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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 556/633.1/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 556/444/2020 TENTANG PANDUAN TEKNIS
PROTOKOL KESEHATAN BAGI PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO,
Menimbang

:

a.

b.

Mengingat

:

1.
2.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 Di Kabupaten Wonosobo tentang
Pelaksanaan Ujicoba Penerapan Protokol Kesehatan Bagi
Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pencegahan
dan Pengendalian COVID-19 Di Kabupaten Wonosobo pada
tanggal 19 Agustus 2020 dipandang perlu merubah
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo Nomor 556/444/2020 tentang Panduan
Teknis Protokol Kesehatan Bagi Penyelenggaraan Usaha
Pariwisata Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kabupaten
Wonosobo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo tentang
Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Nomor 556/444/2020
tentang
Panduan
Teknis
Protokol
Kesehatan
Bagi
Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Wonosobo;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019
(COVID-19);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19);
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung
Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
Keputusan
Menteri
Kesehatan
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);
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus
Corona di Indonesia;
Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat
Virus Corona di Indonesia;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;
Surat
Edaran
Menteri
Kesehatan
Nomor
HK.02.01/MENKES/199/2020
tentang
Komunikasi
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Surat
Edaran
Menteri
Ketenagakerjaan
Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh
dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19;

15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ
tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
16. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 4
Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang
dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19);
17. Surat Edaran
Kementerian
Kesehatan Nomor
HK.02.01/MENKES/335/2020 tentang Protokol Pencegahan
Penularan Corona Virus Disease (COVID-19) di Tempat Kerja
Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung
Keberlangsungan Usaha;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan

:

KESATU

:

KEDUA

:

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 556/444/2020
TENTANG PANDUAN TEKNIS PROTOKOL KESEHATAN BAGI
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DI KABUPATEN WONOSOBO.
Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Nomor 556/444/2020 tentang
Panduan Teknis Protokol Kesehatan Bagi Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di
Kabupaten Wonosobo dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 19 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo
Kepala Satpol PP Kabupaten Wonosobo,

HARYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
Tembusan Kepada Yth.:
1. Bupati Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Dandim 0707 Wonosobo;
4. Kepala Kepolisian Resort Wonosobo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Wonosobo;
7. Camat se Kabupaten Wonosobo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
KEPALA
DINAS
PARIWISATA
DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR
556/633.1/2020 TAHUN
2020
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN
KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 556/444/2020
TENTANG
PANDUAN
TEKNIS
PROTOKOL
KESEHATAN
BAGI
PENYELENGGARAAN
USAHA
PARIWISATA
DALAM
RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
DI
KABUPATEN
WONOSOBO

BAB I
PENDAHULUAN
Menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan
aman terhadap COVID-19, perlu diterapkan protokol kesehatan di sektor pariwisata
secara baik dan benar dalam rangka upaya mencapai keseimbangan menjaga
kesehatan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan usaha
pariwisata diharapkan mampu beradaptasi dengan menerapkan pola hidup yang
baru dengan menerapkan pola protokol baru sebagai bagian upaya menyintas dan
mempertahankan keberlangsungan sektor pariwisata.
Masih menjadi permasalahan bersama dalam melakukan penataan dan
memanajemen ledakan kunjungan wisatawan di saat yang bersamaan sehingga
protokol kesehatan sulit untuk dapat diterapkan dengan baik dan benar,
khususnya
protokol
kesehatan
dasar
wajib
bermasker,
wajib
mencuci/membersihkan tangan, wajib menjaga jarak aman, dan wajib sehat yang
dibuktikan dengan dokumen surat keterangan sehat dari daerah asal wisatawan.
Mensikapi beberapa permasalahan yang timbul dalam tahapan ujicoba
penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata, menjadi kewajiban bagi setiap
pengelola/penanggungjawab usaha pariwisata untuk dapat menjamin dan
memastikan
penerapan
protokol
kesehatan
wajib
bermasker,
mencuci/membersihkan tangan, dan menjaga jarak aman di tempat usaha
pariwisatanya. Wajib jaga jarak aman dapat diterapkan dengan melaksanakan
jaga jarak minimal 1,5 meter. Pemenuhan jaga jarak aman tidak lagi dilakukan
dengan menghitung melalui perkalian prosentase dari kapasitas maksimal
kunjungan.
Setiap wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo yang
melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Wonosobo wajib dalam kondisi sehat,
harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari pemeriksaan test
cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari pemeriksaan RT PCR terhitung sejak
14 hari dilakukan pemeriksaan.

Dalam upaya mendorong pelaksanaan penerapan protokol kesehatan
dengan baik dan benar atas penyelenggaraan usaha pariwisata, maka diperlukan
perubahan panduan teknis protokol kesehatan bagi penyelenggaraan usaha
pariwisata dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Kabupaten Wonosobo dalam tatanan baru produktif dan aman
Corona Virus Disease 19 (COVID-19), khususnya ketentuan menjaga jarak aman
dari minimal 1 meter menjadi minimal 1,5 meter, dan ketentuan bagi wisatawan
yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo yang melakukan kunjungan wisata ke
Kabupaten Wonosobo harus dalam kondisi sehat, memiliki dan menunjukan hasil
Non reaktif dari pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari
pemeriksaan RT PCR terhitung sejak 14 hari dilakukan pemeriksaan
Terkait dengan hal tersebut maka perlu dibuat perubahan aturan terkait
dengan protokol pelaksanaan usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo dalam
masa kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman terhadap COVID19.
Secara umum protokol ini masih mengutamakan upaya pencegahan
penyebaran Covid-19 dengan kegiatan utama:
a. Memakai masker
b. Sering mencuci tangan/hand sanitizer
c. Jaga jarak (physical distancing/social distancing)

A. Tujuan Panduan
Memberikan arahan dalam meningkatkan upaya pencegahan dan
pengendalian COVID-19 bagi penyelenggaraan Usaha Pariwisata dalam
rangka mencegah terjadinya episenter/kluster baru selama pandemi
dengan:
1. Menjamin kebersihan, kesehatan, dan keselamatan (Cleanliness,
Health, and Safety/CHS) oleh pelaku/pengelola usaha untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengunjung terhadap
destinasi pariwisata, serta usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo.
2. Meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran wabah dan dampak
COVID-19 dalam pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata guna menjaga
keberlangsungan usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo.
3. Mendorong para pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah
sosialisasi dan pengawasan dalam rangka penerapan protokol
pelaksanaan usaha pariwisata di Kabupaten Wonosobo dalam rangka
pencegahan penyebaran dan dampak COVID-19.
B. Ruang Lingkup
Panduan teknis protokol kesehatan ini berisi tahapan dan langkah-langkah
teknis yang harus dilakukan meliputi upaya pencegahan dan pengendalian
COVID-19
dalam
penyelenggaraan
usaha
pariwisata
dengan
memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik
kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan
pengelola/penyelenggara/penanggungjawab
usaha
pariwisata,
tenaga/petugas, tamu/pengunjung/wisatawan.

BAB II
PANDUAN TEKNIS PROTOKOL KESEHATAN
BAGI PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
Dalam upaya pencegahan penyebaran wabah dan dampak COVID-19 di
sektor pariwisata, agar menerapkan protokol kebersihan, kesehatan, dan
keselamatan dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya sebagai berikut:
1. Protokol Umum
a. Bagi Pemilik/Pengelola/PelakuUsaha
 Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di
wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada
lamanhttps://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan
kebijakan pemerintah daerah setempat.
 Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker.
 Melakukan pembersihan dan disinfeksi sesuai protokol disinfeksi
yang ada secara berkala di area kerja dan area publik (mendisinfeksi
fasilitas umum yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali
misalnya
pegangan
pintu,
permukaan
meja
dan
kursi
tunggu/pengunjung,
railing/pengaman
tangga,
tombol
lift,
permukaan closed duduk, wastafel, buku bacaan/informasi, buku
menu, mesin debet, fasilitas ATM, dan jenis-jenis lainnya yang sering
dipakai secara bergantian).
 Menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air mengaliryang
dilengkapi dengan sabun cuci tangan/handsanitizer selama minimal
20 detik, dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku
usaha. Berikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan dan petunjuk 6
langkah cara mencuci tangan yg benar.
 Menyediakan tempat sampah khusus COVID-19 dilapisi kantong
plastik berwarna kuning/transparan, diberi label “Limbah APD” dan
diberi keterangan “Asal Limbah”untuk membuang alat pelindung diri
yang telah digunakan.
 Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan
COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 Melakukan pengecekan suhu badan (dengan thermogun) bagi
seluruh
pekerja
sebelum
mulai
bekerja
dan
konsumen/wisatawan/pelaku usaha di pintu masuk. Jika
ditemukan pekerja dan konsumen/wisatawan/pelaku usaha dengan
suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan
kesehatan. Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat
pelindung diri (masker, sarung tangan(handscoen), dan faceshield).
 Menerapkan kebijakan Self Assessment Resiko COVID-19 untuk
memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak
terjangkit COVID-19, dan menyusun dokumen Standar Operasional
Prosedur (SOP) dalam penyelenggaraan usahanya.
 Apabila menyediakan makan untuk pekerja, atur asupan nutrisi














makanan yang diberikan, pilih buah-buahan yang banyak
mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya
tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen
vitamin C.
Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja, pelaku
usaha, dan konsumen/pengunjung/wisatawan agar mengikuti
ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir/handsanitizer, serta menggunakan masker.
Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi
udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yangcukup.
Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang
dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter:
1) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat
pekerja/pengunjung/wisatawan seperti ruang ganti, lift, toilet,
dan
area
lain
sebagai
pembatas
jarak
antar
pekerja/pengunjung/wisatawan.
2) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan
penerapan menjaga jarak.
3) Pengaturan meja dan tempat duduk dengan jarak minimal 1,5
meter.
Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan:
1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja
atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja
(kasir, customer service dan lain-lain).
2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa
kontak dan tanpa alatbersama).
Mencegah
kerumunan
pelanggan/pengunjung/wisatawan,
dengancara:
1) Mengontrol jumlah konsumen/pelanggan/wisatawan yang dapat
masuk ke lokasi usaha untuk membatasi akses dan menghindari
kerumunan.
2) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menjaga jarak
minimal 1,5meter.
3) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak
fisik, khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir dan
customerservice.
4) Memaksimalkan menerima pesanan/reservasi secara daring atau
melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan langsung
dengan pelanggan/wisatawan. Untuk usaha tertentu dan jika
memungkinkan, dapat menyediakan layanan pesan antar
(delivery services) atau dibawa pulang secara langsung
(takeaway).
5) Menetapkan jam layanan, sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus
untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan;
Mempunyai dan menerapkan prosedur mengenai:
1) Penanganan bagi tamu/konsumen/pengunjung/wisatawan yang

diduga mengalami sakit;
2) Pembersihan dan pendisinfeksian tempat yang
didatangi
tamu/pengunjung/karyawan/wisatawan terduga positif COVID19; dan
3) Membantu pelacakan kontak.
 Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan
dalam rangka penanganan COVID-19. Dokumen dan rekaman
disimpan selama setidaknya 3 bulan untuk penelusuran.
 Melakukan koordinasi dengan instansi yang menangani bidang
kesehatan dan penanggulangan bencana yang direkomendasikan.
 Mengedukasi dan melatih pekerja mengenai COVID-19 dan
bagaimana mencegah dan melindungi diri sendiri saat di tempat
kerja.
b. Bagi Pekerja
 Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari tempat kerja
serta selama berada di tempat kerja.
 Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
Pekerja yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit
tenggorokan disarankan untuk tidak masuk bekerja dan
memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan jika diperlukan.
 Pekerja yang mengalami demam, flu, atau gejala COVID-19 pada saat
di tempat kerja, wajib melaporkan kepada atasan, temui dokter, dan
jauhi rekan kerja lainnya.
 Makan makanan bergizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh.
Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang,
aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur
minimal 7 jam), berjemur di pagi hari.
 Melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) setiap hari,
yaitu sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau
menggunakan handsanitizer saat sebelum dan setelah beraktifitas.
 Melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup mulut
dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang kertas tisu
yang kotor ke tempat sampah.
 Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata,
hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan
yang belum dicuci menggunakan sabun atau handsanitizer.
 Memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1,5 meter
saat berhadapan dengan pelaku usaha atau rekan kerja dan
pelanggan/pengunjung/wisatawan saat bertugas.
 Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat
selesai bekerja. Pada saat bekerja, bila perlu gunakan alat pelindung
diri seperti sarung tangan serta pelindung mata dan wajah terutama
petugas pengecek suhu tubuh.
 Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat
sholat, alat makan, dan lain-lain.
 Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota
keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan
barang lainnya dengan cairan desinfektan.
 Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja

dan area publik, memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan
pendingin udara secara teratur, terutama di lift dan toilet.
c. Bagi Tamu/Pengunjung/Wisatawan
 Selalu menggunakan masker selama berada di areapublik.
 Melakukan budaya etika batuk atau bersin, dengan menutup mulut
dengan kertas tisu saat batuk atau bersin, dan buang kertas tisu
yang kotor ke tempat sampah.
 Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan
sabun dan air mengalir atau menggunakan handsanitizer.
 Menghindari menyentuh bagian tubuh yang terbuka seperti mata,
hidung, wajah, dan lengan dengan sarung tangan kotor atau tangan
yang belum dicuci menggunakan sabun atau handsanitizer.
• Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1,5
meter dengan orang lain.
• Tamu/Pengunjung/Wisatawan yang masuk kategori golongan
rentan, yaitu yang memiliki komorbiditas/penyakit penyerta/kondisi
rentan seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan
jantung, gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit
autoimun, kehamilan, lanjut usia, anak-anak, dan lain-lain, harus
lebih berhati-hati dalam beraktifitas ditempat dan fasilitas usaha
pariwisata.
2. Protokol Teknis Tambahan
1. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata
1) Jenis Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
a. Ketibaan tamu/pengunjung
 Memasang
informasi
ketentuan
penerapan
protokol
kesehatan, yang diinformasikan melalui media informasi
dipintu masuk dan/atau tempat-tempat yang mudah dilihat
oleh tamu/pengunjung.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata,
dan dilakukan pengaturan antrian masuk.
 Memastikan air kolam pemandian menggunakan desinfektan
dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH
air mencapai 7,2-8, dilakukan setiap hari dan hasilnya di
informasikan dipapan informasi agar diketahui oleh
pengunjung/wisatawan.
 Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung
di pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan
suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit),
tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
 Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).

 Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan
mereka menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer.
 Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten
Wonosobo harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif
dari pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif
dari pemeriksaan RT PCR terhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
 Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket
masuk secara daring atau viatelepon.
 Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan.
Dan jika terjadi pembayaran secara tunai, pastikan
meminimalkan terjadi sentuhan langsung penerimaan uang
dari tamu/pengunjung. Setelah uang disimpan lakukan
pembersihan tangan dengan benar.
 Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
 Petugas layanan tiket menanyakan dan mencatat nama,
nomor kontak dan alamat tempat tinggal pengunjung serta
riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya
contact tracing sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID-19.
Bila dari hasil self assessment masuk kategori resiko besar
tidak diperkenankan masuk/mandi.
 Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi
barang-barang bawaan pengunjung yang dianggap perlu
sebelum memasuki lokasi atraksi wisata.
 Anggota
keluarga
yang
ingin
melakukan
kunjungan/menggunakan fasilitas pemandian bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang
menjelaskan hubungan anggota keluarga, diberikan tanda
khusus
selama
melakukan
kunjungan,
dan
harus
memelihara jarak yang aman dengan tamu/kunjungan
dan/atau kelompok tamu/kunjungan lainnya.
 Anjurkan tamu/pengunjung menggunakan semua peralatan
pribadi masing-masing, menggunakan masker sebelum dan
sesudah mandi.
 Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan
tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer di tempat-tempat yang telah disediakan oleh
pengelola/pemilik usaha sesuai dengan petunjuk yang telah











diberikan.
Anjurkan
tamu/pengunjung
tidak
membuang
ludah
dan/atau cairan yang keluar dari mulut/hidung di air kolam,
arahkan ke tempat yang sudah disediakan.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk
tidak melakukan
pengambilan photo/video dirinya dengan menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan
meminta bantuan tamu/pengunjung lainnya.
Sampaikan kepada pengunjung ketentuan pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak
menimbulkan kerumunan, dan apabila ada kemungkinan
membuka masker sesaat saat pengambilan photo/video.
Sediakan ruangan/area khusus bagi perokok, dengan desain
ruangan/area yang memastikan tidak terjadi kontak antar
pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman. Melepas
masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses
disinfeksi ruangan/area khusus atas permukaan serta
peralatan yang telah digunakan tamu dilakukan dengan
tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam atraksi wisata.

b. Selama tamu/pengunjung di atraksi wisata
 Bagi pramuwisata, kurator, maupun interpreter disarankan
tidak masuk kategori kelompok rentan COVID-19. Dalam
bertugas, mereka wajib membawa cairan pembersih tangan
yang dapat digunakan untuk pengunjung dan dirinya sendiri.
 Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan
kawasan atraksi wisata, bermasker dan menjaga jarak aman
antar sesama pengunjung.
 Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk
membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap
menjaga kebersihan di kawasan atraksi wisata.
 Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara
prasmanan). Makanan/minuman yang disajikan harus
berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan
disajikan secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat
pengolahan makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya
 Batasi waktu kunjungan pengunjung dan batas pemakaian
kolam/fasilitas
pemandian
untuk
mengakomodasi
pengunjung lainnya. Durasi kunjungan/pemakaian dapat









c.

bervariasi antar atraksi wisata dengan mempertimbangkan
jenis atraksi wisata, besarnya kawasan, hingga jumlah
pengunjung harian.
Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas.
Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak
antar pengunjung dikawasan maupun dikolam air pemandian
dan/atau fasilitas pemandian lainnya dengan penerapan
rekayasa yang diperlukan, yang selalu terpantau secara
langsung baik manual maupun elektronik. Segera lakukan
pencegahan dan penanganan saat ditemukan kerumunan
maupun tidak terlaksananya social/physical distancing antar
tamu/ pengunjung. Kecuali anggota keluarga bertanda
khusus.
Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan
di
tiap
toilet
untuk
memudahkan
tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan
secara berkala.
Pastikan tamu/pengunjung menggunakan semua peralatan
pribadi masing-masing.
Pastikan tamu/pengunjung menggunakan masker sebelum
dan sesudah mandi.

Kepulangantamu/pengunjung
 Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering
disentuh oleh tamu/pengunjung, termasuk benda/barang
wahana rekreasi pendukung.
 Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar.
 Lakukan pergantian air kolam pemandian, dan memberikan
desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm
sehingga pH air mencapai 7,2-8.

2) Jenis Usaha Pengelolaan Goa
a. Ketibaan tamu/pengunjung
 Memasang
informasi
ketentuan
penerapan
protokol
kesehatan, yang diinformasikan melalui media informasi
dipintu masuk dan/atau tempat-tempat yang mudah dilihat
oleh tamu/pengunjung.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata,
dan dilakukan pengaturan antrian masuk.
 Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung


















di pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan
suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit),
tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).
Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan
mereka menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer.
Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten
Wonosobo harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif
dari pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif
dari pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket
masuk secara daring atau viatelepon.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelahdigunakan.
Dan jika terjadi pembayaran secara tunai, pastikan
meminimalkan terjadi sentuhan langsung penerimaan uang
dari tamu/pengunjung. Setelah uang disimpan lakukan
pembersihan tangan dengan benar.
Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.
Petugas layanan tiket menanyakan dan mencatat nama,
nomor kontak dan alamat tempat tinggal pengunjung serta
riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya
contact tracing sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID-19.
Bila dari hasil self assessment masuk kategori resiko besar
tidak diperkenankan masuk.
Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi
barang-barang bawaan pengunjung yang dianggap perlu
sebelum memasuki lokasi atraksi wisata.
Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang
menjelaskan hubungan anggota keluarga, diberikan tanda
khusus
selama
melakukan
kunjungan,
dan
harus
memelihara jarak yang aman dengan tamu/kunjungan
dan/atau kelompok tamu/kunjungan lainnya.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan
tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau

















handsanitizer di tempat-tempat yang telah disediakan oleh
pengelola/pemilik usaha sesuai dengan petunjuk yang telah
diberikan.
Anjurkan tamu/pengunjung saat berada dalam goa tetap
melaksanakan social/physical distancing, bermasker dan
sering membersihkan tangan, serta tidak melakukan
sentuhan terhadap bebatuan/dinding/fasilitas lain yang sulit
dilakukan disinfeksi, terkecuali railing/pagar pengaman
dan/atau fasilitas untuk keselamatan pengunjung yang
disarankan.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk
tidak melakukan
pengambilan photo/video dirinya dengan menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan
meminta bantuan tamu/pengunjung lainnya.
Sampaikan kepada pengunjung ketentuan pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak
menimbulkan kerumunan, dan apabila ada kemungkinan
membuka masker sesaat saat pengambilan photo/video.
Sediakan ruangan/area khusus bagi perokok, dengan desain
ruangan/area yang memastikan tidak terjadi kontak antar
pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman. Melepas
masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses
disinfeksi ruangan/area khusus atas permukaan serta
peralatan yang telah digunakan tamu dilakukan dengan
tingkat kebersihan yang lebih tinggi. Selama di dalam goa,
tamu/pengunjung tidak diperkenankan merokok.
Untuk memaksimalkan sirkulasi udara dalam goa, dapat
dipasang alat bantu untuk optimalisasi sirkulasi udara
(blower, exhaust fan dan/atau sebutan lain) di beberapa titik.
Berikan penerangan dalam goa dengan sistem instalasi
kelistrikan yang baik dan benar.
Buat jalur alur perjalanan pengunjung di dalam goa dengan
pembatas yang jelas dan aman, sehingga tidak terjadi
kerumunan dan jaga jarak bisa diterapkan.
Sediakan handsanitizer di depan pintu masuk goa, di
beberapa titik didalam goa, dan pintu keluar goa.
Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam atraksi wisata.

b. Selama tamu/pengunjung di atraksiwisata
 Bagi pramuwisata, kurator, maupun interpreter disarankan
berusia dibawah usia rentan COVID-19. Dalam bertugas,





















mereka wajib membawa cairan pembersih tangan yang dapat
digunakan untuk pengunjung dan dirinya sendiri.
Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan
kawasan atraksi wisata dan didalam goa, bermasker dan
menjaga jarak aman antar sesama pengunjung.
Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk
membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap
menjaga kebersihan di kawasan atraksi wisata.
Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara
prasmanan). Makanan/minuman yang disajikan harus
berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan
disajikan secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat
pengolahan makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya
Batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi
pengunjung lainnya. Durasi kunjungan dapat bervariasi antar
atraksi wisata didalam kawasan dengan mempertimbangkan
jenis atraksi wisata, besarnya kawasan, hingga jumlah
pengunjung harian.
Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas,
termasuk saat melakukan kunjungan di dalam goa.
Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak
antar pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung
baik manual maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan
dan penanganan saat ditemukan kerumunan maupun tidak
terlaksananya social/physical distancing antar tamu/
pengunjung. Kecuali anggota keluarga bertanda khusus.
Pastikan tamu/pengunjung tidak melakukan sentuhan
terhadap bebatuan/dinding/fasilitas lain yang sulit dilakukan
disinfeksi, terkecuali railing/pagar pengaman dan/atau
fasilitas untuk keselamatan pengunjung yang disarankan.
Pastikan saat tamu/pengunjung membuka masker beberapa
saat di dalam goa karena pengambilan photo pribadi, merasa
pengap, dan/atau pertimbangan lain agar memperhatikan
jarak dengan pengunjung lainnya dan segera bermasker.
Jika pada saat kunjungan perjalanan di dalam goa, ada
tamu/wisatawan yang sakit segera dilakukan evakuasi dan
pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke
ruang
transit
dan
segera
rujuk
ke
rumah
sakit/puskesmasrujukan.
Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan
ditiap
toilet
untuk
memudahkan
tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan
secara berkala.

c.

3)

Kepulangantamu/pengunjung
 Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering
disentuh
oleh
tamu/pengunjung,
salah
satunya
benda/barang wahana rekreasi, dan fasilitas lainnya.
 Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar.

Jenis Usaha Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
berupa candi, keraton, prasasti, petilasan, dan bangunan kuno
a. Ketibaantamu/pengunjung
 Memasang
informasi
ketentuan
penerapan
protokol
kesehatan, yang diinformasikan melalui media informasi
dipintu masuk dan/atau tempat-tempat yang mudah dilihat
oleh tamu/pengunjung.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata,
dan dilakukan pengaturan antrian masuk.
 Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung
di pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan
suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit),
tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
 Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).
 Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan
mereka menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer.
 Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten
Wonosobo harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif
dari pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif
dari pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
 Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket
masuk secara daring atau viatelepon.
 Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelahdigunakan.
Dan jika terjadi pembayaran secara tunai, pastikan
meminimalkan terjadi sentuhan langsung penerimaan uang
dari tamu/pengunjung. Setelah uang disimpan lakukan
pembersihan tangan dengan benar.
 Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.

