish semua tamu diarahkan untuk mencuci tangan dan wajah 

dengan tetap memperhatikan jarak antrean; dan 

h. mengingatkan peserta rafting untuk langsung mandi/membersihkan diri saat tiba 

kembali di tempat start. 

 

         3.3. AKOMODASI PARIWISATA 

A. Standar Umum 

      Bagi Pengelola, Petugas (Kantor Depan, Lobi, Kamar, Area Publik),  

Pengunjung/Wisatawan, dan Pihak Ketiga/Penyedia wajib: 

a. menggunakan masker/pelindung wajah; 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan 

duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 
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e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan 

batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti 

mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu badan; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan 

barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan 

penyebaran COVlD-19; 

k.   menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam; dan 

l. semua kendaraan serta kaki karyawan/pegawai disemprot dengan desinfektan 

sebelum memasuki area hotel/akomodasi. 

 

B.  Standar Khusus 

1.   Pengelola wajib: 

a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area Akomodasi 

Pariwisata dengan jarak yang memadai; 

2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) hand sanitizer di area Akomodasi Pariwisata minimal di pintu masuk dan 

keluar; 

4) alat pengukur suhu badan (Thermo Gun/Thermo Scanner)  dengan jumlah 

yang disesuaikan dengan kapasitas pengunjung/wisatawan Akomodasi 

Pariwisata; dan 

5) masker bagi pengunjung/wisatawan diberikan secara gratis atau berbayar. 

b. menyediakan sarana informasi himbauan protokol kesehatan; 

c. memastikan pengaturan jaga jarak bagi pengelola, dan pengunjung/wisatawan 

minimal 1 meter; 

d. memastikan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak minimal 1 

meter; 

e. menyiapkan sarana pembayaran non tunai; 

f.   menetapkan jam operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 

Pemerintah Daerah setempat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

g. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada 

pengunjung/wisatawan yang melakukan pelanggaran; 



146 

 

h. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol 

kesehatan; 

i.   membentuk petugas khusus pemantau Protokol Tatanan Kehidupan Era 

Baru; dan 

j.  menyiapkan penanganan kasus emergency meliputi: 

1) Alat Pelindung Diri lengkap; 

2) ruang isolasi; 

3) rute khusus dari ruang isolasi menuju jalur area penjemputan; 

4) bekerja sama dengan rumah sakit terdekat yang menangani pasien 

terjangkit COVID-19; 

5) merancang prosedur evakuasi khusus untuk pengunjung/wisatawan dan 

karyawan; dan 

6) laporan untuk penelusuran mata rantai/jejak kontak kepada satgas 

COVID-19. 

 

2. Petugas / karyawan wajib: 

a. melakukan pemeriksaan suhu badan kepada wisatawan dengan Thermo 

Gun/Thermo Scanner, dan jika terdeteksi suhu badannya >37,3
0
C, maka 

wisatawan yang bersangkutan dilarang memasuki area Akomodasi Pariwisata 

dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapat penanganan lebih 

lanjut; 

b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand 

sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

c. memasang sarana informasi himbauan protokol kesehatan di tempat- tempat 

yang mudah dilihat; 

d. melakukan pembersihan peralatan dengan disinfektan sebelum dan sesudah 

digunakan atau setiap 4 jam sekali; 

e. memastikan dan memeriksa kondisi peralatan yang berlisensi standar Protokol 

Tatanan Kehidupan Era Baru oleh tim asesor; 

f. mengatur protokol kesehatan antara lain tidak meludah sembarangan dan 

mewaspadai orang yang batuk dan bersin di area Akomodasi Pariwisata; 

g. mengatur jaga jarak antrian minimal 1 meter pada kegiatan yang dilaksanakan 

di area Akomodasi Pariwisata; 

h. Petugas penjemput wisatawan wajib: 

1) mempersiapkan dan memeriksa rincian data tamu sebelum berangkat ke 

Bandara atau Hotel; 

2) membersihkan bagian mobil dengan cairan disinfektan setiap 4 jam yang 

terdiri dari :  
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a) steering; 

b) gear shift; 

c) safety belt; 

d) gagang pintu bagian luar dan dalam; 

e) tempat duduk dan karpet; 

f) bagasi; 

g) mengarahkan wisatawan ke area penjemputan dan menunggu kendaraan 

dengan memperhatikan jaga jarak fisik minimal 1 meter; 

h) melakukan pembersihan dengan disinfektan pada barang bawaan 

wisatawan; 

i) menyediakan perlengkapan seperti masker/pelindung wajah, hand 

sanitizer, sarung tangan, thermo gun dan tong sampah portable di dalam 

kendaraan. 

i. Petugas resepsionis wajib memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai 

berikut : 

1) menggunakan masker/pelindung wajah dan selop tangan saat bertugas; 

2) mengatur tempat duduk dan jarak antrean tamu minimal 1 meter 

menggunakan tanda tertentu; 

3) menyambut tamu tanpa melakukan kontak/sentuhan fisik, mengucapkan 

salam dengan sikap panganjali/Namaste; 

4) menyediakan masker dan hand sanitizer tambahan di konter resepsionis; 

5) mengusahakan penggunaan pulpen sekali pakai atau selalu dibersihkan 

dengan desinfektan setiap habis pakai; 

6) mendesinfeksi semua barang-barang yang akan diserahkan kepada tamu 

seperti kunci kamar, dan sebagainya; 

7) menyediakan informasi dan selalu mengingatkan tamu tentang himbauan 

penerapan protokol kesehatan; 

8) mengusahakan penggunaan transaksi pembayaran secara non tunai; dan 

9) petugas kedatangan (bellboy) selalu menggunakan masker/pelindung wajah 

dan selop tangan, menjaga jarak saat mengantar tamu dan menangani 

barang tamu dengan protokol kesehatan. 

j. Petugas kebersihan lobby wajib membersihkan area lobby minimal setiap 4 jam 

dengan disinfektan meliputi:  

1) gagang pintu bagian luar dan dalam; 

2) meja dan tempat duduk; 

3) kaca; 

4) permukaan benda; 
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5) peralatan (pulpen, keyboard, telephone, mesin EDC/Electronic Data 

Capture) 

6) lantai; dan 

7) komputer. 

k. Petugas kebersihan kamar wajib: 

1) membersihkan kamar minimal sekali sehari; 

2) membersihkan peralatan dengan disinfektan sebelum wisatawan memasuki 

kamar; 

3) menyiapkan hand sanitizer  dan masker wajah di kamar hotel setiap hari; 

4) melakukan pembersihan dengan disinfektan semua peralatan dan fasilitas 

yang disentuh oleh wisatawan; dan 

5) membersihkan semua perlengkapan dan sarana sebelum ditempatkan di 

kamar. 

l. Petugas area makan wajib: 

1) menghindari sentuhan fisik pada saat menyajikan makanan kepada 

wisatawan; 

2) membersihkan semua peralatan makan, harus dicuci dengan air panas 

dengan standar suhu 60
o
C; 

3) membersihkan meja area makan dengan disinfektan sebelum dan setelah 

menyajikan makanan; 

4) mengatur jarak meja dan kursi di restoran/area makan; dan 

5) tidak menerapkan sistem prasmanan dalam melayani tamu dan sebisa 

mungkin menggunakan kemasan sekali pakai untuk peralatan yang sering 

disentuh atau diminta tamu. 

m.  Petugas ruang pertemuan wajib : 

1) memperhitungkan kapasitas jumlah tamu/peserta yang dapat memasuki 

ruangan agar tetap mematuhi protokol kesehatan utamanya dalam menjaga 

jarak (physical distancing); 

2) menyediakan informasi himbauan untuk mematuhi semua protokol 

kesehatan sesuai standar; 

3) tidak mengijinkan tamu/peserta untuk memasuki ruangan jika tidak 

menggunakan masker, serta menyediakan hand sanitizer di luar maupun di 

dalam ruang pertemuan; dan 

4) membersihkan dan mendisinfeksi seluruh ruangan dan peralatan yang 

dipergunakan dalam ruang pertemuan. 