 Petugas layanan tiket menanyakan dan mencatat nama,
nomor kontak dan alamat tempat tinggal pengunjung serta
riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya
contact tracing sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID19.Bila dari hasil self assessment masuk kategori resiko besar
tidak diperkenankan masuk.
 Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi
barang-barang bawaan pengunjung yang dianggap perlu
sebelum memasuki lokasi atraksi wisata.
 Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang
menjelaskan hubungan anggota keluarga, diberikan tanda
khusus
selama
melakukan
kunjungan,
dan
harus
memelihara jarak yang aman dengan tamu/kunjungan
dan/atau kelompok tamu/kunjungan lainnya.
 Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan
tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer di tempat-tempat yang telah disediakan oleh
pengelola/pemilik usaha sesuai dengan petunjuk yang telah
diberikan.
 Anjurkan tamu/pengunjung saat berada dalam kawasan
terbuka dan/atau dalam ruangan peninggalan sejarah dan
purbakala baik berupa candi, keraton, prasasti, petilasan,
dan bangunan kuno tetap melaksanakan social/physical
distancing, bermasker dan sering membersihkan tangan,
serta tidak melakukan sentuhan terhadap permukaan bendabenda peninggalan sejarah dan purbakala. Dapat diberikan
pembatas, jarak, dan/atau rekayasa lainnya antara
pengunjung dengan keberadaan benda-benda peninggalan
sejarah dan purbakala.
 Anjurkan tamu/pengunjung untuk
tidak melakukan
pengambilan photo/video dirinya dengan menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan
meminta bantuan tamu/pengunjung lainnya.
 Sampaikan kepada pengunjung ketentuan pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak
menimbulkan kerumunan, dan apabila ada kemungkinan
membuka masker sesaat saat pengambilan photo/video.
 Sediakan ruangan/area khusus bagi perokok, dengan desain
ruangan/area yang memastikan tidak terjadi kontak antar
pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman. Melepas
masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah

berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses
disinfeksi ruangan/area khusus atas permukaan serta
peralatan yang telah digunakan tamu dilakukan dengan
tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
 Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam atraksi wisata.
b. Selama tamu/pengunjung di atraksi wisata
 Bagi pramuwisata, kurator, maupun interpreter disarankan
tidak masuk kategori kelompok rentan COVID-19. Dalam
bertugas, mereka wajib membawa cairan pembersih tangan
yang dapat digunakan untuk pengunjung dan dirinyasendiri.
 Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan
kawasan atraksi wisata, bermasker dan menjaga jarak aman
antar sesama pengunjung.
 Pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh permukaan
benda-benda peninggalan sejarah dan purbakala baik berupa
candi, keraton, prasasti, petilasan, dan bangunan kuno.
 Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk
membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap
menjaga kebersihan di kawasan atraksi wisata.
 Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara
prasmanan). Makanan/minuman yang disajikan harus
berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan
disajikan secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat
pengolahan
makanan
wajib
dijaga
kebersihan
dan
higienisnya.
 Batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi
pengunjung lainnya. Durasi kunjungan dapat bervariasi antar
atraksi wisata dengan mempertimbangkan jenis atraksi
wisata, besarnya kawasan, hingga jumlah pengunjung harian.
 Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas.
 Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak
antar pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung
baik manual maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan
dan penanganan saat ditemukan kerumunan maupun tidak
terlaksananya social/physical distancing antar tamu/
pengunjung. Kecuali anggota keluarga bertanda khusus.
 Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan
ditiap
toilet
untuk
memudahkan
tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan
secara berkala.

c.

Kepulangan tamu/pengunjung
 Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering
disentuh oleh tamu/pengunjung.
 Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar.
 Melakukan
pembersihan
permukaan
benda-benda
peninggalan sejarah dan purbakala baik berupa candi,
keraton, prasasti, petilasan, dan bangunan kuno sesuai
dengan protokol yang direkomendasikan oleh pihak-pihak
yang berwenang dengan kesejarahan dan kepurbakalaan.

4) Jenis Usaha Pengelolaan Museum
a. Ketibaantamu/pengunjung
 Memasang
informasi
ketentuan
penerapan
protokol
kesehatan, yang diinformasikan melalui media informasi
dipintu masuk dan/atau tempat-tempat yang mudah dilihat
oleh tamu/pengunjung.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata,
dan dilakukan pengaturan antrian masuk.
 Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung
di pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan
suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit),
tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
 Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, dan faceshield).
 Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan
mereka menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer.
 Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten
Wonosobo harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif
dari pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif
dari pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
 Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket
masuk secara daring atau via telepon.
 Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan.
Dan jika terjadi pembayaran secara tunai, pastikan
meminimalkan terjadi sentuhan langsung penerimaan uang
dari tamu/pengunjung. Setelah uang disimpan lakukan


















pembersihan tangan dengan benar.
Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.
Petugas layanan tiket menanyakan dan mencatat nama,
nomor kontak dan alamat tempat tinggal pengunjung serta
riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya
contact tracing sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID-19.
Bila dari hasil self assessment masuk kategori resiko besar
tidak diperkenankan masuk.
Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi
barang-barang bawaan pengunjung yang dianggap perlu
sebelum memasuki lokasi atraksi wisata.
Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang
menjelaskan hubungan anggota keluarga, diberikan tanda
khusus
selama
melakukan
kunjungan,
dan
harus
memelihara jarak yang aman dengan tamu/kunjungan
dan/atau kelompok tamu/kunjungan lainnya.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan
tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer di tempat-tempat yang telah disediakan oleh
pengelola/pemilik usaha sesuai dengan petunjuk yang telah
diberikan.
Anjurkan tamu/pengunjung saat berada dalam kawasan
terbuka
dan/atau
dalam
ruangan
museum
tetap
melaksanakan social/physical distancing, bermasker dan
sering membersihkan tangan, serta tidak melakukan
sentuhan
terhadap
permukaan
benda-benda
koleksi
museum. Dapat diberikan pembatas, jarak, dan/atau
rekayasa lainnya antara pengunjung dengan keberadaan
benda-benda koleksi museum.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk
tidak melakukan
pengambilan photo/video dirinya dengan menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan
meminta bantuan tamu/pengunjung lainnya.
Sampaikan kepada pengunjung ketentuan pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak
menimbulkan kerumunan, dan apabila ada kemungkinan
membuka masker sesaat saat pengambilan photo/video.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang

aman. Melepas masker hanya boleh dilakukan saat
pengunjung sudah berada di ruangan/area khusus.
Memastikan proses disinfeksi ruangan/area khusus atas
permukaan serta peralatan yang telah digunakan tamu
dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
 Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam atraksi wisata.
b.

Selama tamu/pengunjung di atraksi wisata
 Bagi pramuwisata, kurator, maupun interpreter disarankan
tidak masuk kategori kelompok rentan COVID-19. Dalam
bertugas, mereka wajib membawa cairan pembersih tangan
yang dapat digunakan untuk pengunjung dan dirinya sendiri.
 Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan
kawasan atraksi wisata, bermasker dan menjaga jarak aman
antar sesama pengunjung.
 Pengunjung tidak diperbolehkan menyentuh permukaan
benda-benda koleksi museum.
 Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk
membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap
menjaga kebersihan di kawasan atraksi wisata.
 Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara
prasmanan). Makanan/minuman yang disajikan harus
berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan
disajikan secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat
pengolahan makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya
 Batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi
pengunjung lainnya. Durasi kunjungan dapat bervariasi antar
atraksi wisata dengan mempertimbangkan jenis atraksi
wisata, besarnya kawasan, hingga jumlah pengunjung harian.
 Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas.
 Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak
antar pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung
baik manual maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan
dan penanganan saat ditemukan kerumunan maupun tidak
terlaksananya social/physical distancing antar tamu/
pengunjung. Kecuali anggota keluarga bertanda khusus.
 Sediakan handsanitizer di pintu masuk, dalam ruangan, dan
pintu keluar museum yang mudah diakses.
 Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan
di
tiap
toilet
untuk
memudahkan
tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan

secara berkala.
c. Kepulangan tamu/pengunjung
 Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering
disentuh oleh tamu/pengunjung.
 Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar.
 Melakukan pembersihan permukaan benda-benda koleksi
museum sesuai dengan protokol yang direkomendasikan oleh
pihak-pihak yang berwenang dengan permuseuman.
5) Jenis Usaha Pengelolaan Objek Ziarah
a. Ketibaan tamu/pengunjung
 Memasang
informasi
ketentuan
penerapan
protokol
kesehatan, yang diinformasikan melalui media informasi
dipintu masuk dan/atau tempat-tempat yang mudah dilihat
oleh tamu/pengunjung.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata,
dan dilakukan pengaturan antrian masuk.
 Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung
di pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan
suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit),
tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
 Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, dan faceshield).
 Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan
mereka menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer.
 Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten
Wonosobo harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif
dari pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif
dari pemeriksaan RT PCR terhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
 Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket
masuk secara daring atau via telepon.
 Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan.
Dan jika terjadi pembayaran secara tunai, pastikan
meminimalkan terjadi sentuhan langsung penerimaan uang
dari tamu/pengunjung. Setelah uang disimpan lakukan


















pembersihan tangan dengan benar.
Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.
Petugas layanan tiket menanyakan dan mencatat nama,
nomor kontak dan alamat tempat tinggal pengunjung serta
riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya
contact tracing sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID-19.
Bila dari hasil self assessment masuk kategori resiko besar
tidak diperkenankan masuk.
Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi
barang-barang bawaan pengunjung yang dianggap perlu
sebelum memasuki lokasi atraksi wisata.
Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang
menjelaskan hubungan anggota keluarga, diberikan tanda
khusus
selama
melakukan
kunjungan,
dan
harus
memelihara jarak yang aman dengan tamu/kunjungan
dan/atau kelompok tamu/kunjungan lainnya.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan
tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer di tempat-tempat yang telah disediakan oleh
pengelola/pemilik usaha sesuai dengan petunjuk yang telah
diberikan.
Anjurkan tamu/pengunjung saat berada dalam kawasan
terbuka dan/atau dalam ruangan objek ziarah tetap
melaksanakan social/physical distancing, bermasker dan
sering membersihkan tangan, serta jika memungkinkan tidak
melakukan sentuhan terhadap permukaan benda-benda
objek ziarah. Dapat diberikan pembatas, jarak, dan/atau
rekayasa lainnya antara pengunjung dengan keberadaan
benda-benda objek ziarah.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk
tidak melakukan
pengambilan photo/video dirinya dengan menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan
meminta bantuan tamu/pengunjung lainnya.
Sampaikan kepada pengunjung ketentuan pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak
menimbulkan kerumunan, dan apabila ada kemungkinan
membuka masker sesaat saat pengambilan photo/video.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang

aman. Melepas masker hanya boleh dilakukan saat
pengunjung sudah berada di ruangan/area khusus.
Memastikan proses disinfeksi ruangan/area khusus atas
permukaan serta peralatan yang telah digunakan tamu
dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
 Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam atraksi wisata.
b. Selama tamu/pengunjung di atraksi wisata
 Bagi pramuwisata, kurator, maupun interpreter disarankan
tidak masuk dalam kategori kelompok rentan COVID-19.
Dalam bertugas, mereka wajib membawa cairan pembersih
tangan yang dapat digunakan untuk pengunjung dan
dirinyasendiri.
 Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan
kawasan atraksi wisata, bermasker dan menjaga jarak aman
antar sesama pengunjung.
 Jika memungkinkan pengunjung tidak diperbolehkan
menyentuh permukaan benda-benda objek ziarah.
 Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk
membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap
menjaga kebersihan di kawasan atraksi wisata.
 Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara
prasmanan). Makanan/minuman yang disajikan harus
berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan
disajikan secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat
pengolahan makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya
 Batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi
pengunjung lainnya. Durasi kunjungan dapat bervariasi antar
atraksi wisata dengan mempertimbangkan jenis atraksi
wisata, besarnya kawasan, hingga jumlah pengunjung harian.
 Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas.
 Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak
antar pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung
baik manual maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan
dan penanganan saat ditemukan kerumunan maupun tidak
terlaksananya social/physical distancing antar tamu/
pengunjung. Kecuali anggota keluarga bertanda khusus.
 Sediakan handsanitizer di pintu masuk, dalam kawasan
dan/atau ruangan, dan pintu keluar kawasan dan/atau
ruangan objek ziarah yang mudah diakses.
 Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan

desinfektan
di
tamu/pengunjung
secara berkala.

tiap
toilet
untuk
memudahkan
menyiram secara mandiri. Bersihkan

c. Kepulangan tamu/pengunjung
 Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering
disentuh oleh tamu/pengunjung.
 Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar.
 Melakukan pembersihan permukaan benda-benda objek
ziarah sesuai dengan protokol yang direkomendasikan oleh
pihak-pihak yang berwenang.
6)

Jenis Usaha Wisata Agro
a. Ketibaantamu/pengunjung
 Memasang
informasi
ketentuan
penerapan
protokol
kesehatan, yang diinformasikan melalui media informasi
dipintu masuk dan/atau tempat-tempat yang mudah dilihat
oleh tamu/pengunjung.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata,
dan dilakukan pengaturan antrian masuk.
 Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung
di pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan
suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit),
tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
 Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).
 Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan
mereka menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer.
 Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya bagi wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten
Wonosobo harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif
dari pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif
dari pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
 Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket
masuk secara daring atau viatelepon.
 Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan.
Dan jika terjadi pembayaran secara tunai, pastikan


















meminimalkan terjadi sentuhan langsung penerimaan uang
dari tamu/pengunjung. Setelah uang disimpan lakukan
pembersihan tangan dengan benar.
Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.
Petugas layanan tiket menanyakandan mencatat nama,
nomor kontak dan alamat tempat tinggal pengunjung serta
riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya
contact tracingsesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID-19.
Bila dari hasil self assessment masuk kategori resiko besar
tidak diperkenankan masuk.
Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi
barang-barang bawaan pengunjung yang dianggap perlu
sebelum memasuki lokasi atraksi wisata.
Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang
menjelaskan hubungan anggota keluarga, diberikan tanda
khusus
selama
melakukan
kunjungan,
dan
harus
memelihara jarak yang aman dengan tamu/kunjungan
dan/atau kelompok tamu/kunjungan lainnya.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan
tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer di tempat-tempat yang telah disediakan oleh
pengelola/pemilik usaha sesuai dengan petunjuk yang telah
diberikan.
Anjurkan tamu/pengunjung saat berada dalam lokasi atraksi
wisata tetap melaksanakan social/physical distancing,
bermasker dan sering membersihkan tangan, serta jika
memungkinkan tidak melakukan sentuhan terhadap
permukaan benda-benda dan fasilitas yang tidak/kurang
diperlukan.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk
tidak melakukan
pengambilan photo/video dirinya dengan menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan
meminta bantuan tamu/pengunjung lainnya.
Sampaikan kepada pengunjung ketentuan pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak
menimbulkan kerumunan, dan apabila ada kemungkinan
membuka masker sesaat saat pengambilan photo/video.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang

aman. Melepas masker hanya boleh dilakukan saat
pengunjung sudah berada di ruangan/area khusus.
Memastikan proses disinfeksi ruangan/area khusus atas
permukaan serta peralatan yang telah digunakan tamu
dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
 Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam atraksi wisata.
b. Selama tamu/pengunjung di atraksi wisata
 Bagi pramuwisata, kurator, maupun interpreter disarankan
tidak masuk kategori kelompok rentan COVID-19. Dalam
bertugas, mereka wajib membawa cairan pembersih tangan
yang dapat digunakan untuk pengunjung dan dirinya sendiri.
 Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan
kawasan atraksi wisata, bermasker dan menjaga jarak aman
antar sesama pengunjung.
 Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk
membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap
menjaga kebersihan di kawasan atraksi wisata.
 Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara
prasmanan). Makanan/minuman yang disajikan harus
berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan
disajikan secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat
pengolahan makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya
 Batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi
pengunjung lainnya. Durasi kunjungan dapat bervariasi antar
atraksi wisata dengan mempertimbangkan jenis atraksi
wisata, besarnya kawasan, hingga jumlah pengunjung harian.
 Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas.
 Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak
antar pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung
baik manual maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan
dan penanganan saat ditemukan kerumunan maupun tidak
terlaksananya social/physical distancing antar tamu/
pengunjung. Kecuali anggota keluarga bertanda khusus.
 Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan
di
tiap
toilet
untuk
memudahkan
tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan
secara berkala.

c. Kepulangan tamu/pengunjung
 Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering
disentuh
oleh
tamu/pengunjung,
termasuk
benda/barang/fasilitas dan wahana rekreasi.
 Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar.
7) Jenis Usaha Wisata Alam
a. Ketibaan tamu/pengunjung
 Memasang
informasi
ketentuan
penerapan
protokol
kesehatan, yang diinformasikan melalui media informasi
dipintu masuk dan/atau tempat-tempat yang mudah dilihat
oleh tamu/pengunjung.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata,
dan dilakukan pengaturan antrian masuk.
 Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung
di pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan
suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit),
tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
 Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).
 Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan
mereka menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer, sediakan fasilitas ini dibeberapa titik dengan
memenuhi kaidah dan ketentuan perundangan-undangan
untuk penyelenggaraan jenis usaha wisata alam.
 Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten
Wonosobo harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif
dari pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif
dari pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
 Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket
masuk secara daring atau viatelepon.
 Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan.
Dan jika terjadi pembayaran secara tunai, pastikan
meminimalkan terjadi sentuhan langsung penerimaan uang
dari tamu/pengunjung. Setelah uang disimpan lakukan
pembersihan tangan dengan benar.
 Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi

















pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
Petugas layanan tiket menanyakan dan mencatat nama,
nomor kontak dan alamat tempat tinggal pengunjung serta
riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya
contact tracing sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID19.Bila dari hasil self assessment masuk kategori resiko besar
tidak diperkenankan masuk.
Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi
barang-barang bawaan pengunjung yang dianggap perlu
sebelum memasuki lokasi atraksi wisata.
Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang
menjelaskan hubungan anggota keluarga, diberikan tanda
khusus
selama
melakukan
kunjungan,
dan
harus
memelihara jarak yang aman dengan tamu/kunjungan
dan/atau kelompok tamu/kunjungan lainnya.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan
tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer di tempat-tempat yang telah disediakan oleh
pengelola/pemilik usaha sesuai dengan petunjuk yang telah
diberikan.
Anjurkan tamu/pengunjung saat berada dalam lokasi atraksi
wisata tetap melaksanakan social/physical distancing,
bermasker dan sering membersihkan tangan, serta jika
memungkinkan tidak melakukan sentuhan terhadap
permukaan benda-benda dan fasilitas yang tidak/kurang
diperlukan.
Anjurkan
tamu/pengunjung untuk
tidak melakukan
pengambilan photo/video dirinya dengan menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan
meminta bantuan tamu/pengunjung lainnya.
Sampaikan kepada pengunjung ketentuan pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak
menimbulkan kerumunan, dan apabila ada kemungkinan
membuka masker sesaat saat pengambilan photo/video.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang
aman. Melepas masker hanya boleh dilakukan saat
pengunjung sudah berada di ruangan/area khusus.
Memastikan proses disinfeksi ruangan/area khusus atas
permukaan serta peralatan yang telah digunakan tamu

dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
 Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam atraksi wisata.
b. Selama tamu/pengunjung di atraksi wisata
 Bagi pramuwisata, kurator, maupun interpreter disarankan
tidak masuk kategori kelompok rentan COVID-19. Dalam
bertugas, mereka wajib membawa cairan pembersih tangan
yang dapat digunakan untuk pengunjung dan dirinyasendiri.
 Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan
kawasan atraksi wisata, bermasker dan menjaga jarak aman
antar sesamapengunjung.
 Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk
membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap
menjaga kebersihan di kawasan atraksiwisata.
 Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara
prasmanan). Makanan/minuman yang disajikan harus
berasal dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan
disajikan secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat
pengolahan makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya
 Batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi
pengunjung lainnya. Durasi kunjungan dapat bervariasi antar
atraksi wisata dengan mempertimbangkan jenis atraksi
wisata, besarnya kawasan, hingga jumlah pengunjung harian.
 Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas.
 Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak
antar pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung
baik manual maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan
dan penanganan saat ditemukan kerumunan maupun tidak
terlaksananya social/physical distancing antar tamu/
pengunjung. Kecuali anggota keluarga bertanda khusus.
 Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan
di
tiap
toilet
untuk
memudahkan
tamu/pengunjung menyiram secara mandiri. Bersihkan
secara berkala.
c. Kepulangan tamu/pengunjung
 Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering
disentuh oleh tamu/pengunjung, termasuk permukaan
benda/barang wahana rekreasi dan fasilitas pengunjung.
 Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar

2. Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata
1) Jenis Usaha Angkutan Jalan Wisata
a. Ketibaan penumpang/wisatawan
 Memasang
informasi
ketentuan
penerapan
protokol
kesehatan, yang diinformasikan melalui media informasi
dipintu masuk dan/atau tempat-tempat yang mudah dilihat
oleh tamu/penumpang.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas moda
angkutan jalan wisata, dan dilakukan pengaturan antrian
masuk.
 Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling
sedikit 3 kali sehari) atas moda angkutan jalan wisata,
dan/atau
sebelum
dan/atau
sesudah
digunakan
penumpang/wisatawan, khususnya area permukaan yang
sering disentuh (peganganpintu, pegangan tangga, sandaran
kursi, permukaan meja/kursi, dashboard, dan hal-hal
lainnya termasuk perlengkapan yang digunakan seperti
audio, mic, dsb).
 Membuat Lembar Cek Monitoring kebersihan dan disinfeksi
pada moda angkutan jalan wisata.
 Memastikan penerapan jaga jarak dengan cara:
 Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
 Pengaturan tempat duduk dengan jarak antar penumpang
minimal 1,5 meter.
 Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak
berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1,5
meter.
 Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket
angkutan jalan wisata secara daring atau viatelepon.
 Meminta
penumpang/wisatawan
untuk membersihkan
tangan mereka, dan jika memungkinkan menyediakan
fasilitas cuci tangan menggunakan sabun dengan air
mengalir.
 Menyediakan handsanitizer didalam moda angkutan jalan
wisata secara cukup.
 Melakukan
pengecekan
suhu
badan
bagi
penumpang/wisatawandi luar sebelum pintu masuk moda
angkutan
jalan
wisata.
Jika
ditemukan
0
penumpang/wisatawan dengan suhu >37,3 C (2 kali
pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan
masuk moda angkutan jalan wisata dan diminta untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan.

 Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).
 Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan.
Dan jika terjadi pembayaran secara tunai, pastikan
meminimalkan terjadi sentuhan langsung penerimaan uang
dari
penumpang/wisatawan.
Setelah
melakukan
penyimpanan uang, bersihkan tangan dengan benar.
 Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
 Petugas layanan tiket/yang ditunjuk menanyakan dan
mencatat nama, nomor kontak dan alamat tempat tinggal
penumpang/wisatawan serta riwayat perjalanan dalam 14
hari terakhir dalam upaya contact tracingsesuai form 1 Self
Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self assessment
masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan masuk.
 Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi
barang-barang bawaan penumpang/wisatawan yang dianggap
perlu sebelum memasuki moda angkutan jalan wisata.
 Anggota keluarga yang ingin melakukan perjalanan bersama
secara berkelompok didalam moda angkutan jalan wisata
sehingga social/physical distancing tidak dapat dilakukan,
harus menunjukan dokumen yang menjelaskan hubungan
anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama melakukan
perjalanan, dan harus memelihara jarak yang aman dengan
penumpang/wisatawandan/atau
kelompok
penumpang/wisatawanlainnya.
 Anjurkan penumpang/wisatawanuntuk sering membersihkan
tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer selama perjalanan wisata.
 Anjurkan penumpang/wisatawanuntuk tidak melakukan
pengambilan photo/video dirinya dengan menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan
meminta bantuan penumpang/wisatawanlainnya.
 Sampaikan kepada penumpang ketentuan pengambilan
photo/video atas diri penumpang yang bersangkutan antara
lain pelaksanaan jaga jarak dandurasi waktu apabila ada
kemungkinan membuka masker sesaat saat pengambilan
photo/video.
 Pemberlakukan pelarangan merokok selama berada di dalam
moda angkutan jalan wisata.
 Memasang himbauan protokol kesehatan dalam moda
angkutan jalan wisata yang mudah dilihat.

 Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam moda angkutan
jalan wisata.
b. Selama penumpang/wisatawan di moda angkutan jalan wisata
 Sebelum
perjalanan
dimulai,
ingatkan
kepada
penumpang/wisatawan protokol kesehatan yang harus
diterapkan selama perjalanan maupun sesudah keluar dari
moda angkutan jalan wisata oleh petugas khusus yang
ditunjuk. Tunjukan beberapa himbauan protokol kesehatan
yang ditempel didalam moda.
 Jika selama perjalanan di moda angkutan jalan wisata
menggunakan fasilitasi pramuwisata, kurator, maupun
interpreter disarankan berusia dibawah usia rentan COVID19.
 Disarankan tidak menggunakan fasilitas pendukung audio
secara bergantian seperti mic, dan bentuk lainnya, tapi jika
mungkin dilakukan segera disinfeksi sebelum digunakan oleh
pengguna lainnya.
 Diingatkan kepada penumpang/wisatawan, jika moda
angkutan
jalan
wisata
memfasilitasi
penggunaan
bantal/selimut
selama
perjalanan,
pastikan
agar
bantal/selimut yang digunakan tidak tertukar penggunaan
oleh penumpang/wisatawan lainnya.
 Ingatkan para penumpang/wisatawan untuk tetap menjaga
kebersihan diri dan lingkungan moda angkutan jalan wisata
yang digunakan, bermasker dan menjaga jarak aman antar
sesama penumpang/wisatawan.
 Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk
membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap
menjaga kebersihan di dalam moda angkutanwisata.
 Apabila menyediakan layanan makan/minuman dalam moda
angkutan wisata selama perjalanan, hindari pengambilan
makanan sendiri oleh penumpang/wisatawan (secara
prasmanan),
tapi
maksimalkan
layanan
guest
self
servicesecara individual dengan bantuan petugas khusus.
 Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar moda angkutan yang
akan di lewati penumpang/wisatawan dengan rute dan batas
yang jelas.
 Jika
pada
saat
perjalanan
didalam
moda,
ada
penumpang/wisatawan
yang
sakit
segera
dilakukan
pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, segera rujuk ke
rumah
sakit/puskesmasrujukan
terdekat.
Lakukan
pemeriksaan terhadap penumpang/wisatawan lain yang
melakukan perjalanan dengan waktu perjalanan yang sama.