n. Petugas kolam renang wajib : 
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1) memastikan air di kolam renang menggunakan desinfektan dengan takaran 

clorin sesuai standar setiap harinya dan disampaikan melalui papan 

informasi untuk diketahui oleh tamu; 

2) melakukan pembersihan dan disenfeksi terhadap seluruh permukaan kolam 

renang serta meja/kursi di sekitarnya 

3) mengingatkan tamu untuk selalu melakukan protokol kesehatan baik saat 

berenang maupun saat di ruang ganti, seperti mencuci tangan dan menjaga 

jarak 

4) memastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan 

sehat 

5) membatasi jumlah tamu yang berenang dalam satu kali waktu agar dapat 

menerapkan physical distancing  

o. Petugas pusat kebugaran/gym wajib : 

1) melakukan pembersihan dan disinfeksi pada setiap peralatan olah raga 

sebelum dan setelah digunakan, dan tidak memperbolehkan penggunaan 

alat secara bergantian sebelum dibersihkan/didisinfeksi; 

2) menyediakan hand sanitizer di masing-masing alat kebugaran/olahraga; 

3) membatasi jumlah tamu yang melakukan olah raga dalam satu kali waktu; 

4) mengatur jarak alat minimal 2 meter antara satu dengan yang lainnya; dan 

5) penggunaan AC (Air Conditioner) harus memperhatikan tingkat 

kelembaban udara agar sirkulasi udara dalam ruangan tetap terjaga dengan 

baik dan tidak lembab. 

 

3. Wisatawan wajib: 

a. menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau 

hand sanitizer pada  tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan 

setelah memasuki area Akomodasi Pariwisata; 

b. melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk dan tidak memasuki area 

Akomodasi Pariwisata jika suhu badan  >37,3
o
C (2 kali pemeriksaan dengan 

jarak 5 menit), untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas 

kesehatan; 

c. melaporkan diri ke petugas jika merasakan kondisi kurang sehat; 

d. tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain; dan 

e. mengusahakan dapat membawa alat-alat kebutuhan pribadi yang dapat 

diusahakan sendiri. 

 

4. Pihak Ketiga/Pemasok wajib:  

a. melakukan pemeriksaan suhu badan dan jika terdeteksi melebihi 37,3 
o
C  
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dilarang masuk area akomodasi pariwisata; 

b. memastikan kondisinya sehat sebelum memasuki area akomodasi pariwisata; 

c. mengemas seluruh barang dalam keadaan tertutup/steril; 

d. mengupayakan transaksi melalui pembayaran non tunai; dan 

e. melakukan penyemprotan terhadap barang maupun armada yang digunakan 

untuk mengangkut barang. 

 

    3.4. TRANSPORTASI PARIWISATA 
 

A. Standar Umum  

           Bagi Pengelola, Kru Kendaraan, dan Pelanggan/Wisatawan wajib: 

a. menggunakan masker/pelindung wajah; 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer; 

c.  memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan 

duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan 

batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti 

mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu badan; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan 

barang lainnya, dengan cairan desinfektan sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran 

COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

 

  B.       Standar Khusus 

1. Pengelola wajib: 

a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dan perlengkapannya dan/atau hand sanitizer di area 

transportasi pariwisata dengan jarak yang memadai; 

2) alat pengukur suhu badan (Thermo Gun/Thermo Scanner)  dengan jumlah 

yang disesuaikan dengan jumlah unit transportasi pariwisata; dan 

3) masker bagi pelanggan/wisatawan diberikan secara gratis atau berbayar.  

b. menyediakan sarana informasi himbauan protokol kesehatan; 
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c. memastikan pengaturan tempat duduk penumpang agar memenuhi ketentuan 

jaga jarak dengan jumlah penumpang maksimal setengah dari kapasitas yang 

ada; 

d. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelanggan yang 

melakukan pelanggaran; 

e. menempelkan nomor call center penanganan darurat COVID-19 di kaca 

kendaraan depan pada sisi bagian dalam, dengan stiker tanda khusus yang 

divalidasi oleh Jasa Raharja dan Dinas Perhubungan; 

           f.   melakukan penyemprotan pada kendaraan/moda transportasi pariwisata; 

g. memastikan seluruh awak/pekerja armada angkutan yang bekerja berada dalam 

kondisi sehat dan menggunakan APD (Alat Perlindungan Diri) yang 

dibutuhkan; 

h. menerapkan hygiene dan sanitasi di moda transportasi : 

1) memastikan seluruh area moda transportasi dibersihkan dan didisinfeksi 

secara berkala (paling sdikit 3 kali sehari); 

2) menyediakan hand sanitizer dan masker tambahan dalam kendaraan; dan 

3) menjaga kualitas udara dalam kendaraan/moda transportasi dengan 

mengoptimalkan sirkulasi udara. 

       

 

2. Kru Transportasi Pariwisata wajib: 

a. melakukan pemeriksaan suhu badan wisatawan dengan Thermo Gun/Thermo 

Scanner, dan jika terdeteksi suhu badannya >37,3
0
C, maka wisatawan tidak 

diijinkan naik keatas transportasi pariwisata; 

b. mengikuti protokol kesehatan selama kegiatan perjalanan wisata; 

c. memastikan diri dalam kondisi sehat saat bekerja, dan menerapkan etika saat 

batuk dan bersin, menutup mulut dengan tisu; 

d. melakukan pembersihan dengan disinfektan pada barang-barang sebelum 

ditempatkan di bagasi barang; 

e. melakukan penyemprotan disinfektan pada bagian interior dan eksterior 

kendaraan sebelum dan sesudah mengantar wisatawan atau setiap 4 jam sekali; 

f.   mengatur parkir kendaraan agar ada jarak yang cukup antara kendaraan satu 

dengan kendaraan lain untuk menghindari kerumunan penumpang pada saat 

naik dan turun kendaraan; 

g. meminimalisir kontak langsung dengan penumpang; dan 

h. saat tiba di rumah sehabis bekerja, membersihkan diri dan barang-barang 

bawaan sebelum melakukan kontak dengan anggota keluarga lainnya. 
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3. Pelanggan/Wisatawan wajib: 

a. menggunakan masker; 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer pada  tempat 

yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki transportasi 

pariwisata; 

c. melakukan pemeriksaan suhu badan dan tidak naik ke atas transportasi 

pariwisata jika suhu badan  >37,3
o
C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), 

untuk selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan 

d. mentaati aturan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru selama perjalanan. 

 

  3.5.  ATRAKSI/TONTONAN WISATA 
 

A. Standar Umum 

         Bagi Pengelola, Petugas, dan Pengunjung/Wisatawan wajib: 

a. menggunakan masker/pelindung wajah; 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan 

duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan 

batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti 

mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu badan; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan 

barang lainnya, dengan cairan desinfektan sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran 

COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.  

 

 

B. Standar Khusus 

1. Pengelola wajib: 

a. menyediakan Thermo Gun/Thermo Scanner  dengan jumlah yang 

disesuaikan dengan kapasitas di area atraksi/tontonan wisata 

b. menyediakan masker bagi petugas dan pengunjung/wisatawan diberikan 

gratis atau berbayar 
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c. menyediakan tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area 

atraksi tontonan wisata 

d. menyediakan hand sanitizer di area atraksi/tontonan wisata minimal di 

pintu masuk    

e. menyediakan papan informasi/poster himbauan protokol kesehatan 

f. melakukan pengaturan tempat duduk sesuai ketentuan jaga jarak minimal 1 

meter 

g. mengatur jumlah penonton, maksimal setengah dari kapasitas yang ada 

h. memastikan adanya tanda/marka pada lantai di lokasi antrian untuk 

menjaga jarak antrian minimal 1 meter 

i. menyediakan tempat untuk membuang masker wajah sekali pakai atau tissu 

yang telah digunakan oleh pelanggan 

j. memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol 

kesehatan. 