Patuhi
protokol
penanganan
kesehatan
yang
direkomendasikan di rumah sakit/puskesmas rujukan.
 Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak
antar pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung
baik manual maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan
dan penanganan saat ditemukan kerumunan maupun tidak
terlaksananya
social/physical
distancing
antar
penumpang/wisatawan. Kecuali anggota keluarga bertanda
khusus.
 Jika dalam moda terdapat fasilitasi toilet, atur penggunaan
toilet oleh penumpang/wisatawan. Sediakan desinfektan di
toilet untuk memudahkan penumpang/wisatawan menyiram
secara mandiri. Bersihkan toilet secara berkala.
c. Kepulangan penumpang/wisatawan
 Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering
disentuh
oleh
penumpang/wisatawan,
termasuk
perlengkapan lainnya di dalam/luar moda angkutan jalan
wisata.
 Atur arus keluar penumpang/wisatawan sehingga tidak
terjadi penumpukan di pintu keluar.
2) Jenis Usaha Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
a. Ketibaan penumpang/wisatawan
 Memasang
informasi
ketentuan
penerapan
protokol
kesehatan, yang diinformasikan melalui media informasi
dipintu masuk dan/atau tempat-tempat yang mudah dilihat
oleh tamu/penumpang.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas moda
angkutan wisata, dan dilakukan pengaturan antrian masuk.
 Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling
sedikit 3 kali sehari) atas moda angkutan wisata, dan/atau
sebelum
dan/atau
sesudah
digunakan
penumpang/wisatawan, khususnya area permukaan yang
sering disentuh (pegangan pintu, pegangan tangga, sandaran
kursi, permukaan meja/kursi, dashboard, dan hal-hal
lainnya termasuk perlengkapan yang digunakan seperti
audio, mic, dsb).
 Melakukan pembersihan dan disinfeksi peralatan water
safety equipment (seperti pelampung, helm, dan bentuk
pengamanan keselamatan lainnya) sebelum digunakan
penumpang/wisatawan.
 Membuat Lembar Cek Monitoring kebersihan dan disinfeksi
moda angkutan wisata dan water safety equipment.

 Memastikan penerapan jaga jarak dengan cara:
 Pengaturan/pembatasan jumlah penumpang.
 Pengaturan tempat duduk dengan jarak antar penumpang
minimal 1,5 meter.
 Pada pintu masuk, beri penanda agar penumpang tidak
berkerumun dengan mengatur jarak antrian minimal 1,5
meter.
 Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket
angkutan jalan wisata secara daring atau viatelepon.
 Meminta
penumpang/wisatawan
untuk membersihkan
tangan mereka, dan jika memungkinkan menyediakan
fasilitas cuci tangan menggunakan sabun dengan air
mengalir.
 Menyediakan handsanitizerdidalam moda angkutan wisata
secara cukup.
 Melakukan
pengecekan
suhu
badan
bagi
penumpang/wisatawandi luar sebelum pintu masuk moda
angkutan
wisata.
Jika
ditemukan
penumpang/wisatawandengan
suhu
>37,30C
(2
kali
pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan
masuk moda angkutan wisata dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
 Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).
 Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital). Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan.
Dan jika terjadi pembayaran secara tunai, pastikan
meminimalkan terjadi sentuhan langsung penerimaan uang
dari
penumpang/wisatawan.
Setelah
melakukan
penyimpanan uang, bersihkan tangan dengan benar.
 Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.
 Petugas layanan tiket/yang ditunjuk menanyakan dan
mencatat nama, nomor kontak dan alamat tempat tinggal
penumpang/wisatawan serta riwayat perjalanan dalam 14
hari terakhir dalam upaya contact tracing sesuai form 1 Self
Assessment Risiko COVID-19.Bila dari hasil self assessment
masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan masuk.
 Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi
barang-barang bawaan penumpang/wisatawan yang dianggap
perlu sebelum memasuki moda angkutan wisata.
 Anggota keluarga yang ingin melakukan perjalanan bersama
secara berkelompok didalam moda angkutan wisata sehingga











social/physical distancing tidak dapat dilakukan, harus
menunjukan dokumen yang menjelaskan hubungan anggota
keluarga, diberikan tanda khusus selama melakukan
perjalanan, dan harus memelihara jarak yang aman dengan
penumpang/wisatawandan/atau
kelompok
penumpang/wisatawan lainnya.
Anjurkan
penumpang/wisatawan
untuk
sering
membersihkan tangan menggunakan sabun dengan air
mengalir atau handsanitizer selama perjalanan wisata.
Anjurkan penumpang/wisatawan untuk tidak melakukan
pengambilan photo/video dirinya dengan menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan
meminta bantuan penumpang/wisatawan lainnya.
Sampaikan kepada penumpang ketentuan pengambilan
photo/video atas diri penumpang yang bersangkutan antara
lain pelaksanaan jaga jarak dan durasi waktu apabila ada
kemungkinan membuka masker sesaat saat pengambilan
photo/video.
Pemberlakukan pelarangan merokok selama berada di dalam
moda angkutan wisata.
Memasang himbauan protokol kesehatan dalam moda
angkutan wisata yang mudah dilihat.
Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam moda angkutan
wisata.

b. Selama penumpang/wisatawan di dalam moda angkutan wisata
 Sebelum
perjalanan
dimulai,
ingatkan
kepada
penumpang/wisatawan protokol kesehatan yang harus
diterapkan selama perjalanan maupun sesudah keluar dari
moda angkutan wisata oleh petugas khusus yang ditunjuk.
Tunjukan beberapa himbauan protokol kesehatan yang
ditempel didalam moda.
 Jika selama perjalanan di moda angkutan jalan wisata
menggunakan fasilitasi pramuwisata, kurator, maupun
interpreter disarankan tidak masuk kategori kelompok rentan
COVID-19.
 Disarankan tidak menggunakan fasilitas pendukung audio
secara bergantian seperti mic, dan bentuk lainnya, tapi jika
mungkin dilakukan segera disinfeksi sebelum digunakan oleh
pengguna lainnya.
 Diingatkan kepada penumpang/wisatawan, jika moda
angkutan jalan wisata di sungai dan danau memfasilitasi
penggunaan peralatan water safety equipment
serta















bantal/selimut dan/atau fasilitas individual lainnya selama
perjalanan, pastikan agar peralatan water safety equipment
dan bantal/selimut dan/atau fasilitas individual yang
digunakan
tidak
tertukar
penggunaan
oleh
penumpang/wisatawan lainnya.
Ingatkan para penumpang/wisatawan untuk tetap menjaga
kebersihan diri dan lingkungan moda angkutan wisata yang
digunakan, bermasker dan menjaga jarak aman antar sesama
penumpang/wisatawan.
Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk
membawa makanan/minuman dari luar dengan tetap
menjaga kebersihan di dalam moda angkutan wisata.
Apabila menyediakan layanan makan/minuman dalam moda
angkutan wisata selama perjalanan, hindari pengambilan
makanan sendiri oleh penumpang/wisatawan (secara
prasmanan), tapi maksimalkan layanan guest self service
secara individual dengan bantuan petugas khusus.
Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar moda angkutan yang
akan di lewati penumpang/wisatawan dengan rute dan batas
yang jelas.
Jika
pada
saat
perjalanan
didalam
moda,
ada
penumpang/wisatawan
yang
sakit
segera
dilakukan
pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, segera menuju ke
dermaga dan rujuk ke rumah sakit/puskesmasrujukan
terdekat.
Lakukan
pemeriksaan
terhadap
penumpang/wisatawan lain yang melakukan perjalanan
dengan waktu perjalanan yang sama. Patuhi protokol
penanganan kesehatan yang direkomendasikan di rumah
sakit/puskesmas rujukan.
Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak
antar pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung
baik manual maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan
dan penanganan saat ditemukan kerumunan maupun tidak
terlaksananya social/physical distancing antar penumpang/
wisatawan. Kecuali anggota keluarga bertanda khusus.
Jika dalam moda terdapat fasilitasi toilet, atur penggunaan
toilet oleh penumpang/wisatawan. Sediakan desinfektan di
toilet untuk memudahkan penumpang/wisatawan menyiram
secara mandiri. Bersihkan toilet secaraberkala.

c. Kepulangan penumpang/wisatawan
 Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering
disentuh oleh penumpang/wisatawan, termasuk fasilitas lain
dan peralatan water safety equipment.
 Atur arus keluar penumpang/wisatawan sehingga tidak
terjadi penumpukan di pintu keluar.

3. Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata
1) Jenis Usaha Biro Perjalanan Wisata
a. Ketibaan Peserta/Wisatawan
 Menetapkan kuota kapasitas jumlah peserta perjalanan
wisata, yang di sesuaikan dengan kapasitas moda angkutan
jalan wisata yang digunakan.
 Memastikan petugas/crew dan peserta perjalanan wisata
dalam keadaan yang sehat, khususnya bagi wisatawan yang
berasal dari luar Kabupaten Wonosobo harus memiliki dan
menunjukan hasil Non reaktif dari pemeriksaan test
cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari pemeriksaan RT
PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan pemeriksaan dari
daerah asal yang masih berlaku.
 Memastikan pengelola/crew moda angkutan jalan wisata
yang
digunakan
melakukan
pembersihan
dan
disinfeksisecara berkala (paling sedikit 3 kali sehari) atas
moda angkutan jalan wisata yang digunakan sebelum dan
selama digunakan, termasuk area permukaan yang sering
disentuh (pegangan pintu, pegangan tangga, sandaran kursi,
permukaan meja/kursi, dashboard, dan hal-hal lainnya
termasuk perlengkapan yang digunakan seperti audio, mic,
dsb), melalui pengecekan kebenaran informasi pada Lembar
Cek Monitoring kebersihan dan disinfeksi pada moda
angkutan jalan wisata.
 Memastikan
protokol
kesehatan
dapat
dilaksanakan
sebelum/selama/sesudah perjalanan wisata dilakukan,
dengan cara:
 Memastikan
petugas
pendamping/crew
memahami
protokol kesehatan yang akan diterapkan selama
perjalanan wisata.
 Memastikan moda angkutan jalan wisata yang digunakan
telah menerapkan protokol kesehatan dengan benar.
 Memastikan daya tarik wisata dan/atau tempat-tempat
usaha pariwisata yang dituju dan digunakan telah
menerapkan protokol kesehatan dengan benar.
 Memastikan petugas/crew Biro Perjalanan Wisata dan
Peserta dalam keadaan sehat, dan secara disiplin
menerapkan
protokol
kesehatan
atas
diri
dan
lingkungannya.
 Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket
perjalanan wisata secara daring atau viatelepon.
 Jika memungkinkan menyediakan handsanitizer dan
cadangan masker selama perjalanan wisatasecara cukup.

 Melakukan pengecekan suhu badan bagi petugas/crew dan
peserta diluar sebelum pintu masuk moda angkutan jalan
wisata. Jika ditemukan penumpang/wisatawan dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan masuk moda angkutan jalan wisata dan
diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
 Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).
 Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital). Bersihkan kembali mesin tersebut. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan
langsung
penerimaan
uang
dari
penumpang/wisatawan. Setelah melakukan penyimpanan
uang, bersihkan tangan dengan benar.
 Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.
 Petugas layanan tiket/yang ditunjuk menanyakan dan
mencatat nama, nomor kontak dan alamat tempat tinggal
petugas/crew dan peserta serta riwayat perjalanan dalam 14
hari terakhir dalam upaya contact tracing sesuai form 1 Self
Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self assessment
masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan masuk.
 Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi
barang-barang bawaan crew dan peserta yang dianggap perlu
sebelum memasuki moda angkutan jalan wisata.
 Anggota keluarga yang ingin melakukan perjalanan bersama
secara berkelompok didalam moda angkutan jalan wisata
sehingga social/physical distancing tidak dapat dilakukan,
harus menunjukan dokumen yang menjelaskan hubungan
anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama melakukan
perjalanan, dan harus memelihara jarak yang aman dengan
pesertadan/atau kelompok peserta lainnya.
 Anjurkan kepada peserta membawa peralatan dan
perlengkapan pribadi, dan meminimalkan penggunaan
peralatan dan perlengkapan pribadi yang disediakan usaha
pariwisata yang dikunjungi.
 Anjurkan peserta untuk sering membersihkan tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer
selama perjalanan wisata.
 Anjurkan pesertauntuk tidak melakukan pengambilan
photo/video
dirinya
dengan
menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan
meminta bantuan crew dan peserta lainnya.

 Sampaikan
kepada
peserta
ketentuan
pengambilan
photo/video atas diri penumpang yang bersangkutan antara
lain pelaksanaan jaga jarak dan durasi waktu apabila ada
kemungkinan membuka masker sesaat saat pengambilan
photo/video.
 Memberikan penjelasan penerapan protokol kesehatan
kepada peserta sebelum/selama/sesudah perjalanan wisata.
 Dapat membagikan panduan protokol kesehatan kepada
peserta selama melakukan perjalanan wisata.
 Menyediakan obat-obatan untuk penanganan kesehatan dan
keselamatan serta ketanggapdaruratan selama perjalanan
wisata sebelum dilakukan penanganan medis.
 Memastikan crew dalam jumlah yang cukup, sehingga selama
perjalanan wisata tenaga crew tidak kelelahan yang
berdampak kepada menurunnya daya tahan tubuh.
 Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan selama perjalanan wisata.
b.

Selama Perjalanan Wisata
 Selama
perjalanan
wisata
diwajibkan
menggunakan
tourleader
dan
pramuwisata/kurator/interpreter,
dan
disarankan tidak masuk kategori kelompok rentan COVID-19.
 Sebelum perjalanan dimulai, ingatkan kembali kepada
peserta tentang protokol kesehatan yang harus diterapkan
selama perjalanan baik penerapan dalam moda angkutan
jalan wisata maupun di usaha-usaha pariwisata yang akan
dikunjungi. Tunjukan beberapa himbauan protokol kesehatan
yang ditempel didalam moda angkutan maupun ditempat
usaha-usaha pariwisata yang dituju.
 Selalu melakukan pengecekan suhu crew dan pesertasebelum
memulai kembali aktivitas perjalanan wisata yang baru.
Pengecekan suhu badan dilakukan sebelum masuk moda
angkutan jalan wisata. Jika ditemukan crew dan peserta
dengan suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5
menit), tidak diperkenankan masuk moda angkutan jalan
wisata dan dilakukan pemeriksaan kesehatan di rumah
sakit/puskesmas rujukan terdekat.
 Diingatkan kepada peserta agar tidak berpindah/bertukar
tempat duduk dengan peserta lain.
 Selalu diingatkan kepada crew dan peserta tentang Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama perjalanan wisata
dilaksanakan.
Mengkonsumsi
makanan
dengan
gizi
seimbang, beristirahat cukup bagi crew dan peserta serta
tidak melakukan kegiatan berwisata yang banyak mengurangi

energi dan bentuk kegiatan lainnya yang dapat menurunkan
daya tahan tubuh. Jika memungkinkan dapat dilakukan
pemberian vitamin/suplemen yang banyak mengandung
vitamin C.
 Disarankan tidak menggunakan fasilitas pendukung audio
secara bergantian seperti mic, dan bentuk lainnya, tapi jika
mungkin dilakukan segera disinfeksi sebelum digunakan oleh
pengguna lainnya.
 Maksimalkan layanan guest self service secara individual
dengan bantuan petugas khusus selama perjalanan wisata.
 Jika pada saat perjalanan wisata terdapatpeserta yang sakit
segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk,
segera menuju dan rujuk ke rumah sakit/puskesmas rujukan
terdekat. Lakukan juga pemeriksaan terhadap crew dan
peserta lain, dan patuhi protokol penanganan kesehatan yang
direkomendasikan di rumah sakit/puskesmas rujukan.
c. Kepulangan penumpang/wisatawan
 Ingatkan kepada peserta untuk melakukan karantina
mandiri, dan memeriksakan diri jika mengalami sakit.
 Atur arus keluar peserta di moda angkutan jalan wisata
sehingga tidak terjadi penumpukan di pintu keluar.

2) Jenis Usaha Agen Perjalanan Wisata
a. Ketibaan tamu/pengunjung
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
 Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,3C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
 Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan
mereka menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer
saat
memasuki
ruang
layanan
reservasi/pembayaran pemesanan sarana, seperti pemesanan
tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen
perjalanan.
 Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, dan faceshield).
 Petugas
layanan
reservasi/pembayaran
pemesanan
menanyakan dan mencatat nama, nomor kontak dan alamat
tempat tinggal tamu/pengunjung serta riwayat perjalanan
dalam 14 hari terakhir dalam upaya contact tracing sesuai form

1 Self Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self
assessment masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan
melanjutkan reservasi/pembayaran pemesanan.
b. Selama tamu/pengunjung di Agen Perjalanan Wisata
 Petugas
layanan
reservasi/pembayaran
pemesanan
memberikan dokumen/media penjelasan, dan memaksimalkan
dalam memfasilitasi pemesanan secara daring. Lakukan
disinfeksi dokumen/media penjelasan setelah tidak digunakan.
 Jika
dimungkinkan
melakukan
reservasi/pembayaran
pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan
akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan secara
daring atau via telepon.
 Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital).
Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan. Dan jika
terjadi pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan
terjadi
sentuhan
langsung
penerimaan
uang
dari
tamu/pengunjung. Setelah penyimpanan uang, bersihkan
tangan secara benar.
 Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.
 Memastikan jarak yang aman setidaknya 1,5 meter antar meja
dan antar kursi.
 Dapat disediakan ruang tunggu/antrian yang memungkinkan
penerapan social/physical distancing.
 Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan
protokol
dilaksanakan
dalam
pelayanan
reservasi/pembayaran pemesanan sarana.
c. Kepulangan penumpang/wisatawan
 Lakukan pembersihan dan disinfeksi yang aman terhadap
permukaan yang sering disentuh oleh tamu/pengunjung, dan
jika perlu termasuk dokumen/media promotif lainnya.

5. Bidang Usaha Jasa Makanan Dan Minuman
1) Jenis Usaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/Cafe
a. Pada saat ketibaan tamu/pengunjung
 Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata,
dan dilakukan pengaturan antrian masuk.
 Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di













pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).
Meminta pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer
sebelum
memasuki
lokasi/kawasan
restoran/rumah
makan/warung makan/café.
Pramusaji/petugas yang ditunjuk menanyakan dan mencatat
nama,
nomor
kontak
dan
alamat
tempat
tinggal
tamu/pengunjung serta riwayat perjalanan dalam 14 hari
terakhir dalam upaya contact tracing sesuai form 1 Self
Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self assessment
masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan masuk.
Pramusaji dapat menggunakan tambahan pelindung wajah
(faceshield) dalam melayani reservasi/pelayanan pemesanan
tamu/pengunjung.
Memberikan menu, dan memaksimalkan dalam memfasilitasi
pemesanan makanan/minuman secaradaring.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran
secara cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital).
Bersihkan kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika
terjadi pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan
terjadi
sentuhan
langsung
penerimaan
uang
dari
tamu/pengunjung. Setelah penyimpanan uang, lakukan
pembersihan tangan dengan benar.
Memastikan jarak yang aman setidaknya 1,5 meter antar meja
dan antar kursi.
Anggota keluarga yang ingin duduk bersama sehingga
social/physical distancing tidak dapat dilaksanakan secara
maksimal, harus menunjukan dokumen yang menjelaskan
hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama
melakukan kunjungan, dan harus memelihara jarak yang
aman dengan kelompok tamu/pengunjunglainnya.

b. Selama
tamu/pengunjung
berada
di
Restoran/Rumah
Makan/Warung Makan/Cafe
 Tamu/pengunjung wajib menempati meja/kursi yang telah
disediakan, tidak diperkenankan memindah/ merubah/
menggeser meja/kursi dalam bentuk lainnya tanpa seijin
pengelola.
 Tamu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari
luar.
 Sarankan tamu/pengunjung dapat membawa perlengkapan
makan secara pribadi.
 Mempertimbangkan untuk meminimalkan perlengkapan
makanan dan minuman yang ada di meja tamu dan
menyediakan kemasan individual jika memungkinkan.

 Mempertimbangkan
untuk
memaksimalkan
pelayanan
pembelian yang dibawa pulang (take away).
 Hindari pelayanan pengambilan makanan sendiri oleh
tamu/pengunjung (secara prasmanan). Jika harus terjadi
penyajian makanan secara prasmanan, tugaskan pramusaji
untuk membantu pengambilannya untuk tamu/pengunjung.
 Mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makanan
melalui:
 Mengontrol rantai pasok, penanganan, pengolahan,
persiapan, hingga penyajian makanan/minuman.
 Memastikan semua produk makanan diperoleh dari sumber
yang terpercaya.
 Menutupi makanan dengan benar untuk mencegah
kontaminasi.
 Jangan menyimpan barang-barang pribadi di area persiapan
makanan. Area loker terpisah harus disediakan untuk
penyimpanan barang-barang pribadi karyawan.
 Jangan menggunakan bahan yang pecah, retak atau
terkelupas karena kuman dapat bersembunyi dicelah-celah.
 Gunakan talenan, pisau, dan instrumen lain terpisah untuk
makanan mentah dan yang dimasak untuk mencegah
kontaminasisilang.
 Petugas dapur/koki agar mencuci tangan sesering mungkin,
sebelum, selama, dan sesudah menyiapkan masakan. Dalam
melaksanakan tugas diwajibkan menggunakan pakaian
standar petugas/dapur sebagaimana ketentuan, dan
dilengkapi dengan pelindung wajah (faceshield).
 Menjaga kebersihan peralatan dan perlengkapan kerja dan
dapur.
 Menyimpan makanan mentah atau makanan yang
dimasak/siap makan secara terpisah.
 Meminimalkan pengambilan makanan sendiri oleh tamu
(prasmanan).
 Membersihkan mesin pengolahan makanan/minuman
secara teratur dan bila mungkin dioperasikan oleh
karyawan.
c. Pada saat tamu meninggalkan restoran/rumah makan/warung
makan/café
 Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka sebelum
meninggalkan restoran.
 Melakukan pembersihan dan disinfeksi meja dan kursi,
perlengkapan
dan
fasilitas
yang
selesai
digunakan
tamu/pengunjung.
 Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker
saat melakukan pekerjaan pembersihan meja dan kursi
makan, membersihkan kotoran seperti kertas tisu bekas dan
tusukgigi.
 Menawarkan dan memaksimalkan pemberian kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.

2) Jasa Boga
a. Pada saat Pengolahan Makanan
 Menerima reservasi/pelayananan pemesanan makanan dengan
memaksimalkan secara daring/online.
 Mengimplementasikan panduan untuk proses pengolahan dan
kebersihan makanan melalui:
 Mengontrol rantai pasok,
penanganan, pengolahan,
persiapan, hingga penyajian makanan/minuman.
 Memastikan semua produk makanan diperoleh dari sumber
yang terpercaya.
 Menutupi makanan dengan benar untuk mencegah
kontaminasi.
 Jangan menyimpan barang-barang pribadi di area persiapan
makanan. Area loker terpisah harus disediakan untuk
penyimpanan barang-barang pribadi karyawan.
 Jangan menggunakan bahan yang pecah, retak atau
terkelupas karena kuman dapat bersembunyi dicelah-celah.
 Gunakan talenan, pisau, dan instrumen lain terpisah untuk
makanan mentah dan yang dimasak untuk mencegah
kontaminasi silang.
 Petugas dapur/koki agar mencuci tangan sesering mungkin,
sebelum, selama, dan sesudah menyiapkan masakan. Dalam
melaksanakan tugas diwajibkan menggunakan pakaian
standar petugas/dapur sebagaimana ketentuan, dan
dilengkapi dengan pelindung wajah (faceshield).
 Menjaga kebersihan peralatan dan perlengkapan kerja
dandapur.
 Menyimpan makanan mentah atau makanan yang
dimasak/siap makan secaraterpisah.
 Meminimalkan pengambilan makanan sendiri oleh tamu
(prasmanan).
 Membersihkan mesin pengolahan makanan/minuman
secara teratur dan bila mungkin dioperasikan oleh
karyawan.
b. Pada saat penyajian makanan
 Lakukan pengiriman/perpindahan makanan dari tempat
memproses makanan ke lokasi penyajian yang diinginkan oleh
pemesan menggunakan moda angkutan yang bersih, aman dan
terlindung (tertutup).
 Makanan harus ditempatkan didalam tempat tertutup dan
terjamin kebersihan serta higienitasnya.
 Gunakan perlengkapan dan alat penyajian yang terjamin
kebersihan dan higienitasnya.
 Sajikan makanan diatas meja dalam kondisi tertutup.
 Hindari pelayanan pengambilan makanan sendiri oleh
tamu/pengunjung (secara prasmanan). Jika harus terjadi
penyajian makanan secara prasmanan, tugaskan pramusaji
untuk membantu pengambilannya untuk tamu/pengunjung.