 

2. Petugas/karyawan wajib: 

a. melakukan tes suhu badan kepada pengunjung/wisatawan dengan Thermo 

Gun/Thermo Scanner, dan jika terdeteksi suhu badannya >37,3
0
C, maka 

pengunjung/wisatawan yang bersangkutan dilarang memasuki area atraksi 

tontonan wisata dan/atau berkoordinasi dengan pihak terkait untuk 

mendapat penanganan lebih lanjut; 

b. memasang tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand 

sanitizer di tempat-tempat yang mudah dilihat; 

c. memasang papan informasi/poster himbauan protokol kesehatan di tempat- 

tempat yang mudah dilihat; 

d.  melakukan pembersihan dengan disinfektan peralatan sebelum dan sesudah 

digunakan atau setiap 4 jam sekali; 

e. memastikan dan memeriksa kondisi peralatan yang berlisensi standar tata 

kehidupan era baru oleh tim asesor; 

f. mengatur protokol kesehatan antara lain tidak meludah sembarangan dan 

mewaspadai orang yang batuk dan bersin di area area atraksi tontonan 

wisata; 

g. mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada area atraksi tontonan wisata 

yang kegiatannya dilakukan dengan cara duduk lebih dari satu orang; 

h. melakukan pembersihan dengan disinfektan diarea tempat tontonan wisata 

minimal setiap 4 jam; 

i. memasang tanda/marka di lantai dengan jarak 1 meter, untuk menghindari 

kerumunan di tempat antrian; dan 
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j. memberi himbauan melalui audio tentang jaga jarak, menggunakan masker, 

mencuci tangan, dan hand sanitizer setiap 30 menit. 

 

3. Pengunjung/Wisatawan wajib; 

a. memakai masker/alat pelindung diri; 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer pada  

tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki area 

atraksi tontonan wisata; dan 

c. melakukan pemeriksaan suhu badan di pintu masuk dan tidak memasuki 

area atraksi tontonan wisata jika suhu badan  >37,3
o
C (2 kali pemeriksaan 

dengan jarak 5 menit). 

 

       3.6.  RESTORAN AKOMODASI PARIWISATA 

A.    Standar Umum 

        Bagi Manajemen/Pengelola, Pekerja/Karyawan, dan Pengunjung wajib: 

a. menggunakan masker/pelindung wajah; 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer; 

c. memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan 

duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tisu atau saputangan pada saat bersin dan 

batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah, seperti 

mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu badan; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan 

barang lainnya, dengan cairan disinfektan sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran 

COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam.  

 

B. Standar Khusus 

1.  Manajemen/Pengelola Restoran wajib: 

a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dengan perlengkapannya di area restoran dengan 

jarak yang memadai; 
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2) tanda penunjuk arah lokasi tempat mencuci tangan dan hand sanitizer di 

tempat-tempat yang mudah dilihat; 

3) hand sanitizer di area restoran minimal di pintu masuk dan keluar; 

4) alat pengukur suhu badan (Thermo Gun/Thermo scanner)  dengan 

jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas restoran; dan 

5) masker bagi karyawan. 

b. melakukan pemeriksaan suhu badan kepada karyawan dan pengunjung 

dengan Thermo Gun/Thermo scanner, dan jika terdeteksi suhu badannya 

lebih dari 37,3
0
 C maka yang bersangkutan dilarang memasuki area restoran 

dan/atau berkoodinasi dengan pihak terkait untuk dapat penanganan lebih 

lanjut; 

c. menyediakan papan informasi himbauan protokol kesehatan; 

d. melakukan pengaturan:  

1) jarak satu kasir dengan kasir  lainnya minimal 2 meter; 

2) jarak kasir dengan pengunjung minimal 1 meter; 

3) jarak satu pelayan dengan pelayan lainnya minimal 1 meter; dan 

4) jarak sesama pengunjung  minimal 1 meter. 