 Maksimalkan penggunaan perlengkapan makan yang sifatnya
sekali pakai.
 Sediakan handsanitizer dimeja/tempat yang mudah diakses tamu
untuk digunakan sebelum mengambil perlengkapan makan.
 Atur jaga jarak tamu di meja penyajian dengan menyediakan
petugas dan/atau membuat tanda jaga jarak dilantai yang
mudah dilihat.
 Berikan papan nama petunjuk jenis menu/makanan disamping
tempat saji makanan.
c. Pada saat selesai penyajian makanan
 Melakukan pembersihan semua perlengkapan dan peralatan
makan.
 Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker
saat melakukan pekerjaan pembersihan dan disinfeksi meja dan
kursi makan, dan membersihkan kotoran seperti kertas tisu
bekas dan sampah lainnya.
 Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
3) Pusat Penjualan Makanan
a. Pada saat ketibaantamu
 Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
 Apabila disediakan area/panggung untuk pentas/pertunjukan
seni budaya dan/atau sejenisnya, harus dilakukan pembersihan
dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit 3 kali sehari) atas
area/panggung
berikut
perlengkapan
dan
peralatan
pentas/pertunjukan sebelum dan sesudah digunakan pengisi
acara. Dilakukan pembersihan dan disinfeksi perlengkapan
pentas yang digunakan seperti audio, mic, dsb. Minimalkan
penggunaan perlengkapan pentas secara bergantian, disinfeksi
sebelum digunakan.
 Kegiatan pentas/pertunjukan seni budaya dan/atau sejenisnya
sebagai bentuk hiburan bagi tamu/pengunjung, dapat dilakukan
sepanjang memenuhi dan menerapkan protokol pentas seni dan
budaya dan/atau sejenisnya yang direkomendasikan.
 Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan.
 Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung












diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).
Meminta pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer
sebelum
memasuki
lokasi/kawasan
restoran/rumah
makan/warung makan/café.
Pramusaji/petugas yang ditunjuk menanyakan dan mencatat
nama,
nomor
kontak
dan
alamat
tempat
tinggal
tamu/pengunjung serta riwayat perjalanan dalam 14 hari
terakhir dalam upaya contact tracing sesuai form 1 Self
Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self assessment
masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan masuk.
Pramusaji dapat menggunakan tambahan pelindung wajah
(faceshield) dalam melayani reservasi/pelayanan pemesanan
tamu/pengunjung.
Memberikan menu, dan memaksimalkan dalam memfasilitasi
pemesanan makanan/minuman secaradaring.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital).
Bersihkan kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika
terjadi pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah penyimpanan uang, lakukan pembersihan tangan dengan
benar.
Memastikan jarak yang aman setidaknya 1,5 meter antar meja
dan antar kursi.
Anggota keluarga yang ingin duduk bersama sehingga
social/physical distancing tidak dapat dilaksanakan secara
maksimal, harus menunjukan dokumen yang menjelaskan
hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama
melakukan kunjungan, dan harus memelihara jarak yang aman
dengan kelompok tamu/pengunjung lainnya.

b. Pada saat tamu berada di Pusat Penjualan Makanan
 Tamu/pengunjung wajib menempati meja/kursi yang telah
disediakan,
tidak
diperkenankan
memindah/
merubah/
menggeser meja/kursi dalam bentuk lainnya tanpa seijin
pengelola.
 Tamu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari luar.
 Sarankan tamu/pengunjung dapat membawa perlengkapan
makan secara pribadi.
 Mempertimbangkan
untuk
meminimalkan
perlengkapan
makanan dan minuman yang ada di meja tamu dan menyediakan
kemasan individual jika memungkinkan.
 Mempertimbangkan untuk memaksimalkan pelayanan pembelian
yang dibawa pulang (take away).
 Hindari pelayanan pengambilan makanan sendiri oleh
tamu/pengunjung (secara prasmanan). Jika harus terjadi
penyajian makanan secara prasmanan, tugaskan pramusaji
untuk membantu pengambilannya untuk tamu/pengunjung.
 Mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makanan

melalui:
 Mengontrol rantai pasok, penanganan, pengolahan, persiapan,
hingga penyajian makanan/minuman.
 Memastikan semua produk makanan diperoleh dari sumber
yang terpercaya.
 Menutupi
makanan
dengan
benar untuk
mencegah
kontaminasi.
 Jangan menyimpan barang-barang pribadi di area persiapan
makanan. Area loker terpisah harus disediakan untuk
penyimpanan barang-barang pribadi karyawan.
 Jangan menggunakan bahan yang pecah, retak atau
terkelupas karena kuman dapat bersembunyi dicelah-celah.
 Gunakan talenan, pisau, dan instrumen lain terpisah untuk
makanan mentah dan yang dimasak untuk mencegah
kontaminasi silang.
 Petugas dapur/koki agar mencuci tangan sesering mungkin,
sebelum, selama, dan sesudah menyiapkan masakan. Dalam
melaksanakan tugas diwajibkan menggunakan pakaian
standar
petugas/dapur
sebagaimana
ketentuan,
dan
dilengkapi dengan pelindung wajah (faceshield).
 Menjaga kebersihan peralatan dan perlengkapan kerja
dandapur.
 Menyimpan
makanan
mentah
atau
makanan
yang
dimasak/siap makan secara terpisah.
 Meminimalkan pengambilan makanan sendiri oleh tamu
(prasmanan).
 Membersihkan mesin pengolahan makanan/minuman secara
teratur dan bila mungkin dioperasikan oleh karyawan.
c. Pada saat tamu meninggalkanpusat penjualan makanan
• Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka sebelum
meninggalkan restoran.
• Melakukan pembersihan dan disinfeksi meja dan kursi,
perlengkapan
dan
fasilitas
yang
selesai
digunakan
tamu/pengunjung.
• Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker
saat melakukan pekerjaan pembersihan meja dan kursi makan,
membersihkan kotoran seperti kertas tisu bekas dan tusuk gigi.
• Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.
4) Food Truck
a. Pada saat ketibaantamu
 Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
 Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
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dilakukan pengaturan antrian masuk.
Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan.
Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung
diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).
Meminta pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer
sebelum memasuki lokasi tempat makan.
Pramusaji/petugas yang ditunjuk menanyakan dan mencatat
nama,
nomor
kontak
dan
alamat
tempat
tinggal
tamu/pengunjung serta riwayat perjalanan dalam 14 hari
terakhir dalam upaya contact tracing sesuai form 1 Self
Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self assessment
masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan masuk.
Pramusaji dapat menggunakan tambahan pelindung wajah
(faceshield) dalam melayani reservasi/pelayanan pemesanan
tamu/pengunjung.
Memberikan menu, dan memaksimalkan dalam memfasilitasi
pemesanan makanan/minuman secara daring.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital).
Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan. Dan jika
terjadi pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah penyimpanan uang, lakukan pembersihan tangan dengan
benar.
Memastikan jarak yang aman setidaknya 1,5 meter antar meja
dan antar kursi.
Anggota keluarga yang ingin duduk bersama sehingga
social/physical distancing tidak dapat dilaksanakan secara
maksimal, harus menunjukan dokumen yang menjelaskan
hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama
melakukan kunjungan, dan harus memelihara jarak yang aman
dengan kelompok tamu/pengunjung lainnya.

b. Pada saat tamu berada di food truck
• Tamu/pengunjung wajib menempati meja/kursi yang telah
disediakan,
tidak
diperkenankan
memindah/
merubah/
menggeser meja/kursi dalam bentuk lainnya tanpa seijin
pengelola.
• Tamu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari luar.
• Sarankan tamu/pengunjung dapat membawa perlengkapan
makan secara pribadi.
• Mempertimbangkan
untuk
meminimalkan
perlengkapan
makanan dan minuman yang ada di meja tamu dan menyediakan
kemasan individual jika memungkinkan.
• Mempertimbangkan untuk memaksimalkan pelayanan pembelian
yang dibawa pulang (take away).

• Hindari pelayanan pengambilan makanan sendiri oleh
tamu/pengunjung (secara prasmanan). Jika harus terjadi
penyajian makanan secara prasmanan, tugaskan pramusaji
untuk membantu pengambilannya untuk tamu/pengunjung.
• Mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makanan
melalui:
 Mengontrol rantai pasok, penanganan, pengolahan, persiapan,
hingga penyajian makanan/minuman.
 Memastikan semua produk makanan diperoleh dari sumber
yang terpercaya.
 Menutupi
makanan
dengan
benar untuk
mencegah
kontaminasi.
 Jangan menyimpan barang-barang pribadi di area persiapan
makanan. Area loker terpisah harus disediakan untuk
penyimpanan barang-barang pribadi karyawan.
 Jangan menggunakan bahan yang pecah, retak atau
terkelupas karena kuman dapat bersembunyi dicelah-celah.
 Gunakan talenan, pisau, dan instrumen lain terpisah untuk
makanan mentah dan yang dimasak untuk mencegah
kontaminasisilang.
 Petugas dapur/koki agar mencuci tangan sesering mungkin,
sebelum, selama, dan sesudah menyiapkan masakan. Dalam
melaksanakan tugas diwajibkan menggunakan pakaian
standar
petugas/dapur
sebagaimana
ketentuan,
dan
dilengkapi dengan pelindung wajah (faceshield).
 Menjaga kebersihan peralatan dan perlengkapan kerja
dandapur.
 Menyimpan
makanan
mentah
atau
makanan
yang
dimasak/siap makan secara terpisah.
 Meminimalkan pengambilan makanan sendiri oleh tamu
(prasmanan).
 Membersihkan mesin pengolahan makanan/minuman secara
teratur dan bila mungkin dioperasikan oleh karyawan.
c. Pada saat tamu meninggalkan food truck
• Meminta tamu untuk membersihkan tangan mereka sebelum
meninggalkan restoran.
• Melakukan pembersihan dan disinfeksi meja dan kursi,
perlengkapan
dan
fasilitas
yang
selesai
digunakan
tamu/pengunjung.
• Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker
saat melakukan pekerjaan pembersihan meja dan kursi makan,
membersihkan kotoran seperti kertas tisu bekas dan tusuk gigi.
• Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.

6. Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi
1) Jenis Usaha Hotel
a. Pada saat ketibaan tamu
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan. Petugas yang mengukur suhu harus
dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan,
danfaceshield).
• Meminta
tamu
untuk
membersihkan
tangan
mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer dan
memberikan semprotan disinfeksi yang aman bagi barang-barang
bawaan tamu yang dianggap perlu, serta dapat juga dilakukan
terhadap moda angkutan tamu yang digunakan selama proses
check-in.
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
• Petugas yang ditunjuk menanyakan dan mencatat nama, nomor
kontak dan alamat tempat tinggal tamu/pengunjung serta
riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya contact
tracing sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID-19. Bila dari
hasil self assessment masuk kategori resiko besar tidak
diperkenankan masuk.
• Memastikan tamu dalam keadaan yang sehat, khususnya
wisatawan asal luar Kabupaten Wonosobo harus memiliki dan
menunjukan hasil Non reaktif dari pemeriksaan test cepat/RDT
COVID-19 atau hasil Negatif dari pemeriksaan RT PCR terhitung
sejak 14 hari dilakukan pemeriksaan dari daerah asal yang
masih berlaku.
• Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pemesanan secara
daring atau via telepon.
• Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital).
Bersihkan kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika
terjadi pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah uang disimpan, bersihkan tangan dengan benar.
b. Pada saat tamu berada dihotel
• Memeriksa, membersihkan, dan memelihara semua sistem
ventilasi dan pendingin udara secara teratur, khususnya untuk
area kecil dan terbatas seperti lift dan toilet
• Selama di dalam hotel, tamu tetap bermasker kecuali di dalam
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kamar/privat dan/atau saat makan/minum di restoran area
usaha.
Minimalkan layanan guest self-service, misalnya barang pecah
belah di kamar, dan fasilitas kamar yang tidak penting. Bila perlu
jangan sediakan mesin teh/kopi di kamar dan ganti dengan
layanan kamar. Semua barang pecah belah di dalam kamar
harus dicuci dan didisinfeksi.
Jika terdapat fasilitas kolam renang, air kolam renang harus
diberikan desinfektan dengan clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8
ppm sehingga pH airmencapai 7,2-8, dilakukan setiap hari dan
hasilnya di informasikan di papan informasi agar diketahui oleh
tamu/pengunjung.
Fasilitas hotel seperti gym agar dalam penyelenggaraannya
disesuaikan sebagaimana diatur dalam panduan teknis protokol
kesehatan bagi penyelenggaraan pusat kebugaran.
Fasilitas hotel seperti spa yang memberikan layanan dengan
metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah,
layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik
dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga, sebaiknya tidak
dioperasikan sampai mendapatkan izin dan rekomendasi oleh
dinas teknis terkait.
Menyediakan botol air individu sebagai pilihan.
Melaksanakan dokumen standar operasional prosedur (SOP)
penanganan makanan dan pedoman yang terkait dengan
makanan dari luar (outsourcing).
Mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makanan di
restoran dan/atau kafe di dalam hotel,melalui:
- Mengontrol rantai pasok, penanganan, pengolahan, persiapan,
hingga penyajian makanan/minuman
- Memastikan semua produk makanan diperoleh dari sumber
yang terpercaya
- Menutupi
makanan
dengan
benar untuk
mencegah
kontaminasi
- Jangan menyimpan barang-barang pribadi di area persiapan
makanan. Area loker terpisah harus disediakan untuk
penyimpanan barang-barang pribadi karyawan
- Jangan menggunakan bahan yang pecah, retak atau
terkelupas karena kuman dapat bersembunyi dicelah-celah
- Gunakan talenan, pisau, dan instrumen lain terpisah untuk
makanan mentah dan yang dimasak untuk mencegah
kontaminasi silang
- Petugas dapur/koki agar mencuci tangan sesering mungkin,
sebelum, selama, dan sesudah menyiapkan masakan.
- Menjaga kebersihan peralatan dan perlengkapan kerja
dandapur
- Menyimpan
makanan
mentah
atau
makanan
yang
dimasak/siap makan secara terpisah
- Meminimalkan pengambilan makanan sendiri oleh tamu
(prasmanan).
- Membersihkan mesin pengolahan makanan/minuman secara
teratur dan bila mungkin dioperasikan oleh karyawan

- Menawarkan layanan kamar sebagai solusi ideal meminimalisir
kontak dengan orang lain
- Meningkatkan pembersihan, termasuk disinfeksi meja makan
segera setelah ditinggalkan tamu, termasuk buku menu, kursi
dan lainnya yang terjamah tamu
- Mengimplementasikan jaga jarak melalui pengaturan jarak
antar meja dan kursi tamu
- Mempertimbangkan untuk meminimalkan perlengkapan
makanan dan minuman yang ada di meja tamu dan
menyediakan kemasan individual jika memungkinkan.
• Menyusun dan mengimplementasikan prosedur penyelenggaraan
pertemuan dan acara di hotel,melalui:
- Melaksanakan jaga jarak untuk distribusi tempat duduk, jarak
meja, dan besarnya pertemuan, disesuaikan dengan kapasitas
ruangan.
- Membuat dokumen standar operasional prosedur (SOP) dan
panduan terkait air/minuman ringan dimana dianjurkan bagi
para tamu untuk bepergian dengan botol air mereka sendiri
yang dapat diisi ulang. Menyediakan botol air individu sebagai
pilihan.
- Melaksanakan dokumen standar operasional prosedur (SOP)
penanganan makanan dan pedoman yang terkait dengan
makanan dari luar(outsourcing).
- Berpedoman kepada panduan teknis protokol kesehatan bagi
penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi
dan pameran.
c. Pada saat tamu meninggalkanhotel
• Meminta
tamu
untuk
membersihkan
tangan
mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer dan
memberikan semprotan disinfeksi yang aman bagi barang-barang
bawaan selama prosescheck-out.
• Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat
melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah,
termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran
atau di kamar hotel.
• Memastikan proses mendisinfeksian kamar dan kamar mandi
hotel serta peralatan yang telah digunakan tamu dan/atau pekerja
dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi. Mengganti
sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah
dicucibersih. Bila diperlukan, invoice hotel dapat diberikan melalui
surat elektronik.
2) Jenis Usaha Bumi Perkemahan
a. Pada saat ketibaan tamu
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan. Petugas yang mengukur suhu harus
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dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan
faceshield).
Meminta
tamu
untuk
membersihkan
tangan
merekamenggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer dan memberikan semprotan disinfeksi yang aman
bagi barang-barang bawaan tamu yang dianggap perlu, serta
dapat juga dilakukan terhadap moda angkutan tamu yang
digunakan selama proses check-in.
Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
Petugas yang ditunjuk menanyakan dan mencatat nama, nomor
kontak dan alamat tempat tinggal tamu/pengunjung serta
riwayat perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya contact
tracing sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID-19. Bila dari
hasil self assessment masuk kategori resiko besar tidak
diperkenankan masuk.
Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pemesanan secara
daring atau viatelepon.
Memastikan tamu dalam keadaan yang sehat, khususnya
wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo harus
memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari pemeriksaan test
cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari pemeriksaan RT
PCR terhitung sejak 14 hari dilakukan pemeriksaan dari daerah
asal yang masih berlaku.
Jika fasilitas menginap dalam bentuk tenda camp yang disiapkan
pengelola atau dibawa tamu sendiri (tenda dan/atau sejenisnya),
agar
dilakukan
penentuan
kapasitas
tenda
dengan
memperhatikan jarak aman di dalam tenda camp.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless
(debit/kredit/transaksi
digital/dompet
digital).
Bersihkan kembali mesin tersebut setelah digunakan. Dan jika
terjadi pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah uang disimpan, bersihkan tangan dengan benar.

b. Pada saat tamu berada di bumi perkemahan
• Mengoptimalkan sirkulasi udara dan pencahayaan matahari
dengan baik.
• Selama di dalam area/kawasan bumi perkemahan, tamu tetap
bermasker kecuali di dalam tenda/privat lainnya di area usaha.
• Melaksanakan dokumen standar operasional prosedur (SOP)
penanganan makanan dan pedoman yang terkait dengan
makanan dari luar (outsourcing) yang di masak di area bumi
perkemahan.
• Menyusun dan mengimplementasikan prosedur penyelenggaraan

pertemuan dan acara termasuk pentas seni/budaya dan/atau
sejenisnya di bumi perkemahan, melalui:
- Melaksanakan jaga jarak untuk distribusi tempat duduk, jarak
meja, dan besarnya pertemuan, disesuaikan dengan kapasitas
ruangan/area.
- Melaksanakan dokumen standar operasional prosedur (SOP)
penanganan makanan dan pedoman yang terkait dengan
makanan dari luar(outsourcing).
- Berpedoman kepada panduan teknis protokol kesehatan bagi
penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi
dan pameran.
- Berpedoman kepada panduan teknis protokol kesehatan bagi
penyelenggaran pentas seni/budaya dan/atau sejenisnya.
c. Pada saat tamu meninggalkan bumi perkemahan
• Meminta
tamu
untuk
membersihkan
tangan
mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer dan
memberikan semprotan disinfeksi yang aman bagi barang-barang
bawaan selama prosescheck-out.
• Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat
melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah,
termasuk saat membersihkan kotoran/sampah yang ada di area
bumi perkemahan.
• Memastikan proses disinfeksi ruang/gedung dan kamar mandi
serta peralatan yang telah digunakan tamu dilakukan dengan
benar.
• Bila diperlukan, invoice bumi perkemahan dapat diberikan melalui
surat elektronik.
3) Jenis Usaha Vila
a. Pada saat ketibaan tamu
• Lakukan pembersihan dan disinfeksi vila berikut perlengkapannya
sebelum digunakan tamu.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan. Petugas yang mengukur suhu harus
dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan,
danfaceshield).
• Meminta
tamu
untuk
membersihkan
tangan
mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer dan
memberikan semprotan disinfeksi yang aman bagi barang-barang
bawaan tamu yang dianggap perlu, serta dapat juga dilakukan
terhadap moda angkutan tamu yang digunakan selama proses
check-in.
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
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dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata.
Petugas yang ditunjuk menanyakan dan mencatat nama, nomor
kontak dan alamat tempat tinggal tamu/pengunjung serta riwayat
perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya contact tracing
sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self
assessment masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan
masuk.
Memastikan tamu dalam keadaan yang sehat, harus memiliki dan
menunjukan hasil Non reaktif dari pemeriksaan test cepat/RDT
COVID-19 atau hasil Negatif dari pemeriksaan RT PCRterhitung
sejak 14 hari dilakukan pemeriksaan dari daerah asal yang masih
berlaku.
Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pemesanan secara
daring atau via telepon.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelah digunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah uang disimpan, bersihkan tangan dengan benar.

b. Pada saat tamu berada di Vila
• Melaksanakan dokumen standar operasional prosedur (SOP)
penanganan makanan dan pedoman yang terkait dengan bahan
makanan atau makananyang didatangkan dari luar.
• Pembersihan vila berikut perlengkapannya dilakukan minimal
satu kali dalam sehari.
c. Pada saat tamu meninggalkan Vila
• Menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan
pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk
saat membersihkan kotoran/sampahdi dalam bangunan vila
maupun lingkungannya.
• Memastikan proses disinfeksivila serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang
lebihtinggi.
• Mengganti sarung bantal, sprei, dan selimut dengan yang telah
dicucibersih.
• Bila diperlukan, invoice vila dapat diberikan melalui surat
elektronik.
4) Jenis Usaha Pondok Wisata/homestay
a. Pada saat ketibaan tamu
• Lakukan pembersihan dan disinfeksi kamar yang disewakan
berikut perlengkapannya sebelum digunakan tamu.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan. Petugas yang mengukur suhu harus
dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan
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faceshield).
Meminta
tamu
untuk
membersihkan
tangan
mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer dan
memberikan semprotan disinfeksi yang aman bagi barang-barang
bawaan tamu yang dianggap perlu, serta dapat juga dilakukan
terhadap moda angkutan tamu yang digunakan selama proses
check-in.
Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata.
Menanyakan dan mencatat nama, nomor kontak dan alamat
tempat tinggal tamu/pengunjung serta riwayat perjalanan dalam
14 hari terakhir dalam upaya contact tracing sesuai form 1 Self
Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self assessment
masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan masuk.
Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo
harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari
pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari
pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pemesanan secara
daring atau via telepon.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelah digunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah uang disimpan, bersihkan tangan dengan benar.

b.

Pada saat tamu berada di Pondok Wisata (homestay)
• Toilet tamu terpisah dengan pemilik dan dibersihkan secararutin.
• Maksimalkan penyajian makanan diantar ke ruang kamartamu.
• Pembersihan ruangan kamar dilakukan minimal satu kali dalam
sehari.
• Minimalkan interaksi dan kurangi beraktivitas bersama antara
tamu dengan penghuni rumah.
• Minimalkan layanan guest self-service, misalnya barang pecah
belah di kamar, dan fasilitas kamar yang tidak penting. Bila perlu
jangan sediakan mesin teh/kopi di kamar dan ganti dengan
layanan kamar. Semua barang pecah belah di dalam kamar harus
dicuci dan didisinfeksi. Maksimalkan fasilitasi kamar mandi
bersifat sekali pakai.

c.

Pada saat tamu meninggalkan Pondok Wisata (homestay)
• Meminta
tamu
untuk
membersihkan
tangan
mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer dan
memberikan semprotan disinfeksi yang aman bagi barang-barang

•

•
•
•

bawaan selama proses check-out.
Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat
melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah,
termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran
atau di kamar hotel.
Memastikan proses disinfeksi kamar dan kamar mandi hotel serta
peralatan yang telah digunakan tamu dan/atau pekerja dilakukan
dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi.
Mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah
dicuci bersih.
Bila diperlukan, invoice pondok wisata dapat diberikan melalui
surat elektronik.

5) Jenis Usaha Rumah Wisata
a. Pada saat ketibaan tamu
• Lakukan pembersihan dan disinfeksi rumah wisata berikut
perlengkapannya sebelum digunakan tamu.
• Simpan dan amankan perlengkapan/peralatan/dokumen berharga
yang sifatnya privat dan/atau tidak dipergunakan oleh tamu.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan. Petugas yang mengukur suhu harus
dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan,
danfaceshield).
• Meminta
tamu
untuk
membersihkan
tangan
mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer dan
memberikan semprotan disinfeksi yang aman bagi barang-barang
bawaan tamu yang dianggap perlu, serta dapat juga dilakukan
terhadap moda angkutan tamu yang digunakan selama proses
check-in.
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata.
• Petugas yang ditunjuk menanyakan dan mencatat nama, nomor
kontak dan alamat tempat tinggal tamu/pengunjung serta riwayat
perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya contact tracing
sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self
assessment masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan
masuk.
• Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo
harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari
pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari
pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.

•
•

Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pemesanan secara
daring atau via telepon.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelah digunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah uang disimpan, bersihkan tangan dengan benar.

b.

Pada saat tamu berada di rumah wisata
• Melaksanakan dokumen standar operasional prosedur (SOP)
penanganan makanan dan pedoman yang terkait dengan bahan
makanan atau makananyang didatangkan dari luar.
• Pembersihan rumah wisata berikut perlengkapannya dilakukan
minimal satu kali dalam sehari.
• Maksimalkan tamu dapat menggunakan perlengkapan pribadi
yang dibawa.

c.

Pada saat tamu meninggalkan rumah wisata
• Menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan
pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk
saat membersihkan kotoran/sampahdi dalam bangunan vila
maupun lingkungannya.
• Memastikan proses disinfeksirumah wisata serta peralatan yang
telah digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang
lebihtinggi.
• Mengganti sarung bantal, sprei, dan selimut dengan yang telah
dicucibersih.
• Bila diperlukan, invoice rumah wisata dapat diberikan melalui
surat elektronik.