e. menentukan jumlah meja dan kursi di area restoran untuk menjaga jarak 

minimal 1 meter; 

f.     menyajikan makanan bukan prasmanan; 

g. mengatur jumlah kunjungan ke area restoran dengan pemesanan lebih awal 

untuk menghindari penumpukan tamu; 

h. memastikan adanya tanda/marka pada lantai di lokasi-lokasi antrian untuk 

menjaga jarak antrian minimal 1 meter; 

i.     menyediakan tempat untuk membuang masker wajah sekali pakai atau 

tissu yang telah digunakan oleh tamu; 

j.     memfasilitasi pelatihan terhadap karyawan untuk penerapan protokol 

kesehatan; 

k. mengupayakan pembayaran dengan cara non tunai; 

l.     meminimalisir penggunaan peralatan makan secara bersama-sama dan 

mengupayakan kemasan sekali pakai untuk peralatan yang sering disentuh 

atau diminta oleh tamu; 

m. memastikan seluruh lingkungan restoran dalam keadaan bersih dan higienis 

serta didisinfeksi secara rutin/berkala; dan 

n. mewajibkan semua karyawan khususnya yang bersentuhan langsung dengan 

pengolahan bahan pangan untuk selalu menggunakan perlengkapan 

pelindung diri dan mengupayakan seminimal mungkin menyentuh bahan-

bahan makanan secara langsung. 
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2. Petugas/Karyawan Restoran wajib: 

a.     menggunakan masker/pelindung wajah, dan slop tangan selama bertugas; 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer secara teratur; 

c. tidak bertugas jika mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit 

tenggorokan; 

d. menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dengan sesama dan 

pihak lain; 

e. mengatur tempat duduk dan meja agar memenuhi jaga jarak minimal 1 meter 

antar pelanggan; 

f.     tidak menggunakan kembali taplak meja yang telah terpakai; 

g. petugas produksi makanan wajib : 

1) menggunakan sarung tangan dan penutup kepala pada saat bekerja; 

2) menggunakan pakaian kerja sesuai standar; 

3) mengatur meja kerja agar tidak saling berhadapan; 

4) membersihkan bahan makanan; 

5) membersihkan peralatan masak sebelum dan setelah digunakan; 

6) menerapkan standar kesehatan produksi; 

7) bahan makanan mentah dan bahan makanan jadi harus disimpan secara 

terpisah di lemari pendingin; 

8) tidak menggunakan talenan yang sama untuk persiapan bahan makanan 

mentah dan makanan jadi; 

9) tempat sampah harus selalu tertutup rapat; dan 

10) membersihkan saluran air setiap hari. 

 

3. Pengunjung/Wisatawan wajib: 

a.     menggunakan masker/pelindung wajah; 

b.     mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer setiap selesai kegiatan; dan 

c.     mengupayakan melakukan pembayaran secara non tunai. 

 

     3.7.  TERMINAL/PELABUHAN 
 

A. Standar Umum  

             Bagi Pengelola, Pekerja, dan Penumpang/Wisatawan wajib: 

a. menggunakan masker/pelindung wajah; 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand 

sanitizer; 



157 

 

c.  memenuhi ketentuan menjaga jarak minimal 1 meter pada saat berinteraksi dan 

duduk; 

d. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

e. menutup hidung dan mulut dengan tissu atau saputangan pada saat bersin dan 

batuk; 

f. menghindari penggunaan tangan secara langsung menyentuh area wajah seperti 

mata, hidung, dan mulut; 

g. menjalani pengukuran suhu badan; 

h. segera mandi dan berganti pakaian setelah sampai di rumah; 

i. membersihkan barang pribadi, seperti handphone, kacamata, tas, masker, dan 

barang lainnya, dengan cairan desinfektan sesuai kebutuhan; 

j. bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran 

COVlD-19; dan 

k. menghindari kontak fisik saat menyampaikan salam. 