7. Bidang Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
1) Jenis Usaha Gelanggang Rekreasi Olah Raga
a. Ketibaantamu/pengunjung
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan.
• Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri
(masker, sarung tangan, danfaceshield).
• Meminta pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

sebelum memasuki lokasi.
Petugas yang ditunjuk menanyakan dan mencatat nama, nomor
kontak dan alamat tempat tinggal tamu/pengunjung serta riwayat
perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya contact tracing
sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self
assessment masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan
masuk.
Memastikan tamu dalam keadaan yang sehat, khususnya
wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo harus
memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari pemeriksaan test
cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari pemeriksaan RT
PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan pemeriksaan dari daerah
asal yang masih berlaku.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah penyimpanan uang, lakukan pembersihan tangan dengan
benar.
Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket masuk
secara daring atau viatelepon.
Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.
Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi barangbarang bawaan pengunjung yang dianggap perlu sebelum
memasuki lokasi atraksiwisata.
Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan/menggunakan
fasilitas
kolam
renang
secara
berkelompok
sehingga
social/physical distancing tidak dapat dilakukan, harus
menunjukan dokumen yang menjelaskan hubungan anggota
keluarga, diberikan tanda khusus selama melakukan kunjungan,
dan harus memelihara jarak yang aman dengan tamu/kunjungan
dan/atau kelompok tamu/kunjungan lainnya.
Memastikan tidak terdapat penggunaan fasilitas/alat olahraga
yang dipakai bersama.
Anjurkan tamu/pengunjung menggunakan semua peralatan
pribadi masing-masing.
Memastikanmenggunakan
masker
sebelum
dan
sesudah
berenang.
Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan
menyesuaikan jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak
minimal1,5 meter antar peserta.
Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan.
Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik.
Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga, yaitu:
 Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga

•

•

•

•

•

•

•

yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan
orang lain disekitarnya;
 Jalan kaki dengan jarak minimal 5 meter dengan orang lain
disekitarnya;
 Berlari dengan jarak minimal 10 meter dengan orang lain
disekitarnya;
 Bersepeda dengan jarak minimal 20 meter dengan orang lain
disekitarnya.
Menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang
menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai
sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).
Memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan
clorin 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai
7,2-8, dilakukan setiap hari dan hasilnya di informasikan di papan
informasi agar diketahui oleh pengunjung.
Anjurkan tamu/pengunjung saat menggunakan fasilitas untuk
berolahraga renang tidak membuang ludah dan/atau cairan yang
keluar dari mulut/hidung di air kolam, arahkan ke tempat yang
sudah disediakan.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk tidak melakukan pengambilan
photo/video dirinya dengan menggunakan kamera/handphone
dan/atau alat lain miliknya dengan meminta bantuan
tamu/pengunjung lainnya.
Sampaikan
kepada
pengunjung
ketentuan
pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak menimbulkan
kerumunan, dan apabila ada kemungkinan membuka masker
sesaat saat pengambilan photo/video.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman.
Melepas masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses disinfeksi
ruangan/area khusus atas permukaan serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih
tinggi.
Olahraga Masyarakat yang dilakukan di Pusat Kebugaran:
 Sebelum instruktur, personal trainer,pekerja, dan anggota
datang ke pusat kebugaran, dilakukan self assessment risiko
Covid-19. Jika hasil self assessment terdapat resiko besar, tidak
diperkenankan melakukan latihan atau masuk kerja di pusat
kebugaran.
 Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar
dapat menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang
dapat berlatih tiap sesi di sesuaikan dengan jumlah alat
olahraga dengan kepadatan maksimal 4 m2 atau jarak antar

•

anggota minimal 2 meter.
 Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang
ganti/ruang loker.
 Merancang jadwal latihan bagi anggota sehingga memungkinkan
untuk dilakukan disinfeksi alat olahraga.
Disinfeksi alat
olahraga dilakukan sebelum dan setelah digunakan. Alat
olahraga tidak digunakan bergantian dalam satu sesi latihan.
 Memberikan jarak antar alat berbeban minimal 2 meter.
 Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (tradmill,
bicyle, elliptical machine) yang letaknya berdempetan atau
kurang dari 1,5 meter.
 Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya
sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka.
 Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat
pribadi lainnya.
 Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker
di lingkungan pusat kebugaran.
 Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan
dibuka untuk kelompok lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di
tempat privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah.
 Instruktur, personal trainer,dan pekerja lainnya selama bekerja
selalu menggunakan masker dan jika diperlukan
dapat
digunakan tambahan pelindung mata (eye protection) atau
pelindung wajah (face shield).
Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam atraksi wisata.

b. Selama tamu/pengunjung di tempat gelanggang rekreasi olahraga
• Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih dan/atau
berolahraga.
• Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang
bersentuhan langsung dengan oranglain.
• Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat
berbicara ketikaberolahraga).
• Memaksimalkan penggunaan maskersaat berolahraga, masker
dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan
memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika
selesaiberlatih.
• Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau
menggunakan handsanitizer sebelum dan setelah selesai berlatih.
• Mandidanbergantipakaiansetelahselesaiberlatih.
• Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara
bersama dan bersihkan dengan disinfektansebelum dan
sesudahdigunakan.
• Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa
kurangsehat.
• Saat berenang menjaga jarak dengan perenang lainnya minimal ±
5 meter.

c. Tamu/pengunjung meninggalkan tempat
• Atur proses keluarnya pengunjung agar tidak terjadi penumpukan
dipintu keluar.
• Meminta pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
sebelum meninggalkan lokasi.
• Melakukan pembersihan dan disinfeksi meja dan kursi,
perlengkapan dan fasilitas olahraga yang selesai digunakan
tamu/pengunjung.
• Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat
melakukan pekerjaan pembersihan dan disinfeksi.
• Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.
2) Jenis Usaha Gelanggang Seni
a. Ketibaan tamu/pengunjung
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
• Menyambut tamu/pengunjung dengan minimalkan kontak
langsung.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan. Petugas yang mengukur suhu harus
dilengkapi alat pelindung diri (masker, sarung tangan,
danfaceshield).
• Menggunakan handsanitizer di pintu masuk dan pintu keluar
area.
• Himbauan mencuci tangan dengan sabun dengan air mengalir
sebelum dan sesudahmenonton.
• Himbauan wajib penggunaan masker dan menjaga jarak selama
berada diarea.
• Anjurkan tamu/pengunjung saat berada dalam kawasan terbuka
dan/atau dalam ruangan gelanggang seni tetap melaksanakan
social/physical distancing, bermasker dan sering membersihkan
tangan, serta tidak melakukan sentuhan terhadap permukaan
benda-benda koleksi sanggar/galeri. Dapat diberikan pembatas,
jarak, dan/atau rekayasa lainnya antara pengunjung dengan
keberadaan benda-benda koleksi sanggar/seni.
• Memaksimalkan
pembelian
tiket/reservasi
secara
daring
atautelepon.

•
•

•

•

•
•
•
•

Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
Petugas yang ditunjuk menanyakan dan mencatat nama, nomor
kontak dan alamat tempat tinggal tamu/pengunjung serta riwayat
perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya contact tracing
sesuai form 1 Self Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self
assessment masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan
masuk.
Memastikan tamu dalam keadaan yang sehat, khususnya
wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo harus
memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari pemeriksaan test
cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari pemeriksaan RT
PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan pemeriksaan dari daerah
asal yang masih berlaku.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah uang disimpan, bersihkan tangan dengan benar.
Tim Security akan membuka dan menutup pintu untuk
pengunjung.
Sediakan handsanitizer di depan pintu masuk, counter penjualan
tiket, meja dan counter penjualanmakan/minum
Meningkatkan frekuensi pembersihan dan sanitisasi di Customer
Touch Pointsselama jambuka.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman.
Melepas masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses disinfeksi
ruangan/area khusus atas permukaan serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih
tinggi.

b. Selama tamu/pengunjung di gelanggang seni
• Jikamemungkinkan maksimalkan pengecekan tiket melalui
scanning device.
• Pantau aturan jaga jarak minimal 1,5 meter dan tamu menempati
tempat duduk yang telahditentukan.
• Sampaikan informasi yang cukup mengenai kebijakan dan
langkah pencegahan penularan Covid-19 kepada tamu. Bila
memungkinkan, sampaikan pada saat sebelum melakukan
kegiatan
seni
atau
menonton
karya
seni
dan/atau
pertunjukan/tayangan dimulai.
• Tamu tidak diperbolehkan untuk membawa makanan dari luar.
Pastikan makanan yang dijual dikawasan gelangang seni diolah
dan disajikan secara higienis. Pegawai yang mengurusi makanan

•

•

•
•
•
c.

wajib menggunakan masker, penutup kepala, dan sarung tangan
Jika membuka layanan pengantaran makanan/minuman ke
dalam/area gelanggang seni, pastikan pegawai tersebut bersih dan
menggunakan pelindung wajah. Pegawai yang menyajikan
makanan/minuman harus mengupayakan agar tidak batuk,
bersin, dan menghela napas di dekat makanan/minuman.
Makanan/minuman yang disajikan harus berasal dari bahan
makanan yang bersih, serta diolah dan disajikan secara higienis.
Untuk itu, pembersihan tempat pengolahan makanan wajib dijaga
kebersihan dan higienisnya.
Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung
menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala.
Jika pada saat acara, ada pengunjung yang sakit segera dilakukan
pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang
transit dan segera rujuk ke RS/Puskesmasrujukan.
Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas.

Tamu/pengunjung meninggalkan tempat
• Atur proses keluarnya tamu seperti halnya pada saat masuk
tempat/area gelanggang seni dengan tetap menjaga aturan
social/physicaldistancing.
• Berikan jeda waktu yang cukup untuk petugas kebersihan
membersihkan
tempat
kegiatan
seni/
konser/pertunjukan/pemutaran film secara deep cleaning untuk
memastikan tamu menempati tempat duduk yang bersih.
Bersihkan seluruh tempat kegiatan seni/menonton/konser
/pertunjukan /pemutaran film dengan secara merata, termasuk
tempat duduk tamu dan toilet.
• Memastikan auditorium dibersihkan dan disanitisasi setiap
pertunjukan selesai dan/atau jadwal antara pertunjukan.
• Bila memungkinkan, atur penggunaan tempat duduk secara
berkala. Misalnya tempat duduk yang sebelumnya tidak diduduki
pada jadwal pertama, digunakan untuk jadwal kedua. Sebaliknya,
tempat duduk yang telah digunakan pada jadwal pertama, tidak
digunakan untuk jadwalkedua.
• Beritahu petugas kebersihan tentang prosedur pembersihan
setelah pengunjung keluar dari lokasi, serta mengenai peralatan
pembersih, pengelolaan limbah, hingga kebersihan pribadi setelah
pembersihan.
• Atur penggunaan toilet setelah kegiatan seni/ menonton/
konser/pertunjukan/pemutaran film. Di area toilet wajib tetap
melakukan physical distancing, mulai dari jarak antri hingga
penggunaan washtafel. Pembersihan toilet secara berkala oleh
petugas dan selalu sediakan sabun cuci tangan dan tissue.
• Pembersihan dan sanitisasi fasilitas setelah jam operasi
bioskop/theater berakhir setiap harinya, menggunakan EPAapproved disinfectant dan cold-fogging.
• Melakukan pembersihan permukaan benda-benda koleksi
sanggar/galeri sesuai dengan protokol yang direkomendasikan

oleh pihak-pihak yang berwenang.
3)

Jenis Usaha Wisata Minat Khusus
a. Ketibaan tamu/pengunjung
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan.
• Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri
(masker, sarung tangan, danfaceshield).
• Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan dari luar Kabupaten Wonosobo harus
memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari pemeriksaan test
cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari pemeriksaan RT
PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan pemeriksaan dari daerah
asal yang masih berlaku.
• Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer.
• Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket masuk
secara daring atau via telepon.
• Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Lakukan disinfeksi uang secara efektif sebelum uang disimpan.
• Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secara online.
• Petugas layanan tiket menanyakan nama, nomor kontak dan
alamat tempat tinggal pengunjung serta riwayat perjalanan dalam
14 hari terakhir dalam upaya contact tracing. Jika diperlukan
melakukan disinfeksi yang aman bagi barang-barang bawaan
pengunjung yang dianggap perlu sebelum memasuki lokasi atraksi
wisata.
• Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang menjelaskan
hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama
melakukan kunjungan, dan harus memelihara jarak yang aman
dengan tamu/kunjungan dan/atau kelompok tamu/kunjungan
lainnya.

•

•

•

•

•

•

Tidak mengoperasikan sub jenis usaha minat khusus yang sulit
menerapkan jaga jarak, penggunaan masker dan sulit disinfeksi
peralatan setelah pemakaian, dan kemungkinan penggunaan alatalat yang dilakukan secara bersama-sama.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer di
tempat-tempat yang telah disediakan oleh pengelola/pemilik
usaha sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk tidak melakukan pengambilan
photo/video dirinya dengan menggunakan kamera/handphone
dan/atau alat lain miliknya dengan meminta bantuan
tamu/pengunjung lainnya.
Sampaikan
kepada
pengunjung
ketentuan
pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak menimbulkan
kerumunan, dan apabila ada kemungkinan membuka masker
sesaat saat pengambilan photo/video.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman.
Melepas masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses disinfeksi
ruangan/area khusus atas permukaan serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih
tinggi.
Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam atraksi wisata.

b. Selama tamu/pengunjung di wisata minat khusus
• Bagi pramuwisata, kurator, maupun interpreter disarankan tidak
masuk kategori kelompok rentan COVID-19. Dalam bertugas,
mereka wajib membawa cairan pembersih tangan yang dapat
digunakan untuk pengunjung dan dirinyasendiri.
• Atur rekayasa dalam penggunaan peralatan dan perlengkapan
yang diperlukan dalam berkegiatan pariwisata beresiko tinggi, agar
jarak aman terpenuhi dan minimalkan kontak dengan petugas
pendamping yang membantu dan/atau fasilitasi penggunaan
peralatan dengan perlakuan khusus. Perhatikan penerapan
protokol saat berkegiatan dengan sistem tandem.
• Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan
kawasan atraksi wisata, bermasker dan menjaga jarak aman antar
sesama pengunjung.
• Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk membawa
makanan/minuman dari luar dengan tetap menjaga kebersihan di
kawasan atraksiwisata.
• Apabila
menyediakan
layanan
makan/minuman,
hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara
prasmanan). Makanan/minuman yang disajikan harus berasal

•

•
•

•

c.

4)

dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan disajikan
secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat pengolahan
makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya
Batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi
pengunjung lainnya. Durasi kunjungan dapat bervariasi antar
atraksi wisata dengan mempertimbangkan jenis atraksi wisata,
besarnya kawasan, hingga jumlah pengunjung harian.
Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas.
Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak antar
pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung baik manual
maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan dan penanganan
saat ditemukan kerumunan maupun tidak terlaksananya
social/physical distancing antar tamu/ pengunjung. Kecuali
anggota keluarga bertanda khusus.
Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung
menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala.

Kepulangan tamu/pengunjung
• Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering disentuh
oleh tamu/pengunjung, salah satunya benda/barang wahana
rekreasi.
• Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar.

Jenis Usaha Arena Permainan
a. Ketibaan tamu/pengunjung
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
• Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket masuk
secara daring atau viatelepon.
• Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan.
• Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri

(masker, sarung tangan, danfaceshield).
• Memastikan tamu/pengunjung dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan dari luar Kabupaten Wonosobo harus
memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari pemeriksaan test
cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari pemeriksaan RT
PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan pemeriksaan dari daerah
asal yang masih berlaku.
• Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Lakukan disinfeksi uang secara efektif sebelum uang disimpan.
• Petugas layanan tiket menanyakan nama, nomor kontak dan
alamat tempat tinggal pengunjung serta riwayat perjalanan dalam
14 hari terakhir dalam upaya contact tracing. Jika diperlukan
melakukan disinfeksi yang aman bagi barang-barang bawaan
pengunjung yang dianggap perlu sebelum memasuki lokasi
atraksiwisata.
• Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
• Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang menjelaskan
hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama
melakukan kunjungan, dan harus memelihara jarak yang aman
dengan tamu/kunjungan dan/atau kelompok tamu/kunjungan
lainnya.
• Membatasi antar mesin permainan dengan sekat/partisi,
dan/atau menjaga jarak minimal 2 meter.
• Tidak mengoperasikan jenis permainan yang sulit menerapkan
jaga jarak, sulit disinfeksi alat setelah pemakaian
dan
kemungkinan penggunaan alat-alat permainan dilakukan secara
bersama-sama, seperti play ground dan jenis lainnya.
• Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer di
tempat-tempat yang telah disediakan oleh pengelola/pemilik
usaha sesuai dengan petunjuk yang telahdiberikan.
• Anjurkan tamu/pengunjung untuk tidak melakukan pengambilan
photo/video dirinya dengan menggunakan kamera/handphone
dan/atau alat lain miliknya dengan meminta bantuan
tamu/pengunjung lainnya.
• Sampaikan
kepada
pengunjung
ketentuan
pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak menimbulkan
kerumunan, dan apabila ada kemungkinan membuka masker

•

•

b.

sesaat saat pengambilan photo/video.
Jika diperlukan, sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman.
Melepas masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses disinfeksi
ruangan/area khusus atas permukaan serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang
lebihtinggi.
Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam arena permainan.

Selama tamu/pengunjung di arena permainan
• Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan arena
permainan, bermasker dan menjaga jarak aman antar sesama
pengunjung.
• Apabila
menyediakan
layanan
makan/minuman,
hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara
prasmanan). Makanan/minuman yang disajikan harus berasal
dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan disajikan
secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat pengolahan
makanan wajib dijaga kebersihan danhigienisnya.
• Batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi
pengunjung lainnya. Durasi kunjungan dapat bervariasi antar
arena permainan dengan mempertimbangkan jenis permainan,
besarnya arena, hingga jumlah pengunjungharian.
• Lakukan
pembersihan
dan
disinfeksi
alat/perlengkapan
permainan setelah selesai dipakai pengunjung.
• Hindari pemakaian alat permainan secara bersama-sama.
• Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas.
• Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak antar
pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung baik manual
maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan dan penanganan
saat ditemukan kerumunan maupun tidak terlaksananya
social/physical distancing antar tamu/ pengunjung. Kecuali
anggota keluarga bertanda khusus.
• Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung
menyiram secara mandiri. Bersihkan secaraberkala.

c. Kepulangan tamu/pengunjung
• Lakukan pembersihan terhadap arena dan permukaan yang sering
disentuh oleh tamu/pengunjung, termasukalat dan perlengkapan
arena permainan.

•

Atur arus keluar tamu/pengunjung
penumpukan di pintukeluar.

sehingga

tidak

terjadi

5) Jenis Usaha Taman Rekreasi
a. Ketibaan tamu/pengunjung
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan.
• Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri
(masker, sarung tangan, danfaceshield).
• Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer.
• Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo
harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari
pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari
pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
• Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket masuk
secara daring atau via telepon.
• Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Lakukan disinfeksi uang secara efektif sebelum uang disimpan.
• Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
• Petugas layanan tiket menanyakan nama, nomor kontak dan
alamat tempat tinggal pengunjung serta riwayat perjalanan dalam
14 hari terakhir dalam upaya contact tracing. Jika diperlukan
melakukan disinfeksi yang aman bagi barang-barang bawaan
pengunjung yang dianggap perlu sebelum memasuki lokasi
atraksiwisata.
• Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang menjelaskan

•

•

•

•

•

•

b.

hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama
melakukan kunjungan, dan harus memelihara jarak yang aman
dengan tamu/kunjungan dan/atau kelompok tamu/kunjungan
lainnya.
Tidak mengoperasikan wahana/atraksi taman rekreasi yang sulit
diterapkan jaga jarak aman, penggunaan masker, sulit di
disinfeksi setelah pemakaian, dan kemungkinan dipakai secara
bersama-sama.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer di
tempat-tempat yang telah disediakan oleh pengelola/pemilik
usaha sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk tidak melakukan pengambilan
photo/video dirinya dengan menggunakan kamera/handphone
dan/atau alat lain miliknya dengan meminta bantuan
tamu/pengunjung lainnya.
Sampaikan
kepada
pengunjung
ketentuan
pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak menimbulkan
kerumunan, dan apabila ada kemungkinan membuka masker
sesaat saat pengambilan photo/video.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman.
Melepas masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses disinfeksi
ruangan/area khusus atas permukaan serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang
lebihtinggi.
Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam atraksi wisata.

Selama tamu/pengunjung di taman rekreasi
• Bagi pramuwisata, kurator, maupun interpreter disarankan tidak
masuk kategori kelompok rentan COVID-19. Dalam bertugas,
mereka wajib membawa cairan pembersih tangan yang dapat
digunakan untuk pengunjung dan dirinyasendiri.
• Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan
kawasan atraksi wisata, bermasker dan menjaga jarak aman antar
sesama pengunjung.
• Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk membawa
makanan/minuman dari luar dengan tetap menjaga kebersihan di
kawasan atraksiwisata.
• Apabila
menyediakan
layanan
makan/minuman,
hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara

•

•
•

•

prasmanan). Makanan/minuman yang disajikan harus berasal
dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan disajikan
secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat pengolahan
makanan wajib dijaga kebersihan dan higienisnya
Batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi
pengunjung lainnya. Durasi kunjungan dapat bervariasi antar
atraksi wisata dengan mempertimbangkan jenis atraksi wisata,
besarnya kawasan, hingga jumlah pengunjungharian.
Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas.
Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak antar
pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung baik manual
maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan dan penanganan
saat ditemukan kerumunan maupun tidak terlaksananya
social/physical distancing antar tamu/ pengunjung. Kecuali
anggota keluarga bertanda khusus.
Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung
menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala.

c. Kepulangan tamu/pengunjung
• Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering disentuh
oleh tamu/pengunjung, termasuk peralatan dan wahana rekreasi.
• Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar.
6)

Jenis Usaha Wisata Petualangan Alam
a. Ketibaan tamu/pengunjung
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan.
• Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri
(masker, sarung tangan, danfaceshield).
• Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo
harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari
pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer.
Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket masuk
secara daring atau via telepon.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Lakukan disinfeksi uang secara efektif sebelum uang disimpan.
Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
Petugas layanan tiket menanyakan nama, nomor kontak dan
alamat tempat tinggal pengunjung serta riwayat perjalanan dalam
14 hari terakhir dalam upaya contact tracing. Jika diperlukan
melakukan disinfeksi yang aman bagi barang-barang bawaan
pengunjung yang dianggap perlu sebelum memasuki lokasi
atraksiwisata.
Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang menjelaskan
hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama
melakukan kunjungan, dan harus memelihara jarak yang aman
dengan tamu/kunjungan dan/atau kelompok tamu/kunjungan
lainnya.
Tidak menyelenggarakan/menjalankan jenis wisata petualangan
alam yang sulit menerapkan jaga jarak, penggunaan masker dan
sulit disinfeksi peralatan setelah pemakaian, dan kemungkinan
penggunaan alat-alat yang dilakukan secara bersama-sama.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer di
tempat-tempat yang telah disediakan oleh pengelola/pemilik
usaha sesuai dengan petunjuk yang telahdiberikan.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk tidak melakukan pengambilan
photo/video dirinya dengan menggunakan kamera/handphone
dan/atau alat lain miliknya dengan meminta bantuan
tamu/pengunjung lainnya.
Sampaikan
kepada
pengunjung
ketentuan
pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak menimbulkan
kerumunan, dan apabila ada kemungkinan membuka masker
sesaat saat pengambilan photo/video.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman.
Melepas masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses disinfeksi
ruangan/area khusus atas permukaan serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih

•

tinggi.
Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam atraksi wisata.

b. Selama tamu/pengunjung di wisata petualangan alam
• Bagi pramuwisata, kurator, maupun interpreter disarankan tidak
masuk kategori kelompok rentan COVID-19. Dalam bertugas,
mereka wajib membawa cairan pembersih tangan yang dapat
digunakan untuk pengunjung dan dirinya sendiri.
• Atur rekayasa dalam penggunaan peralatan dan perlengkapan
yang diperlukan dalam berkegiatan wisata petualangan alam, agar
jarak aman terpenuhi dan minimalkan kontak dengan petugas
pendamping yang membantu dan/atau fasilitasi penggunaan
peralatan dengan perlakuan khusus. Perhatikan penerapan
protokol saat berkegiatan dengan sistem tandem.
• Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan
kawasan atraksi wisata, bermasker dan menjaga jarak aman antar
sesama pengunjung.
• Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk membawa
makanan/minuman dari luar dengan tetap menjaga kebersihan di
kawasan atraksiwisata.
• Apabila
menyediakan
layanan
makan/minuman,
hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara
prasmanan). Makanan/minuman yang disajikan harus berasal
dari bahan makanan yang bersih, serta diolah dan disajikan
secara higienis. Untuk itu, pembersihan tempat pengolahan
makanan wajib dijaga kebersihan danhigienisnya
• Batasi waktu kunjungan pengunjung untuk mengakomodasi
pengunjung lainnya. Durasi kunjungan dapat bervariasi antar
atraksi wisata dengan mempertimbangkan jenis atraksi wisata,
besarnya kawasan, hingga jumlah pengunjungharian.
• Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar yang akan di lewati
tamu/pengunjung dengan rute dan batas yang jelas.
• Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak antar
pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung baik manual
maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan dan penanganan
saat ditemukan kerumunan maupun tidak terlaksananya
social/physical distancing antar tamu/ pengunjung. Kecuali
anggota keluarga bertanda khusus.
• Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung
menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala.

c. Kepulangan tamu/pengunjung
• Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering disentuh
oleh tamu/pengunjung, termasuk peralatan yang dipergunakan.
• Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar.

8. Bidang Usaha Penyelenggaraan
Konferensi Dan Pameran.

Pertemuan,

Perjalanan

Insentif,

1) Jenis Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif,
Konferensi dan Pameran
a. Pre-event/sebelum pertemuan:
• Tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri
langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue. Mengatur
tata letak (layout) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth,
lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1,5 meter.
• Sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai
pos kesehatan dengan tim kesehatan.
• Menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital
kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang
harus diterapkan saat mengikuti kegiatan.
• Memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk
mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti
ketentuan jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan
tangan dan kedisplinan penggunaan masker.
• Menyediakan handsanitizer di area pertemuan/kegiatan seperti
pintu masuk, lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan
area publik lainnya.
• Jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga
kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan
• sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan
pembersihan filter AC.
• Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling
sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan
tangga, kursi, meja, microphone, tombol lift, pintu toilet dan
fasilitas umum lainnya.
• Reservasi/pendaftaran dan mengisi form 1self assessment risiko
COVID-19 secara online, jika hasil self assessment terdapat
risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara
pertemuan/kegiatan.
• Pembayaran dilakukan secara daring (online).
• Untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri,
penerapan cegah tangkal penyakit saat
keberangkatan/
kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.