 

 

 

 

B. Standar Khusus; 

1. Pengelola wajib: 

a. menyediakan sarana pencegahan COVID-19, meliputi: 

1) tempat mencuci tangan dan perlengkapannya dan/atau hand sanitizer di 

area transportasi pariwisata dengan jarak yang memadai; 

2) alat pengukur suhu badan (Thermo Gun/Thermo Scanner)  dengan jumlah 

yang disesuaikan dengan jumlah unit tranportasi pariwisata; dan 

3) masker bagi penumpang/wisatawan diberikan secara gratis atau berbayar.  

             b.   menyediakan poster dan papan informasi himbauan protokol kesehatan; 

c. memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pelanggan yang 

melakukan pelanggaran; 

d. menyediakan petugas dan pos kesehatan yang memadai sebagai ruang 

isolasi/karantina sementara; dan 

e. selalu menyampaikan informasi himbauan protokol kesehatan secara lisan dan 

berkala di wilayah pelabuhan. 

       

2. Petugas Terminal/Pelabuhan wajib 

a. melakukan pemeriksaan suhu badan penumpang/wisatawan dengan Thermo 

Gun/Thermo Scanner, dan jika terdeteksi suhu badannya >37,3
0
C, maka 

wisatawan tidak diijinkan naik keatas armada angkutan; 

b. mengikuti protokol kesehatan selama bekerja; 
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c. memastikan diri dalam kondisi sehat saat bekerja, dan menerapkan etika saat 

batuk dan bersin, menutup mulut dengan tisu; 

d. melakukan pembersihan dengan disinfektan pada barang-barang penumpang 

sebelum ditempatkan di bagasi barang; 

e. meminimalisir kontak langsung dengan penumpang; dan 

f. saat tiba di rumah sehabis bekerja, membersihkan diri dan barang-barang 

bawaan sebelum melakukan kontak dengan anggota keluarga lainnya. 

 

3. Penumpang/Wisatawan wajib: 

a. menggunakan masker; 

b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer pada  

tempat yang sudah disediakan minimal sebelum dan setelah memasuki armada 

transportasi; 

c. melakukan pemeriksaan suhu badan dan tidak naik ke atas transportasi jika 

suhu badan  >37,3
o
C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk 

selanjutnya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan; dan 

d. mentaati aturan Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru selama perjalanan. 

3.8.  REKAYASA MITIGASI 
 

A.    Standar Umum  

a.  tersedianya standar mitigasi secara terstruktur dan sistematis dari jejaring unit usaha 

terkecil hingga tingkat daerah; 

b.   membentuk sistem layanan komunikasi terpadu dalam jaringan yang beroperasi dan 

berfungsi 24 jam; 

c.  adanya proses monitoring pergerakan wisatawan selama berlibur dengan 

berkoordinasi dan bersinergi dengan unit-unit usaha jasa dan destinasi pariwisata; dan 

d.   tersedianya fasilitas first aid/pertolongan pertama di setiap unit usaha pariwisata. 

 

B.    Standar Khusus 

a. setiap tempat usaha wajib memiliki prosedur tindakan penanganan pertama bagi 

wisatawan dan/atau karyawan serta pihak lainnya dalam lingkungan tersebut yang 

terdeteksi positif virus corona; 

b. setiap tempat usaha wajib menugaskan minimal 1 orang karyawan yang bertugas 

memantau sekaligus sebagai tim first aid untuk emergency dan tindak lanjut yang 

responsif; 

c. setiap tempat usaha wajib menyiapkan fasilitas, peralatan, perlengkapan dan ruang 

isolasi khusus untuk menangani kasus terjangkit sesuai prosedur penanganan kasus 

terdeteksi virus corona; 

d. prosedur penanganan orang terdeteksi virus corona : 

1) petugas menggunakan pakaian/alat perlindungan diri yang lengkap sesuai standar 

kesehatan; 

2) tersedia rute khusus dari ruang isolasi menuju ke jalur pick up area/penjemputan; 



3) menghubungi rumah sakit terdekat yang menangani pasien terjangkit virus corona; 

4) merancang prosedur evakuasi khusus untuk tamu dan karyawan: 

5) merancang laporan untuk contact tracing; dan 

6) melakukan pembersihan dan isolasi pada area terjangkit sesuai standar protokol 
penanganan terdeteksi virus corona. 

BUPATKARANGASEMi 

GSAYÚ MAS SUMATRI 
ASE 
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