• Memastikan peserta dalam keadaan yang sehat, khususnya
peserta dari luar Kabupaten Wonosobo harus memiliki dan
menunjukan hasil Non reaktif dari pemeriksaan test cepat/RDT
COVID-19 atau hasil Negatif dari pemeriksaan RT PCRterhitung
sejak 14 hari dilakukan pemeriksaan dari daerah asal yang
masih berlaku.
• Anggota keluarga yang ingin melakukan kegiatan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat
dilakukan,
harus
menunjukan
dokumen
yang
menjelaskan hubungan anggota keluarga, diberikan tanda
khusus selama melakukan kegiatan, dan harus memelihara
jarak yang aman dengan tamu/kunjungan/peserta dan/atau
kelompok tamu/kunjungan/pesertalainnya.
• Memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh
semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut
• termasuk pihak ketiga (vendor makanan/vendor sound system
dan kelistrikan/vendor lainnya yang terkait langsung.
Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh
pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.
• Mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi
untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari
acara/event.
• Menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan
pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.
• Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan
evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang
direncanakan.
b. Ketibaan tamu/pengunjung
• Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam
kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di
pintu masuk. Apabila ditemukan suhu >37,3C (2 kali
pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak diperkenankan
masuk ke acara pertemuan/kegiatan.
• Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1,5
meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan
prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat
jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang
atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu
masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya.
• Menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi
aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi
informasi kepada pengunjung/peserta.
• Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/event:
 Jika mengunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1,5
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meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa
kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak.
 Tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta
dan menyediakan item/barang yang dikemas secara
 tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan
lain-lain.
 Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan
model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat
duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan
prinsip jaga jarak.
Penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan
tanda di lantai minimal 1,5 meter.
Jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan
disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta
untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem
konter/stall dan menyediakan pelayan
yang mengambilkan
makanan/minuman.
Bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan
sendiri (sendok, garpu, sumpit).
Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer di
tempat-tempat yang telah disediakan.
Anjurkan
tamu/pengunjung
untuk
tidak
melakukan
pengambilan
photo/video
dirinya
dengan
menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan meminta
bantuan tamu/pengunjung lainnya.
Sampaikan
kepada
pengunjung
ketentuan
pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak menimbulkan
kerumunan, dan apabila ada kemungkinan membuka masker
sesaat saat pengambilan photo/video.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman.
Melepas masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses disinfeksi
ruangan/area khusus atas permukaan serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih
tinggi.
Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan protokol dilaksanakan di dalam acara.

c. Kepulangan tamu/pengunjung
• Pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi
kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang
atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu,
diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lainlain.
• Memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang
telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat
kebersihan yang lebih tinggi.
• Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat
melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah
dan sampah di tempat pertemuan.
• Melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.
9. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata
1) Jenis Usaha Jasa Pramuwisata
a. Ketibaantamu/pengunjung
• Bagi pramuwisata disarankan tidak masuk kategori kelompok
rentan COVID-19. Dalam bertugas, wajib membawa cairan
pembersih tangan yang dapat digunakan untuk pengunjung dan
dirinya sendiri.
• Memahami tentang pencegahan penularan Covid-19, dan protokol
kesehatan yang diterapkan di semua tempat yang akan
dikunjungi. Sampaikan kepada semua peserta sebelum perjalanan
wisata dilakukan.
• Selalu mengimbau wisatawan agar selalu mengikuti ketentuan
jaga jarak minimal 1,5 meter, menjaga kebersihan tangan, dan
kedisiplinan penggunaan masker.
• Menanyakan nama dan mencatat nama,nomor kontak dan alamat
tempat tinggal peserta serta riwayat perjalanan dalam 14 hari
terakhir dalam upaya contact tracing.
• Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi barangbarang bawaan pengunjung yang dianggap perlu sebelum
melakukan perjalanan wisata.
• Melakukan self asesment resiko Covid-19 bagi tim, crew, dan
peserta dalam grup perjalanan wisata sebelum perjalanan wisata
dimulai, dan sesudah perjalanan wisata selesai dilaksanakan.
• Melakukan
pembersihan
dan
disinfeksikhususnya
area
permukaan alat bantu yang sering disentuh (microphone,
bluethoot, dsb).
• Dapat menyediakan masker dan handsanitizer bagi peserta jika
dimungkinkan adanya peserta yang kesulitan mendapatkannya
selama perjalanan wisata.

• Memastikan penerapan jaga jarak dalam perjalanan grup wisata
dengan berbagai cara :
 Pengaturan/pembatasan jumlah peserta dalam 1 grup
perjalanan wisata sebanyak maksimal 10 wisatawan per 1 orang
pramuwisata.
 Dapat menggunakan alat bantu pendengaran bagi peserta
(Bluetooth, dan/atau jenis lainnya);
• Menentukan tempat-tempat wisata, akomodasi,tempat makan
minum dan tempat-tempat pendukung lainnya yang telah
memenuhi dan melaksanakan protokol kesehatan.
• Memaksimalkan pembayaran tidak secara tunai, jika pembayaran
tunai masih dilakukan segera bersihkan tangan dengan benar
setelah terjadi kontak dengan uang.
• Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer.
• Membantu proses pengecekan suhu badan bagi peserta sesuai
protokol ditiap-tiap usaha pariwisata yang dikunjungi. Dan dapat
membantu upaya evakuasi jika ditemukan peserta dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan.
• Selama melakukan tugas, parmuwisata harus melengkapi diri
dengan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, danfaceshield).
• Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah uang disimpan, bersihkan tangan dengan benar.
• Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
• Anggota keluarga yang ingin melakukan kunjungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang menjelaskan
hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama
melakukan kunjungan, dan harus memelihara jarak yang aman
dengan tamu/kunjungan dan/atau kelompok tamu/kunjungan
lainnya.
b. Selama pelayanan kepada tamu/wisatawan
• Anjurkan tamu/wisatawan untuk tidak melakukan pengambilan
photo/video dirinya dengan menggunakan kamera/handphone
dan/atau alat lain miliknya dengan meminta bantuan
tamu/pengunjung lainnya.
• Sampaikan kepada tamu/wisatawan ketentuan pengambilan
photo/video atas diri tamu yang bersangkutan antara lain

pelaksanaan jaga jarak, durasi waktu agar tidak menimbulkan
kerumunan, dan apabila ada kemungkinan membuka masker
sesaat saat pengambilan photo/video.
• Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan di
kawasan atraksi wisata/moda angkutan wisata dan wahana
wisata lainnya, bermasker dan menjaga jarak aman antar sesama
pengunjung.
• Berikan penjelasan seperlunya atraksi/produk wisata, dan
minimalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kurang diperlukan.
• Tidak
melakukan
kontak
secara
langsung
dengan
tamu/wisatawan, batasi interaksi sosial.
c.

Kepulangan tamu/wisatawan
• Lakukan pembersihan dan disenfeksi terhadap permukaan
barang/peralatan pribadi pendukung pelayanan tamu selama
perjalanan wisata yang sering disentuh.
• Ingatkan kepada tamu/wisatawan agar selalu menerapkan
protokol kesehatan.

10. Bidang Usaha Wisata Tirta
1) Jenis Usaha Wisata Arung Jeram
•
Ketibaan tamu/peserta
• Lakukan pembersihan dan disinfeksi perahu dan perlengkapan
lainnya (peralatan water safety equipment )seperti pelampung,
helm, dayung sebelum digunakan.
• Bagi petugas operator perahu/guideriver, petugas rescue dan crew
disarankan tidak masuk dalam kategori kelompok rentan COVID19. Dalam bertugas, wajib membawa cairan pembersih tangan
yang dapat digunakan untuk pengunjung dan dirinya sendiri.
• Memahami tentang pencegahan penularan Covid-19, dan protokol
kesehatan. Sampaikan kepada semua peserta sebelum perjalanan
pengarungan dilakukan.
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata.
• Berikan tanda jaga jarak di perahu, yang memungkinkan jarak
antar peserta/crew minimal 1,5 meter.
• Menetapkan dokumen standar operasional prosedur (SOP)
pengarungan, agar tidak terjadi tamu/peserta jatuh dalam air,
perahu terbalik, dan/atau meminimalkan terjadi kontak langsung
antara peserta dengan petugas pendamping/guideriver/rescue
saat melakukan pertolongan tamu/peserta di air. Tidak
diperbolehkan melakukan permainan di air dan/atau kegiatan
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sejenisnya selama pengarungan yang memungkinkan jaga jarak
dan bermasker tidak dapat dilakukan.
Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/wisatawan di
pintu masuk lokasi usaha. Jika ditemukan tamu/wisatawan
dengan suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit),
tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri
(masker, sarung tangan, danfaceshield).
Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan dari luar Kabupaten Wonosobo harus
memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari pemeriksaan test
cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari pemeriksaan RT
PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan pemeriksaan dari daerah
asal yang masih berlaku.
Meminta tamu/peserta untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer.
Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket masuk
secara daring atau via telepon.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah uang disimpan,bersihkan tangan dengan benar.
Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
Petugas layanan tiket/yang ditunjuk menanyakan nama, nomor
kontak dan alamat tempat tinggal pengunjung serta riwayat
perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya contact tracing.
Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi barangbarang bawaan pengunjung yang dianggap perlu sebelum
memasuki lokasi startingpoint.
Anggota keluarga yang ingin melakukan pengarungan bersama
secara berkelompok sehingga social/physical distancing tidak
dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang menjelaskan
hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama
melakukan kunjungan, dan harus memelihara jarak yang aman
dengan petugas pendamping/guide river.
Tidak mengoperasikan wisata pengarunganyang sulit menerapkan
jaga jarak,sulit penggunaan masker dan sulit disinfeksi peralatan
setelah pemakaian, dan kemungkinan penggunaan alat-alat yang
dilakukan secara bersama-sama.
Anjurkan tamu/peserta untuk sering membersihkan tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir, atau handsanitizer baik
di area startingpoint, sepanjang pengarungan, maupun area
finishpoint.
Anjurkan tamu/peserta untuk tidak melakukan pengambilan
photo/video dirinya dengan menggunakan kamera/handphone
dan/atau alat lain miliknya dengan meminta bantuan
tamu/pengunjung lainnya.

• Anjurkan tamu/peserta pengambilan photo/video atas diri
pesertaselama pengarungan hanya dilakukan oleh petugas/crew.
• Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman.
Melepas masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses disinfeksi
ruangan/area khusus atas permukaan serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih
tinggi.
•

Selama tamu/peserta melakukan pengarungan
• Petugas pendamping peserta dalam perahu/crew/guideriver
memberikan
penjelasan/kepemanduan
secukupnya
saat
pengarungan dilakukan, dengan memaksimalkan penggunaan
masker dan jaga jarak dengan peserta.
• Atur rekayasa dalam penggunaan peralatan dan perlengkapan
yang diperlukan dalam berkegiatan arung jeram dengan resiko
tinggi, agar jarak aman terpenuhi dan minimalkan kontak dengan
petugas pendamping yang membantu dan/atau fasilitasi
penggunaan peralatan dengan perlakuan khusus.
• Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan,
bermasker dan menjaga jarak aman antar sesama peserta/crew.
• Apabila menyediakan layanan makan/minuman dibeberapa titik
misalnya
di
startingpoint/restarea
pengarungan/finishpoint,
hindari pengambilan makanan sendiri oleh tamu/peserta (secara
prasmanan). Sediakan petugas khusus yang membantu dalam
pengambilannya untuk tamu/peserta.
• Pastikan jarak aman antar perahu selama pengarungan minimal
± 10 meter, dan tidak diperkenankan melakukan interaksi fisik
sesama peserta dalam/antar perahu.
• Pastikan menggunakan moda angkutan darat untuk peserta dan
peralatan, yang sudah dilakukan pembersihan dan disinfeksi,
pengaturan kapasitas angkut agar jaga jarak minimal 1,5 meter
dapat dilakukan.
• Atur penggunaan toilet oleh tamu/peserta. Sediakan desinfektan
di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram
secara mandiri. Bersihkan secara berkala.
•

Kepulangan tamu/pengunjung
• Lakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap permukaan yang
sering disentuh oleh tamu/peserta, perahu dan perlengkapan yang
dipergunakan (water safety equipment).
• Pemakaian water safety equipment seperti pelampung, helm,
dayung dan peralatan yang sifatnya personal tidak dipakai secara

•

bergantian secara langsung, cuci terlebih dahulu dan keringkan
untuk pemakaian berikutnya, dan/atau menggunakan cadangan
water safety equipment lainnya.
Jika memungkinkan diatur penggunaan perahu secara berkala.
Misalnya perahu yang sebelumnya dipakai untuk pengarungan
trip pertama tidak digunakan untuk trip pengarungan berikutnya.

2) Jenis Usaha Wisata Dayung
a. Ketibaan tamu/peserta
• Lakukan pembersihan dan disinfeksi perahu dan perlengkapan
lainnya (peralatan water safety equipment )seperti pelampung,
helm, dayung sebelum digunakan.
• Jika ada pendampingan daripetugas operator perahu/guideriver,
petugas rescue dan crew disarankan tidak masuk dalam kategori
kelompok rentan COVID-19. Dalam bertugas, wajib membawa
cairan pembersih tangan yang dapat digunakan untuk
pengunjung dan dirinya sendiri.
• Memahami tentang pencegahan penularan Covid-19, dan protokol
kesehatan. Sampaikan kepada semua peserta sebelum perjalanan
pengarungan dilakukan.
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
• Berikan tanda jaga jarak di perahu, yang memungkinkan jarak
antar peserta/crew minimal 1,5 meter.
• Menetapkan dokumen standar operasional prosedur (SOP)
kegiatan mendayung, agar tidak terjadi tamu/peserta jatuh dalam
air, perahu terbalik, dan/atau meminimalkan terjadi kontak
langsung
antara
peserta
dengan
petugas
pendamping/guideriver/rescue saat melakukan pertolongan
tamu/peserta di air. Tidak diperbolehkan melakukan permainan di
air dan/atau kegiatan sejenisnya selama kegiatan mendayung
yang memungkinkan jaga jarak dan bermasker tidak dapat
dilakukan.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/wisatawan di
pintu masuk lokasi usaha. Jika ditemukan tamu/wisatawan
dengan suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit),
tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
• Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri
(masker, sarung tangan, danfaceshield).
• Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo
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harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari
pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari
pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
Meminta tamu/peserta untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer.
Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket masuk
secara daring atau via telepon.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah uang disimpan,bersihkan tangan dengan benar.
Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
Petugas layanan tiket/yang ditunjuk menanyakan nama, nomor
kontak dan alamat tempat tinggal pengunjung serta riwayat
perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya contact tracing.
Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi barangbarang bawaan pengunjung yang dianggap perlu sebelum
memasuki lokasistartingpoint.
Anggota keluarga yang ingin melakukan kegiatan mendayung
bersama secara berkelompok sehingga social/physical distancing
tidak dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang
menjelaskan hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus
selama melakukan kunjungan.
Tidak mengoperasikan wisata dayung yang sulit menerapkan jaga
jarak, sulit penggunaan masker dan sulit disinfeksi peralatan
setelah pemakaian, dan kemungkinan penggunaan alat-alat yang
dilakukan secara bersama-sama.
Anjurkan tamu/peserta untuk sering membersihkan tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir, atau handsanitizer baik
di area startingpoint,selama mendayung, maupun area finishpoint.
Anjurkan tamu/peserta untuk tidak melakukan pengambilan
photo/video dirinya dengan menggunakan kamera/handphone
dan/atau alat lain miliknya dengan meminta bantuan
tamu/pengunjung lainnya.
Anjurkan tamu/peserta pengambilan photo/video atas diri
pesertaselama pengarungan hanya dilakukan oleh petugas/crew.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman.
Melepas masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses disinfeksi
ruangan/area khusus atas permukaan serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih
tinggi.

b.

Selama tamu/peserta melakukan wisata dayung
• Atur rekayasa dalam penggunaan peralatan dan perlengkapan
yang diperlukan dalam berkegiatan wisata mendayung dengan
resiko tinggi, agar jarak aman terpenuhi dan minimalkan kontak
dengan petugas pendamping yang membantu dan/atau fasilitasi
penggunaan peralatan dengan perlakuan khusus.
• Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan,
bermasker dan menjaga jarak aman antar sesama peserta/crew.
• Apabila menyediakan layanan makan/minuman dibeberapa titik
misalnya
di
startingpoint/restarea
pengarungan/finishpoint,
hindari pengambilan makanan sendiri oleh tamu/peserta (secara
prasmanan). Sediakan petugas khusus yang membantu dalam
pengambilannya untuk tamu/peserta.
• Pastikan jarak aman antar perahu selama mendayung minimal 5
meter, dan tidak diperkenankan melakukan interaksi fisik sesama
peserta dalam/antar perahu.
• Jika menggunakan moda angkutan darat untuk mendukung
kegiatan wisata dayung, pastikan moda angkut peserta dan
peralatan yang dipakai sudah dilakukan pembersihan dan
disinfeksi, dilakukan pengaturan kapasitas angkut agar jaga jarak
minimal 1,5 meter dapat dilakukan.
• Atur penggunaan toilet oleh tamu/peserta. Sediakan desinfektan
di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram
secara mandiri. Bersihkan secara berkala.

c. Kepulangan tamu/pengunjung
• Lakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap permukaan yang
sering disentuh oleh tamu/peserta, perahu dan perlengkapan yang
dipergunakan (water safety equipment).
• Pemakaian water safety equipment seperti pelampung, helm, dan
peralatan yang sifatnya personal tidak dipakai secara bergantian
secara langsung, cuci terlebih dahulu dan keringkan untuk
pemakaian berikutnya, dan/atau menggunakan cadangan water
safety equipmentlainnya.
• Jika memungkinkan diatur penggunaan perahu secara berkala.
Misalnya perahu yang sebelumnya dipakai untuk mendayung trip
pertama tidak digunakan untuk trip mendayung berikutnya.
3) Jenis Usaha Wisata Memancing
a. Ketibaan tamu/peserta
• Lakukan pembersihan dan disinfeksi
pemancingan yang meliputi tempat
perahu/kapal yang digunakan, peralatan
perlengkapanlainnya sebelum digunakan.
• Sampaikan kepada tamu/pengunjung

kawasan/area/fasilitas
pemancingan, lapak,
memancing, dan/atau
tentang

pencegahan
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penularan Covid-19 dan protokol kesehatan. Dapat dibantu
dengan pemasangan himbauan pada media informasi yang mudah
dilihat pengunjung.
Siapkan petugas pengawas/fasilitasi tamu, untuk memastikan
bahwa penerapan protokol kesehatan dilaksanakan dengan benar.
Petugas pengawas/fasilitasi tamu disarankan tidak berusia usia
rentan COVID-19, dan/atau tidak termasuk kelompok rentang
COVID-19.
Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
Berikan tanda jaga jarak di area/kawasan pemancingan (kolam,
lapak,
perahu,
dan/atau
jenis
tempat
lainnya),
yang
memungkinkan jarak antar peserta/pengunjung minimal 3 meter.
Pastikan tidak terjadi kerumunan dan interaksi sosial/fisik antar
tamu/pengunjung, dapat dibantu dengan pemasangan partisi
pembatas dan/atau bentuk-bentuk rekayasa lainnya.
Selama melakukan aktivitas memancing, agar tetap memakai
masker dan dapat menggunakan sarung tangan berbahan
karet/latex.
Jika terdapat fasilitasi camp, pastikan dilakukan disinfeksi
perlengkapan camp dan pengaturan kapasitasnya.
Menetapkan dokumen standar operasional prosedur (SOP)
kegiatan memancing, agar penerapan protokol dapat dilaksanakan
dengan benar.
Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk lokasi usaha. Jika ditemukan tamu/wisatawan
dengan suhu >37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit),
tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan
pemeriksaan kesehatan.
Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri
(masker, sarung tangan, danfaceshield).
Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo
harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari
pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari
pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer.
Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket masuk
secara daring atau via telepon.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
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b.

sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah uang disimpan, bersihkan tangan dengan benar.
Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
Petugas layanan tiket/yang ditunjuk menanyakan nama, nomor
kontak dan alamat tempat tinggal pengunjung serta riwayat
perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya contact tracing.
Tamu/pengunjung mengisi form 1self assessment risiko COVID19, jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak
diperkenankan masuk dan melakukan kegiatan memancing.
Anggota keluarga yang ingin melakukan kegiatan memancing
bersama secara berkelompok sehingga social/physical distancing
tidak dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang
menjelaskan hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus
selama melakukan kegiatan memancing.
Tidak mengoperasikan wisata memancing yang sulit menerapkan
jaga jarak, sulit penggunaan masker dan sulit disinfeksi peralatan
setelah pemakaian, dan kemungkinan penggunaan alat-alat yang
dilakukan secara bersama-sama.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk sering membersihkan tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir, atau handsanitizer.
Anjurkan tamu/pengunjung untuk tidak melakukan pengambilan
photo/video dirinya dengan menggunakan kamera/handphone
dan/atau alat lain miliknya dengan meminta bantuan
tamu/pengunjung lainnya.
Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman.
Melepas masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses disinfeksi
ruangan/area khusus atas permukaan serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih
tinggi.

Selama tamu/pesertamelakukan wisata memancing
• Atur rekayasa dalam penggunaan peralatan dan perlengkapan
yang diperlukan dalam berkegiatan memancing, agar jarak aman
terpenuhi
dan
minimalkan
kontak
dengan
petugas
pengawas/pendamping yang membantu dan/atau fasilitasi
penggunaan peralatan dengan perlakuan khusus.
• Ingatkan para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan,
bermasker
dan
menjaga
jarak
aman
antar
sesama
tamu/pengunjung, serta dapat menggunakan sarung tangan.
• Pertimbangkan mengijinkan tamu membawa makanan/minuman
dari luar. Apabila menyediakan layanan makan/minuman, hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/pengunjung (secara
prasmanan). Sediakan petugas khusus yang membantu dalam

•

•

pengambilannya untuk tamu/pengunjung. Perhatikan pedoman
penyajian makanan/minuman agar kebersihan dan higienitasnya
terjamin. Maksimalkan penggunaan peralatan makan/minum
yang sekali pakai dan bersifat personal.
Jika menggunakan moda angkutan darat/air untuk mendukung
kegiatan
wisata
memancing,
pastikan
moda
angkut
tamu/pengunjung yang dipakai sudah dilakukan pembersihan
dan disinfeksi, dilakukan pengaturan kapasitas angkut agar jaga
jarak minimal 1,5 meter dapat dilakukan.
Atur penggunaan toilet oleh tamu/pengunjung. Sediakan
desinfektan di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung
menyiram secara mandiri. Bersihkan secara berkala.

c. Kepulangan tamu/pengunjung
• Lakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap permukaan yang
sering disentuh oleh tamu/pengunjung, lapak/area/kawasan dan
perlengkapan memancing yang dipergunakan.
• Jika memungkinkan diatur penggunaan lapak/area/lokasi/alat
memancing
yang
disewakan
secara
berkala.
Misalnya
lapak/area/lokasi/alat memancing yang sebelumnya dipakai
tamu/pengunjung pertama tidak digunakan untuk memancing
tamu/pengunjung berikutnya.
4) Jenis Usaha Wisata Olahraga Tirta
a. Ketibaan tamu/peserta
• Lakukan pembersihan dan disinfeksi perahu karet/ban, alat
bantu, dan/atau jenis perlengkapan lainnya dan peralatan lainnya
yang dipergunakan (water safety equipment )seperti pelampung,
helm, dayung, pengaman lutut/siku (deker), dan/atau bentuk
peralatan pengamanan pribadi lain sebelum digunakan untuk
kegiatan olahraga air diwilayah perairan dengan tujuan rekreasi,
misalnya tubing, dan/atau jenis lainnya.
• Bagi petugas operator perahu-ban/guideriver, petugas rescue dan
crew disarankan tidak masuk dalam kategori kelompok rentan
COVID-19. Dalam bertugas, wajib membawa cairan pembersih
tangan yang dapat digunakan untuk pengunjung dan dirinya
sendiri.
• Petugas operator perahu-ban/alat bantu lainnya/guidriver/rescue
dan crew memahami tentang pencegahan penularan Covid-19, dan
protokol kesehatan. Sampaikan kepada semua peserta sebelum
melakukan wisata olahraga tirta.
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.

• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas wisata, dan
dilakukan pengaturan antrian masuk.
• Lakukan rekayasa teknis dan operasional agar jaga jarak aman
berolahraga di air dapat diterapkan, yaitu:
 Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau
olahraga yang dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter
dengan orang lain;
 Olahraga bergerak tanpa menggunakan alat bantu dengan
jarak minimal ± 5 meter dengan orang lain disekitarnya;
 Olahraga bergerak menggunakan alat bantu dengan jarak
minimal ± 10 meter dengan orang lain disekitarnya;
 Olahraga bergerak dengan menggunakan alat bantu dengan
tingkat pergerakan yang cepat dengan jarak minimal ± 20
meter dengan orang lain disekitarnya.
• Pastikan jarak aman antar tamu/peserta terpenuhi, misalnya
dengan pengaturan waktu operasional penggunaan perahuban/alat bantu lainnya antar tamu/peserta yang tidak bersamaan.
• Menetapkan dokumen standar operasional prosedur (SOP)
berolahraga di air, agar tidak terjadi tamu/peserta jatuh dalam air,
perahu-ban terbalik, dan/atau meminimalkan terjadi kontak
langsung
antara
peserta
dengan
petugas
pendamping/guideriver/rescue saat melakukan pertolongan
tamu/peserta di air. Tidak diperbolehkan melakukan permainan di
air dan/atau kegiatan sejenisnya selama berkegiatan olahraga di
air yang memungkinkan jaga jarak tidak dapat dilakukan.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/peserta di pintu
masuk lokasi usaha. Jika ditemukan tamu/pesertadengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan.
• Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri
(masker, sarung tangan, danfaceshield).
• Memastikan tamu/wisatawan dalam keadaan yang sehat,
khususnya wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo
harus memiliki dan menunjukan hasil Non reaktif dari
pemeriksaan test cepat/RDT COVID-19 atau hasil Negatif dari
pemeriksaan RT PCRterhitung sejak 14 hari dilakukan
pemeriksaan dari daerah asal yang masih berlaku.
• Meminta tamu/peserta untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer.
• Jika dimungkinkan melakukan reservasi/pembayaran tiket masuk
secara daring atau via telepon.
• Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah uang disimpan,bersihkan tangan dengan benar.
• Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.

• Petugas layanan tiket/yang ditunjuk menanyakan nama, nomor
kontak dan alamat tempat tinggal pengunjung serta riwayat
perjalanan dalam 14 hari terakhir dalam upaya contact tracing.
Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi barangbarang bawaan pengunjung yang dianggap perlu sebelum
memasuki lokasi startingpoint.
• Anggota keluarga yang ingin melakukan berolahraga di air
bersama secara berkelompok sehingga social/physical distancing
tidak dapat dilakukan, harus menunjukan dokumen yang
menjelaskan hubungan anggota keluarga, diberikan tanda khusus
selama melakukan kunjungan, dan harus memelihara jarak yang
aman dengan petugas pendamping/guide river.
• Tidak mengoperasikan wisata olahraga air diwilayah perairan
dengan tujuan rekreasiyang sulit menerapkan jaga jarak, sulit
penggunaan masker dan sulit disinfeksi peralatan setelah
pemakaian,
dan kemungkinan penggunaan alat-alat yang
dilakukan secara bersama-sama.
• Anjurkan tamu/peserta untuk sering membersihkan tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir, atau handsanitizer baik
di area startingpoinmaupun area finishpoint.
• Anjurkan tamu/peserta untuk tidak melakukan pengambilan
photo/video dirinya dengan menggunakan kamera/handphone
dan/atau alat lain miliknya dengan meminta bantuan
tamu/pengunjung lainnya.
• Anjurkan tamu/peserta pengambilan photo/video atas diri
pesertaselama pengarungan hanya dilakukan oleh petugas/crew.
• Jika diperlukan sediakan ruangan/area khusus bagi perokok,
dengan desain ruangan/area yang memastikan tidak terjadi
kontak antar pengunjung, dan terpenuhi jaga jarak yang aman.
Melepas masker hanya boleh dilakukan saat pengunjung sudah
berada di ruangan/area khusus. Memastikan proses disinfeksi
ruangan/area khusus atas permukaan serta peralatan yang telah
digunakan tamu dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih
tinggi.
b.

Selama tamu/peserta melakukan olahraga di air di wilayah perairan
• Petugas pendamping peserta dalam perahu-ban/alat bantu
lainnya/crew/guideriver memberikan penjelasan/kepemanduan
secukupnya saat berolahraga di air dilakukan, dengan
memaksimalkan penggunaan masker dan jaga jarak dengan
peserta.
• Atur rekayasa dalam penggunaan peralatan dan perlengkapan
yang diperlukan dalam berkegiatan olahraga di air dengan resiko
tinggi, agar jarak aman terpenuhi dan minimalkan kontak dengan
petugas pendamping yang membantu dan/atau fasilitasi
penggunaan peralatan dengan perlakuan khusus.
• Ingatkan para tamu/peserta untuk tetap menjaga kebersihan,
bermasker dan menjaga jarak aman antar sesama peserta/crew.

•

•
•

•

Apabila menyediakan layanan makan/minuman dibeberapa titik
misalnya
di
startingpoint/restarea/finishpoint,
hindari
pengambilan makanan sendiri oleh tamu/peserta (secara
prasmanan). Sediakan petugas khusus yang membantu dalam
pengambilannya untuk tamu/peserta.
Pastikan jarak aman antar perahu-ban/alat bantu dan/atau
peserta selama berolahraga di air minimal ± 20 meter.
Jika menggunakan moda angkutan darat untuk peserta dan
peralatan, pastikan menggunakan moda angkutan yang sudah
dilakukan pembersihan dan disinfeksi, pengaturan kapasitas
angkut agar jaga jarak minimal 1,5 meter dapat dilakukan.
Atur penggunaan toilet oleh tamu/peserta. Sediakan desinfektan
di tiap toilet untuk memudahkan tamu/pengunjung menyiram
secara mandiri. Bersihkan secara berkala.

c. Kepulangantamu/pengunjung
• Lakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap permukaan yang
sering disentuh oleh tamu/peserta, perahu dan perlengkapan yang
dipergunakan (water safety equipment).
• Pemakaian water safety equipment seperti pelampung, helm,
dayung dan peralatan yang sifatnya personal tidak dipakai secara
bergantian secara langsung, cuci terlebih dahulu dan keringkan
untuk pemakaian berikutnya, dan/atau menggunakan cadangan
water safety equipmentlainnya.
• Jika memungkinkan diatur penggunaan perahu-ban/alat bantu
lainnya secara berkala. Misalnya perahu-ban/alat bantu yang
sebelumnya
dipakai
untuk
berolahraga
di
air/pengarungan/bentuk aktivitas lainnya di trip pertama tidak
digunakan untuk trip berolahraga/pengarungan/bentuk aktivitas
lainnya diberikutnya.
5) Jenis Usaha Dermaga Wisata
a. Ketibaan penumpang/wisatawan
• Menetapkan kuota kapasitas jumlah kapal wisata/alat angkut
wisata air/jenis lainnya, yang di informasikan melalui media
informasi dipintu masuk dermaga wisata, dan/atau tempat-tempat
lain yang mudah dilihat oleh penumpang/wisatawan/crew moda
angkut wisata air.
• Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling
sedikit 3 kali sehari) atas area/kawasan kapal wisata/angkut
wisata air/jenis lainnya, sebelum dan selama aktivitas dermaga
berjalan serta sesudah digunakan, khususnya area permukaan
yang sering disentuh (pegangan pintu, pegangan tangga, sandaran
kursi, permukaan meja/kursi diruang tunggu, railing/pagar
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•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

pengaman, permukaan toilet duduk, dan hal-hal lainnya termasuk
perlengkapan yang digunakan seperti audio, mic, dsb).
Melakukan pembersihan dan disinfeksi peralatan water safety
equipment yang disediakan seperti pelampung, helm, dan bentuk
pengamanan
keselamatan
lainnyasebelum
digunakan
penumpang/wisatawan.
Membuat Lembar Cek Monitoring kebersihan dan disinfeksi
area/kawasan/fasilitas dermaga wisata dan water safety
equipment yang ada.
Memastikan penerapan jaga jarak dengan cara:
 Pengaturan/pembatasan jumlah kapal wisata/angkutan wisata
air yang boleh bersandar.
 Memastikan adanya pengaturan tempat duduk dengan jarak
antar penumpang minimal 1,5 meter di kapal wisata/angkutan
wisata air.
 Pada pintu masuk dermaga dan tempat-tempat yang mudah
dilihat beri penanda agar penumpang/wisatawan tidak
berkerumunminimal 1,5 meter, khususnya dengan mengatur
jarak antrian dipelayanan ticketing, area toilet, area masuk
kapal wisata/angkutan wisata air, dan tempat lainnya yang
berpotensi untuk berkerumun.
Meminta penumpang/wisatawanyang akan menggunakan kapal
wisata/angkutan wisata air untuk membersihkan tangan mereka,
dan jika memungkinkan menyediakan fasilitas cuci tangan
menggunakan sabun dengan air mengalir.
Memaksimalkan pelayanan ticketing secara online/daring.
Menyediakan handsanitizerdibeberapa titik secara cukup.
Melakukan
pengecekan
suhu
badan
bagi
penumpang/wisatawan/crewsebelum masukarea dermaga wisata.
Jika ditemukan penumpang/wisatawan/crew dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan masuk dermaga wisata dan diminta untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan.
Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri
(masker, sarung tangan, danfaceshield).
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari penumpang/wisatawan.
Setelah melakukan penyimpanan uang, bersihkan tangan dengan
benar.
Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
Petugas layanan tiket/yang ditunjuk menanyakan dan mencatat
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•

•

•

•

•
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nama,
nomor
kontak
dan
alamat
tempat
tinggal
penumpang/wisatawan serta riwayat perjalanan dalam 14 hari
terakhir dalam upaya contact tracingsesuai form 1 Self Assessment
Risiko COVID-19.Bila dari hasil self assessment masuk kategori
resiko besar tidak diperkenankan masuk.
Jika diperlukan melakukan disinfeksi yang aman bagi barangbarang bawaan penumpang/wisatawan yang dianggap perlu
sebelum memasuki dermaga wisata.
Anggota
keluarga
yang
ingin
melakukan
perjalanan/kegiatanbersama secara berkelompokmelalui dermaga
wisata sehingga social/physical distancing tidak dapat dilakukan,
harus menunjukan dokumen yang menjelaskan hubungan
anggota keluarga, diberikan tanda khusus selama melakukan
perjalanan, dan harus memelihara jarak yang aman dengan
penumpang/wisatawandan/atau kelompok penumpang/wisatawan
lainnya.
Anjurkan penumpang/wisatawan untuk sering membersihkan
tangan menggunakan sabun dengan air mengalir atau
handsanitizer selama berada di dermaga wisata.
Anjurkan penumpang/wisatawan untuk tidak melakukan
pengambilan
photo/video
dirinya
dengan
menggunakan
kamera/handphone dan/atau alat lain miliknya dengan meminta
bantuan penumpang/wisatawan lainnya.
Sampaikan
kepada
penumpang
ketentuan
pengambilan
photo/video atas diri penumpang yang bersangkutan antara lain
pelaksanaan jaga jarak dan durasi waktu apabila ada
kemungkinan membuka masker sesaat saat pengambilan
photo/video.
Jika diperlukan sediakan ruang/area khusus perokok dengan
desain yang mudah dibersihkan dan social/physical distancing
dapat diterapkan.
Dapat dilakukan penerapan sistem/aplikasi yang dapat
memastikan
protokol
dilaksanakan
di
area/kawasan
dermagawisata.

b. Selama penumpang/wisatawan di dermaga wisata
• Sebelum perjalanan dimulai, ingatkan kepada penumpang/
wisatawan protokol kesehatan yang harus diterapkan selama
perjalanan maupun sesudah keluar dari kapal wisata/angkutan
wisata air lainya oleh petugas khusus yang ditunjuk. Tunjukan
beberapa himbauan protokol kesehatan yang ditempel didalam
area/kawasan/moda angkutan.
• Disarankan tidak menggunakan fasilitas pendukung audio secara
bergantian seperti mic, dan bentuk lainnya, tapi jika mungkin
dilakukan segera disinfeksi sebelum digunakan oleh pengguna
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lainnya.
Diingatkan kepada penumpang/wisatawan, jika di kapal
wisata/angkutan wisata air memfasilitasi penggunaan peralatan
water safety equipment serta bantal/selimut dan/atau fasilitas
individual lainnya selama perjalanan, pastikan agar peralatan
water safety equipment dan bantal/selimut dan/atau fasilitas
individual yang digunakan tidak tertukar penggunaan oleh
penumpang/wisatawan lainnya.
Ingatkan para penumpang/wisatawan untuk tetap menjaga
kebersihan diri di area/kawasan dermaga wisata dan lingkungan
kapal wisata/angkutan wisata air yang digunakan, bermasker dan
menjaga jarak aman antar sesama penumpang/wisatawan.
Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk membawa
makanan/minuman dari luar dengan tetap menjaga kebersihan di
dalam area/kawasan dermagawisata.
Apabila menyediakan layanan makan/minumandi dermaga wisata,
hindari
pengambilan
makanan
sendiri
oleh
penumpang/wisatawan (secara prasmanan), tapi maksimalkan
layanan guest self service secara individual dengan bantuan
petugas khusus.
Pisahkan jalur masuk dan jalur keluar dermaga wisata yang akan
di lewati penumpang/wisatawan dengan rute dan batas yang jelas.
Pastikan tidak terjadi kerumunan dan terpenuhi jaga jarak antar
pengunjung, yang selalu terpantau secara langsung baik manual
maupun elektronik. Segera lakukan pencegahan dan penanganan
saat ditemukan kerumunan maupun tidak terlaksananya
social/physical distancing antar penumpang/wisatawan. Kecuali
anggota keluarga bertanda khusus.
Lakukan pembersihan dan disinfeksi toilet secara teratur, atur
antrian penggunaan toilet oleh penumpang/wisatawan. Sediakan
desinfektan di toilet untuk memudahkan penumpang/wisatawan
menyiram secara mandiri.

c. Kepulangan penumpang/wisatawan
• Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering disentuh
oleh penumpang/wisatawan, termasuk fasilitas lain dan peralatan
water safety equipment.
• Atur arus keluar penumpang/wisatawan sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintukeluar.

11. Bidang Usaha SPA
1) Jenis Usaha Salon Kecantikan
a. Ketibaantamu/pengunjung
• Memasang informasi ketentuan penerapan protokol kesehatan,
yang diinformasikan melalui media informasi dipintu masuk
dan/atau
tempat-tempat
yang
mudah
dilihat
oleh
tamu/pengunjung.
• Buat rekayasa agar jaga jarak dan tidak berkerumun dapat
dilaksanakan selama kegiatan penggunaan fasilitas yang ada.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan.
• Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri
(masker, sarung tangan, danfaceshield).
• Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer.
• Jika kapasitas kunjungan sudah terpenuhi, pengunjung
berikutnya agar menunggu di tempat yang telah di sediakan
dengan pengaturan social/physical distancing, dan dilakukan
pengaturan antrian masuk.
• Jika dimungkinkan melakukan reservasi terlebih dahulu.
• Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah penyimpanan uang, bersihkan tangan dengan benar.
• Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
• Petugas layanan/khusus menanyakan nama, nomor kontak dan
alamat tempat tinggal pengunjung serta riwayat perjalanan dalam
14 hari terakhir dalam upaya contact tracingsesuai form 1 Self
Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self assessment
masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan masuk.
• Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri
terutama masker, pelindung wajah (faceshield) atau pelindung
mata (eye protection), celemek selama bekerja dan sarung tangan
berbahan karet/latex.
• Tidak diperbolehkan merokok diarea usaha.
b. Selama pelayanan kepada tamu/pengunjung
• Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar
tidak ada peralatan yang digunakan secara bersamapada para
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•
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pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain
sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen
atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu.
Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja
dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari
masuk, pembersihan filter AC.
Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk
dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di
lantai.Bila
memungkinkan
ada
pembatas
pelanggan/pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik
atau kaca.
 Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya
minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan.
Petugas menggunakan alat pelindung diri berupa masker,
pelindung wajah (faceshield), celemek, dan sarung tangan saat
memberikan pelayanan.
Meminimalkan terjadi kontak tubuh petugas dengan pelanggan.
Memasang partisi kaca/mika/plastik.
Konsumen/pengunjung membawa peralatan pribadi yang akan
digunakan untuk perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya,
termasuk peralatan make up.

c. Kepulangan tamu/pengunjung
• Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering disentuh
oleh tamu/pengunjung, salah satunya benda/barang ditempat
salon kecantikan.
• Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar.
2) Klinik Kecantikan
a. Ketibaantamu/pengunjung
• Menetapkan
kuota
kapasitas
pengunjung
dalam
satu
waktutertentu, yang di informasikan melalui media informasi
dipintu masuk dan/atau tempat-tempat yang mudah dilihat oleh
tamu/pengunjung.
• Melakukan pengecekan suhu badan bagi tamu/pengunjung di
pintu masuk. Jika ditemukan tamu/pengunjung dengan suhu
>37,30C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak
diperkenankan
masuk
dan
diminta
untuk
melakukan
pemeriksaan kesehatan.
• Petugas yang mengukur suhu harus dilengkapi alat pelindung diri
(masker, sarung tangan, danfaceshield).
• Meminta tamu/pengunjung untuk membersihkan tangan mereka
menggunakan sabun dengan air mengalir atau handsanitizer.

•

•
•

•
•

•

•

•

Jika kapasitas kunjungan sudah terpenuhi, pengunjung
berikutnya agar menunggu di tempat yang telah di sediakan
dengan pengaturan social/physical distancing, dan dilakukan
pengaturan antrian masuk.
Jika dimungkinkan melakukan reservasi terlebih dahulu.
Jika harus terjadi pembayaran, maksimalkan pembayaran secara
cashless (debit/kredit/transaksi digital/dompet digital). Bersihkan
kembali mesin tersebut setelahdigunakan. Dan jika terjadi
pembayaran secara tunai, pastikan meminimalkan terjadi
sentuhan langsung penerimaan uang dari tamu/pengunjung.
Setelah penyimpanan uang, bersihkan tangan dengan benar.
Menawarkan
dan
memaksimalkan
pemberian
kuitansi
pembayaran/receipt melalui email/secaraonline.
Petugas layanan/khusus menanyakan nama, nomor kontak dan
alamat tempat tinggal pengunjung serta riwayat perjalanan dalam
14 hari terakhir dalam upaya contact tracing sesuai form 1 Self
Assessment Risiko COVID-19. Bila dari hasil self assessment
masuk kategori resiko besar tidak diperkenankan masuk.
Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri
terutama masker, pelindung wajah (faceshield) atau pelindung
mata (eye protection), celemek selama bekerja dan sarung tangan
berbahan karet/latex.
Menerapkan ketentuan perundang-undangan terkait dengan
penyelenggaraan klinik kesehatan untuk perawatan kosmetika,
wajah dan rambut yang dilakukan/pengawasan oleh dokter
spesialis kulit dan oleh tenaga yang mempunyai sertifikasi dan
kompetensi dibidang kecantikan.
Tidak diperbolehkan meroko di area usaha.

b. Selama pelayanan kepada tamu/pengunjung
• Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri
terutama masker, pelindung wajah (faceshield) atau pelindung
mata (eye protection), celemek dan sarung tangan berbahan
karet/latex selama bekerja.
• Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar
tidak ada peralatan yang digunakan secara bersamapada para
pelanggan seperti handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain
sebagainya. Peralatan dan bahan dapat dicuci dengan detergen
atau disterilkan dengan disinfektan terlebih dahulu.
• Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja
dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari
masuk, pembersihan filter AC.
• Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 Mengatur jaga jarak minimal 1,5 meter pada saat antri masuk
dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila
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•

memungkinkan ada pembatas pelanggan/pengunjung dengan
kasir berupa dinding plastik atau kaca.
 Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya
minimal 1,5 meter dan tidak saling berhadapan.
Petugas menggunakan alat pelindung diri berupa masker,
pelindung wajah (faceshield), celemek, sarung tangan berbahan
karet/latex saat memberikan pelayanan.
Dokter atau tenaga yang mempunyai sertifikasi dan kompetensi
dibidang dibidang kecantikan melaksanakan tugas sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku.

c. Kepulangan tamu/pengunjung
• Lakukan pembersihan terhadap permukaan yang sering disentuh
oleh tamu/pengunjung, salah satunya benda/barang ditempat
klinik kecantikan .
• Atur arus keluar tamu/pengunjung sehingga tidak terjadi
penumpukan di pintu keluar.
3. Penanganan Saat Penemuan Kasus COVID-19 di Tempat dan Fasilitas
Umum
Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang menemukan
adanya kasus COVID-19 di tempat usaha pariwisata, harus membantu
dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan:
1. Pelacakan Kontak Erat
Melakukan identifikasi pekerja, pengunjung atau orang lain yang
sempat kontak erat dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dengan cara
melakukan observasi, investigasi dan penyampaian pengumuman
resmi kepada masyarakat:
“ bagi siapa saja yang pernah berkontak dengan ... pada tanggal ... agar
melaporkan diri kepada Puskesmas ... ”.
2. Pemeriksaan Rapid Test (RT) atau Real Time Polymerase Chain Reaction
(RT-PCR) COVID-19
Sesuai petunjuk dan arahan dinas kesehatan atau fasilitas pelayanan
kesehatan, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab usaha
pariwisata mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan
rapid test atau RT-PCR pada pekerja, pengunjung atau orang lain yang
teridentifikasi kontak erat.
3. Melokalisir dan menutup area terkontaminasi
a. Melakukan identifikasi area/ruangan/lokasi terkontaminasi yang
meliputi
semua
area/ruangan/lokasi
yang
pernah
terkontak/dikunjungi orang terkonfirmasi COVID-19.
b. Segera
melokalisir
dan
menutup
area/ruangan/lokasi
terkontaminasi untuk dilakukan pembersihan dan disinfeksi.
4. Pembersihan dan disinfeksi area/ruangan terkontaminasi
Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha
pariwisita melakukan pembersihan dan disinfeksi pada area/ruangan
terkontaminasi. Kegiatan pembersihan dan disinfeksi terhadap

area/ruangan terkontaminasi dilakukan selama 1 x 24 jam sebelum
digunakan kembali. Disinfeksi area/ruangan terkontaminasi dilakukan
dengan menggunakan disinfektan yang dilakukan pada lantai,
pegangan tangga, pegangan pintu/rolling door, toilet, wastafel, kios/los,
meja pedagang, tempat penyimpanan uang, gudang atau tempat
penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya.
Adapun langkah-langkah disinfeksi sebagai berikut:
a. Gunakan alat pelindung diri terutama masker dan sarung tangan
sekali pakai.
b. Permukaan yang kotor harus dibersihkan dahulu menggunakan
deterjen/sabun dan air sebelum disinfeksi (baca petunjuk
penggunaan produk yang digunakan untuk membersihkan dan
mendisinfeksi).
c. Lakukan disinfeksi permukaan datar dengan menggunakan sprayer
(cairan disinfektan sesuai takaran atau petunjuk penggunaan).
d. Lakukan disinfeksi permukaan tidak datar seperti tiang, pegangan
tangan dan sebagainya menggunakan lap flanel/kain microfiber.
e. Untuk disinfeksi dengan lap flanel/kain microfiber/mop dapat
dilakukan dengan 2 (dua) cara:
1) rendam lap flanel/kain mikrofiber ke dalam air yang telah berisi
cairan disinfektan. Lakukan pengelapan pada permukaan dan
biarkan tetap basah selama 10 menit; atau
2) semprotkan cairan disinfektan pada lap flanel/kain microfiber
dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari
tengah keluar.
f. Untuk disinfeksi dengan cara penyemprotan, isi ULV atau sprayer
dengan cairan disinfektan kemudian semprotkan ke permukaan
yang akan didisinfeksi.
g. Untuk disinfeksi benda dengan permukaan berpori seperti lantai
berkarpet, permadani, dan tirai, disinfeksi dapat dilakukan dengan
cara mencuci dengan air hangat atau menggunakan produk dengan
klaim patogen virus baru yang cocok untuk permukaan berpori.
h. Untuk disinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan
penyemprotan pada evaporator, blower dan penyaring udara (filter)
dengan botol sprayer yang telah berisi cairan disinfektan.
Dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan chasing indoor AC.
Pada AC sentral dilakukan disinfeksi permukaan pada mounted dan
kisi-kisi exhaust dan tidak perlu dibilas.
i. Lepaskan alat pelindung diri dan segera cuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir setelah disinfeksi selesai. Sarung tangan harus
dibuang setelah setiap pembersihan dengan dirusak terlebih dahulu
agar tidak disalahgunakan. Jika menggunakan sarung tangan yang
dapat digunakan kembali, tidak boleh digunakan untuk kegiatan
lain.
4. Tahapan Pelaksanaan Protokol dan Pengawasan
a. Protokol ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Penetapan protokol;
2. Simulasi;
3. Sosialisasi;
4. Uji coba penerapan protokol;

5. Pembukaan usaha pariwisata secara bertahap.
b. Pengawasan terhadap protokol pelaksanaan usaha pariwisata berikut
tahapannya, dilakukan dan berkoordinasi dengan instansi lain serta
pihak-pihak yang terkait.
5. Penegakan hukum terhadap protokol pelaksanaan usaha dilaksanakan
sesuai ketentuan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan daerah
yang ada.
Demikian Panduan Teknis Protokol Kesehatan Bagi Penyelenggaraan
Usaha Pariwisata Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Wonosobo untuk menjadi
perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada Tanggal 19 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo
Kepala Satpol PP Kabupaten Wonosobo

HARYONO, S,Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001

Form 1
INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19
Nama
NIK (No.KTP)
Alamat
Pekerjaan
Nomor Telepon
Tanggal

:
:
:
:
:
:

. .................................
. .................................
. .................................
. .................................
……………………………
...................................

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda JUJUR
dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.
Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:
No.

PERTANYAAN

YA

TIDAK

JIKA
YA,
SKOR
1

JIKA
TIDAK,
SKOR
0

1

Apakah pernah keluar rumah/ tempat
umum (pasar, fasyankes, kerumunan
orang, dan lain lain ) ?

2

Apakah
pernah
transportasi umum ?

menggunakan

1

0

3

Apakah pernah melakukan perjalanan ke
luar kota/internasional ? (wilayah yang
terjangkit/zona merah)

1

0

4

Apakah anda mengikuti kegiatan yang
melibatkan orang banyak ?

1

0

5

Apakah memiliki riwayat kontak erat
dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP
atau konfirm COVID-19 (berjabat tangan,
berbicara, berada dalam satu ruangan/
satu rumah) ?

5

0

6

Apakah anda sedang mengalami demam,
batuk,
pilek,
nyeri
tenggorokan,
dan/atau sesak nafas

5

0

JUMLAH TOTAL
0
= Risiko Kecil
1 - 4 = Risiko Sedang
> 5
= Risiko Besar
TINDAK LANJUT :
Risiko
Besar
dan
pemeriksaan
suhu
>
37,3C
TIDAK
DIPERKENANKAN MASUK, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan
direkomendasikan berkonsultasi/melakukan pemeriksaan dengan
tenaga kesehatan.

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Abdurahman Wahid No. 104  (0286) 321194 Fax (0286)
321194, Kode Pos 56311
WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 430/ 641 /Disparbud/ 2020
TENTANG
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PADA KEGIATAN INVENTARISASI, PENDOKUMENTASIAN DAN
PENGAMANAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN WONOSOBO
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO,
Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya wabah pandemi Covid-19,
diperlukan penyesuaian-penyesuaian atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo;
b. bahwa perlu disiapkan aturan untuk mendukung prosedur
inventarisasi, pendokumentasian dan pengamanan cagar
budaya di tengah situasi Pandemi Covid-19, dengan tetap
mematuhi protokol kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan Huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo Tentang Protokol Adaptasi Kebiasaan
Baru Pada Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian Dan
Pengamanan Cagar Budaya Di Kabupaten Wonosobo
Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
Mengingat : 1.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5168);
5.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6055);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan
Menteri
Kesehatan
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);
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ
tentang
Pembentukan
Gugus
Tugas
Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor
4 Tahun
2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan
Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU
:

KEDUA

:

Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kegiatan Inventarisasi,
Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya Di
Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan Dan
Pengendalian
Corona
Virus
Disease
2019
(Covid-19)
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.
Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kegiatan Inventarisasi,
Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya di
Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
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KETIGA

:

KEEMPAT

:

KELIMA

:

merupakan protokol kesehatan bagi petugas Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Tim Ahli Cagar Budaya
Kabupaten Wonosobo serta pihak-pihak yang berwenang
lainnya
dalam
melakukan
Kegiatan
Inventarisasi,
Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya di
Kabupaten Wonosobo di tengah Pandemi Covid-19.
Petugas
yang
melaksanakan
Kegiatan
Inventarisasi,
Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya di
Kabupaten Wonosobo, wajib mengikuti protokol ini.
Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketentuan
ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001

3

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/641/Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PADA KEGIATAN INVENTARISASI, PENDOKUMENTASIAN DAN PENGAMANAN
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
A. Tujuan
Protokol ini bertujuan untuk:
1. Menjamin kebersihan, kesehatan, dan keselamatan (Cleanliness, Health, and
Safety/CHS) petugas
dalam
melaksanakan
Kegiatan
Inventarisasi,
Pendokumentasian dan Pengamanan Cagar Budaya di Kabupaten
Wonosobo.
2. Meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran wabah dan dampak
COVID-19 di Kabupaten Wonosobo khususnya dalam melaksanakan Kegiatan
Inventarisasi, Pendokumentasian dan Pengamanan Cagar Budaya.
3. Mendorong para pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi
dan pengawasan dalam Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian dan
Pengamanan Cagar Budaya dalam rangka pencegahan dan pengendalian
COVID-19 di Kabupaten Wonosobo.
B. Sasaran
Sasaran panduan ini ditujukan untuk petugas Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten
Wonosobo serta pihak-pihak yang berwenang lainnya dalam melaksanakan
Kegiatan Inventarisasi, Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya
di Kabupaten Wonosobo, di tengah pandemi Covid-19.
C. Protokol Kesehatan dan Keselamatan Dalam melaksanakan
Inventarisasi, Pendokumentasian Dan Pengamanan Cagar Budaya.
Diberlakukan Bagi Petugas :

Kegiatan

1. Menerapkan kebijakan skrining self assessment risiko COVID-19 untuk para
pekerja yang akan masuk kerja. Format formulir dimaksud tercantum dalam
Lampiran 2 Keputusan ini.
2. Selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat saat di rumah, dalam
perjalanan ke dan dari tempat kerja dan selama di tempat kerja;
a. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja
1) Pastikan petugas dalam kondisi sehat, jika ada keluhan batuk/pilek/
demam/sakit tenggorokan/ sesak nafas agar tetap tinggal di rumah
dan lakukan pemeriksaan medis.
2) Gunakan masker.
3) Upayakan tidak menggunakan transportasi umum (gunakan
kendaraan dinas/pribadi). Jika terpaksa menggunakan transportasi
umum:
 Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter.
 Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan hand
sanitizer.
 Gunakan helm sendiri.
 Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa memegang
uang gunakan hand sanitizer sesudahnya.
4

4) Tidak menyentuh wajah, hidung atau mengucek mata dengan
tangan, gunakan tisu bersih jika terpaksa.
5) Tidak merokok
b. Selama di lapangan/lokasi kerja :
1) Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
2) Tidak berkerumun.
3) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai
bersama di area kerja, atau gunakan hand sanitizer setelah
menyentuh peralatan.
4) Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja/orang yang ditemui di lokasi
kegiatan, minimal 1,5 meter.
5) Biasakan tidak melakukan kontak fisik termasuk berjabat tangan.
6) Masker tetap digunakan.
7) Tidak merokok.
8) Tidak menyentuh wajah, hidung atau mengucek mata dengan
tangan, atau gunakan kertas tisu bersih jika terpaksa.
9) Bersihkan peralatan kerja dengan desinfektan/tisu basah hieginies,
setelah selesai digunakan.
10) Cuci bersih tangan dengan sabun dan air mengalir, sebelum
meninggalkan lokasi/area.
c. Saat tiba di rumah
1) Jangan
bersentuhan
dengan
anggota
keluarga
sebelum
membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
2) Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Untuk masker sekali pakai,
sebelum dibuang robek dan basahi dengan disinfektan agar tidak
mencemari petugas pengelola sampah.
3) Jika dirasa perlu, bersihkan telepon genggam, kacamata, dan tas
dengan disinfektan/tisu basah hieginies.
4) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktivitas
fisik minimal 30 menit per hari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), dan
berjemur di pagi hari.
5) Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit degeneratif seperti
diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi
immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan. Upayakan
penyakit degeneratif selalu dalam kondisi terkontrol.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/ 641 /Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020
FORMULIR SKRINING SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19
INSTRUMEN SELF ASSESSMENT (PENILAIAN MANDIRI) RISIKO COVID-19
Nama
:…………….
NIK (No KTP)
: ……………….
ID Kepegawaian
: ……………
Satuan Kerja/Bagian/Divisi : ………….
Tanggal
: ………………
Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam
menjawab pertanyaan di bawah ini.
Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut :
NO PERTANYAAN
YA TIDAK JIKA YA, JIKA
SKOR
TIDAK,
SKOR
1.
Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar,
1
0
fasyankes, kerumunan orang dan lain-lain)?
2.
Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?
1
0
3.
Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar
1
0
kota/internasional? (wilayah yang terjangkit Covid19/zona merah)
4.
Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan
1
0
orang banyak?
5.
Apakah memiliki riwayat Kontak Erat dengan orang
5
0
yang dinyatakan ODP, PDP, atau Konfirm COVID-19
(berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu
ruangan/satu rumah) ?
6.
Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit
5
0
tenggorokan/ sesak nafas dalam 14 hari terakhir
JUMLAH TOTAL
Skor total 0 = Risiko kecil;

1-4

= risiko sedang; ≥ 5

= risiko besar

TINDAK LANJUT :
a. Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja.
Pekerja dilakukan pemeriksaan PCR/Swab, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid
Test oleh petugas kesehatan/fasyankes setempat.
b. Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu
di pintu masuk tempat kerja, Apabila didapatkan suhu ≥ 37,3 ° C (setelah dilakukan 2
kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama)
agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan
pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP pekerja dapat masuk bekerja.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan KH. Abdurahman Wahid No. 104  (0286) 321194 Fax (0286)
321194, Kode Pos 56311
WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 430/ 640 /Disparbud/ 2020
TENTANG
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PELAYANAN PENERBITAN PENGESAHAN KELOMPOK SENI
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO,
Menimbang : a.
bahwa dengan terjadinya wabah pandemi Covid-19,
diperlukan penyesuaian-penyesuaian atas pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi terkait pelayanan pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
b.
bahwa perlu disiapkan aturan untuk mendukung prosedur
pelayanan penerbitan pengesahan kelompok seni di
tengah situasi Pandemi Covid-19, dengan tetap mematuhi
protokol kesehatan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten
Wonosobo
tentang
Protokol
Adaptasi
Kebiasaan Baru Pelayanan Penerbitan Pengesahan
Kelompok Seni pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
Mengingat : 1.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
4.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
5.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
1

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6055);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan
Menteri
Kesehatan
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);
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/413/2020
tentang
Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
(COVID-19);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan
Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ
tentang
Pembentukan
Gugus
Tugas
Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Daerah;
Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Nomor 4 Tahun
2020 tentang Kriteria Pembatasan
Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU
:

KEDUA

:

Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pelayanan Penerbitan
Pengesahan Kelompok Seni Pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan
Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini.
Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pelayanan Penerbitan
Pengesahan Kelompok Seni sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU merupakan protokol kesehatan bagi Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan dalam menerbitkan pengesahan kelompok seni
2

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KELIMA

::

atas permohonan dari kelompok seni, di tengah Pandemi Covid19.
Petugas, dan pemohon dalam proses pelayanan penerbitan
pengesahan kelompok seni, wajib mengikuti protokol ini.
Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketentuan
ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/ 640/Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU
PELAYANAN PENERBITAN PENGESAHAN KELOMPOK SENI
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
A. Tujuan
Protokol ini bertujuan untuk:
1. Menjamin kebersihan, kesehatan, dan keselamatan (Cleanliness, Health, and
Safety/CHS) petugas, dan pemohon dalam proses pelayanan penerbitan
pengesahan kelompok seni di tengah Pandemi Covid-19 di Kabupaten
Wonosobo.
2. Meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran wabah dan dampak
COVID-19 di Kabupaten Wonosobo khususnya dalam proses pelayanan
penerbitan pengesahan kelompok seni.
3. Mendorong para pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi
dan pengawasan dalam proses pelayanan penerbitan pengesahan
kelompok seni dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.
B. Sasaran
Sasaran panduan ini ditujukan untuk petugas, dan pemohon dalam proses
pelayanan penerbitan pengesahan kelompok seni di Kabupaten Wonosobo.
C. Protokol Kesehatan dan Keselamatan Dalam Proses Pelayanan Penerbitan
Pengesahan Kelompok Seni.
Dilakukan secara langsung/tatap muka :
- Petugas memastikan tempat duduk diatur memenuhi syarat physical
distancing, dengan jarak tempat duduk antara petugas dengan
pemohon, dan antar pemohon, minimal 1,5 meter.
- Petugas membuka pintu dan jendela ruang rapat untuk menjaga sirkulasi
udara.
- Petugas dan pemohon wajib memakai masker, menggunakan hand
sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, sebelum
pelayanan penerbitan pengesahan kelompok seni (sarana disiapkan
Dinas).
- Sebelum memasuki ruang, pemohon dicek dulu suhu tubuhnya. Apabila
suhu ≥ 37,3 ° C, atau menunjukkan gejala batuk/pilek/ demam/sakit
tenggorokan/ sesak nafas, maka yang bersangkutan tidak diijinkan
memasuki ruang, dan dipastikan melakukan pemeriksaan ke sarana
kesehatan yang memadai guna antisipasi COVID-19.
- Pemohon wajib mengisi daftar hadir (nama, alamat dan nomor hp) yang
diperlukan untuk penelusuran kontak sebagai langkah antisipasi apabila
ditemukan kasus positif Covid-19 pada petugas dan/atau pengunjung.
- Petugas wajib menyimpan nama, alamat dan nomor hp/telepon
pemohon pengesahan kelompok seni setidaknya selama 3 bulan setelah
pertemuan, agar apabila ada diantara petugas/pemohon yang positif
4

-

COVID atas dasar hasil test SWAP, maka Dinas dapat menyampaikan ke
seluruh petugas/pemohon lain yang sempat kontak dengan penderita,
untuk keperluan tracing.
Pemohon menempati tempat duduk dengan tertib dan tidak berkerumun,
baik sebelum, selama atau setelah proses pelayanan.
Antara pemohon yang satu dengan yang lain, dan antara pemohon
dengan petugas, tidak boleh ada kontak fisik termasuk berjabat tangan.
Dilakukan pembatasan jumlah pemohon yang masuk ruang (bergantian),
agar jumlah pemohon di ruangan pelayanan pengesahan kelompok seni,
tidak melebihi 5 orang.
Selesai proses penerbitan sertifikat pengesahan kelompok seni, baik
petugas maupun pemohon diwajibkan menggunakan hand sanitizer atau
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir (sarana disiapkan Dinas).
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Abdurahman Wahid No. 104  (0286) 321194 Fax (0286)
321194, Kode Pos 56311
WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 430/ 638 /Disparbud/ 2020
TENTANG
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KEGIATAN SENI PERTUNJUKAN,
PAGELARAN TRADISI, DAN PAGELARAN ADAT ISTIADAT DI KABUPATEN WONOSOBO
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO,
Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya wabah Covid-19, banyak sekali
kegiatan yang terdampak, termasuk di antaranya seni
pertunjukan, pagelaran tradisi dan pagelaran adat istiadat;
b. bahwa
perlu disiapkan
aturan
untuk mendukung
keberlangsungan kegiatan seni pertunjukan, pagelaran tradisi
dan pagelaran adat istiadat pada situasi pandemi Covid-19,
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo tentang Protokol Adaptasi Kebiasaan
Baru Pada Kegiatan Seni Pertunjukan, Pagelaran Tradisi Dan
Pagelaran Adat Istiadat di Kabupaten Wonosobo Dalam
Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19);
Mengingat : 1.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang1

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6055);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6414);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan
Menteri
Kesehatan
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);
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020 dan
Nomor KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
dalam
Masa
Penetapan
Kedaruratan
Kesehatan
Masyarakat Covid-19;
Surat
Edaran
Menteri
Ketenagakerjaan
Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ
tentang
Pembentukan
Gugus
Tugas
Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor
4 Tahun
2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan
Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
2

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU
: Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kegiatan Seni
Pertunjukan, Pagelaran Tradisi Dan Pagelaran Adat Istiadat di
Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan Dan
Pengendalian
Corona
Virus
Disease
2019
(COVID-19),
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kegiatan Seni
Pertunjukan, Pagelaran Tradisi Dan Pagelaran Adat Istiadat
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan protokol
kesehatan yang meliputi kegiatan :
1) Pertunjukan karya seni, berupa seni tari, drama, konser musik
dan berbagai kegiatan seni pertunjukan;
2) Pagelaran tradisi;
3) Pagelaran adat istiadat,
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

: Penyelenggara kegiatan, petugas, dan pengunjung, wajib
mengikuti protokol ini.
: Apabila terdapat kekeliruan pada Keputusan ini di kemudian hari,
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/ 638 /Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KEGIATAN SENI
PERTUNJUKAN, PAGELARAN TRADISI, DAN PAGELARAN ADAT ISTIADAT DI
KABUPATEN WONOSOBO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
A. Tujuan
Protokol ini bertujuan untuk:
1. Menjamin kebersihan, kesehatan, dan keselamatan (Cleanliness, Health, and
Safety/CHS) penyelenggara acara, pekerja seni dan pengunjung pada
kegiatan seni pertunjukan, pagelaran tradisi, dan pagelaran adat istiadat di
Kabupaten Wonosobo.
2. Meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran wabah dan dampak
COVID-19 di Kabupaten Wonosobo khususnya di berbagai kegiatan seni
pertunjukan, pagelaran tradisi, dan pagelaran adat istiadat.
3. Mendorong para pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi
dan pengawasan dalam rangka penerapan protokol pelaksanaan berbagai
kegiatan seni pertunjukan, pagelaran tradisi, dan pagelaran adat istiadat di
Kabupaten Wonosobo, dalam rangka pencegahan dan pengendalian
COVID-19.
B. Sasaran
Sasaran panduan ini ditujukan untuk Penyelenggara, petugas, pekerja seni
dan pengunjung dalam melaksanakan kegiatan.
C. Protokol Kesehatan dan Keselamatan (Berlaku secara umum untuk semua
kegiatan seni pertunjukan, pagelaran tradisi, dan pagelaran adat istiadat di
Kabupaten Wonosobo).
a. Bagi Pengelola atau Penyelenggara :
1)
Sebelum pelaksanaan acara, panitia wajib mengajukan ijin keramaian
dengan protokol kesehatan ke Kapolsek (diajukan paling lambat 1
bulan sebelum acara digelar), dengan wajib dilampiri dokumen :
a. Surat pernyataan dari penyelenggara untuk bersedia mematuhi
protokol penyelenggaraan kegiatan seni pertunjukan /pagelaran
tradisi/pagelaran adat istiadat; bersedia menyiapkan kelengkapan
sarana prasarana dan bersedia memenuhi persyaratan sesuai
protokol yang berlaku.
b. Surat pernyataan bersedia untuk acara dibubarkan, apabila tidak
patuh pada protokol yang berlaku.
c. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
Legitimasi/rekomendasi dari Desa/kelurahan dan Kecamatan ini
dapat diterbitkan setelah melalui berbagai pertimbangan, kajian
dan pengecekan kelengkapan persyaratan dan sarana prasarana;
dengan menggandeng Satgas Penanganan Covid-19 tingkat
desa/kelurahan dan kecamatan.
2)

Melakukan pendataan petugas dan pekerja seni yang
bekerja/datang ke tempat kerja.

masuk
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3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)
17)
18)
19)

Menerapkan kebijakan skrining self assessment risiko COVID-19 untuk
para petugas dan pekerja seni yang akan masuk kerja. Format formulir
dimaksud tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
Mewajibkan petugas, pekerja seni dan pengunjung menggunakan
masker di tempat layanan atau kegiatan, jika menggunakan masker
kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis.
Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga
kali sehari) pada area kerja dan area publik (fasilitas umum yang sering
disentuh publik).
Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang
memadai dan mudah diakses oleh petugas, pekerja seni dan
pengunjung, khususnya di tempat masuk dan keluar area
acara/pelayanan serta memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan;
atau menyediakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 70 %.
Menyediakan tempat sampah khusus untuk membuang alat pelindung
diri (termasuk masker dan sarung tangan) yang telah digunakan.
Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan
COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh petugas, pekerja seni
dan pengunjung di pintu masuk, dengan menggunakan thermogun.
Jika ditemukan petugas, pekerja seni atau pengunjung dengan suhu ≥
37,3°C (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5
(lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama), yang bersangkutan
dilarang masuk area dan diminta untuk melakukan pemeriksaan
kesehatan.
Petugas yang melakukan pengukuran suhu harus dilengkapi dengan
alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan pelindung wajah (face
shield).
Dalam hal menyediakan makan untuk petugas dan/atau pekerja seni,
agar memberikan asupan gizi seimbang, nutrisi makanan dan buahbuahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu
mempertahankan
daya
tahan
tubuh.
Jika
memungkinkan
petugas/pekerja seni dapat diberikan suplemen vitamin C.
Memasang media informasi untuk mengingatkan petugas, pekerja seni
dan pengunjung agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan antara
lain dengan selalu menggunakan masker yang menutupi hidung dan
mulut hingga dagu, pembatasan jaga jarak antar orang minimal 1,5
meter dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau
menggunakan hand sanitizer.
Menginformasikan secara daring di website dan media sosial mengenai
aturan protokol COVID-19, agar ditaati saat tamu/pekerja seni/petugas
berada pada area pertunjukan/acara.
Area dan permukaan meja resepsionis/penerima tamu harus selalu
dibersihkan segera setelah dipakai tamu. Antrian dan jarak harus selalu
terjaga.
Pengaturan jumlah kursi dan jarak antara tempat duduk (minimal 1,5
meter) di area lobby / penerima tamu harus selalu terjaga dengan
pemberian tanda, agar jangan sampai terjadi penumpukan tamu.
Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja/area dengan sirkulasi
udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
Bila memungkinkan ruang, koridor dan area publik mendapatkan udara
segar sekali sehari dengan membuka pintu dan jendela.
Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan petugas atau pekerja seni kekurangan waktu untuk
5

20)

21)
22)

23)

24)

beristirahat
yang
dapat
menyebabkan
penurunan
sistem
kekebalan/imunitas tubuh.
Menghindari adanya acara di malam hari, apabila tetap harus
diadakan, memastikan petugas/pekerja seni yang terlibat merupakan
pekerja dalam kondisi fit/sehat, berusia kurang dari 50 (lima puluh)
tahun, dan tidak memiliki penyakit komorbid/bawaan.
Menghindari barang yang digunakan bersama pada area padat
pekerja/pengunjung seperti perlengkapan ibadah, dan sebagainya.
Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter dengan :
a) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat
petugas/pekerja seni/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet,
musholla dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
b) Pengaturan jumlah petugas dan pekerja seni yang masuk agar
memudahkan penerapan menjaga jarak fisik antar orang minimal
1,5 meter.
c) Pengaturan meja dan tempat duduk petugas/pekerja seni maupun
pengunjung/tamu dengan jarak minimal 1,5 meter.
Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung :
a) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya plexy glass) di meja atau
counter
sebagai
perlindungan
tambahan
untuk
petugas
(kasir/petugas tiket, customer service, dan lain-lain).
b) Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa
kontak dan tanpa alat bersama), apabila ada penjualan tiket
pertunjukan.
Mencegah kerumunan pengunjung, dengan cara :
a) Menggelar pertunjukan/acara di area tertutup; atau dapat di area
terbuka dengan cara :
1. Membatasi sekeliling area dengan seng/barikade yang memadai.
2. Membatasi akses jalan masuk ke lokasi pertunjukan/pagelaran,
dengan penjagaan ketat (dapat melibatkan Linmas /petugas
keamanan).
3. Membatasi asal pengunjung/penonton (hanya untuk penduduk
wilayah desa/kelurahan setempat); dan/atau membatasi jumlah
pengunjung.
b) Mengontrol jumlah pengunjung yang dapat masuk ke lokasi acara
untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan. Maksimal
jumlah pengunjung yang diperbolehkan masuk ke area, disesuaikan
dengan luasan area, dengan jarak antar pengunjung minimal 1,5
meter.
c) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan pintu keluar, dan
menerapkan jaga jarak antar orang minimal 1,5 meter.
d) Seyogyanya membedakan pintu masuk dengan pintu keluar
pengunjung.
e) Membuat alur pengunjung yang aman.
f) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik.
g) Menerima pesanan tiket (untuk pertunjukan yang berbayar)/reservasi
secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan pertemuan
langsung dengan pelanggan/pengunjung.
h) Menetapkan jam operasional atau jam acara, sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
i) Membatasi jumlah pengunjung pada satu waktu dan jumlah
maksimum pengunjung dalam satu hari.
j) Tidak menyelenggarakan kegiatan arak-arakan.
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25) Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus
untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan
(dibantu Tim Satgas Penanganan COVID-19 dari Desa/Kelurahan, dan
Kecamatan).
26) Mempunyai, melatih, dan menerapkan prosedur mengenai :
a) Penanganan bagi tamu/konsumen/pengunjung yang diduga
mengalami sakit.
b) Pembersihan
dan
disinfeksi
tempat
yang
didatangi
pekerja/tamu/pengunjung yang terduga positif COVID-19.
c) Membantu pelacakan kontak.
27) Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam
rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dokumen dan
rekaman (termasuk data orang yang hadir dalam acara) disimpan
selama 3 (tiga) bulan untuk penelusuran/tracing.
28) Melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 daerah
setempat.
29) Melatih petugas dan pekerja seni mengenai bagaimana melakukan
pencegahan penularan serta melindungi diri sendiri dari COVID-19 saat
di tempat kerja.
30) Melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan.
31) Menunda pelaksanaan program/kegiatan/event yang melibatkan
banyak orang.
32) Apabila di tempat layanan atau kegiatan terdapat orang yang
terkonfirmasi
COVID19
maka
pertunjukan
secara
operasional
diberhentikan dan dilakukan sterilisasi area dengan desinfektan.
33) Membatasi jumlah tamu/undangan/pengunjung, dan hanya menggelar
acara inti saja.
34) Melakukan pembatasan jenis/kelompok kesenian yang tampil dan jumlah
orang yang terlibat dalam kegiatan seni, dengan durasi maksimal total
pertunjukan/pagelaran selama 2 s/d 3 jam.
35)Memastikan semua produk makanan yang disajikan dalam acara,
diperoleh dari sumber yang terpercaya, diolah dan disajikan dengan
higienis.
36) Menutupi minuman dan makanan dengan benar untuk mencegah
kontaminasi, serta tidak menggunakan peralatan makan yang sama
untuk peserta/seluruh yang hadir. Seyogyanya makanan/minuman
disajikan dengan alat makan/minum khusus atau box.
37) Memasang media informasi untuk mengingatkan petugas/panitia, pengisi
acara dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik,
mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/menggunakan hand
sanitizer selama minimal 20 detik, serta menggunakan masker.
38) Diupayakan acara digelar di pagi/siang hari. Apabila terpaksa digelar
malam hari maka dibatasi maksimal pukul 23.00 WIB acara harus sudah
selesai (dalam pelaksanaannya terikat/menyesuaikan dengan ketentuan
Peraturan Pemkab terkait jam malam apabila ada); agar tidak
mengakibatkan petugas/panitia, pengisi acara dan pengunjung
kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan
penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
39) Wajib melakukan Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk memastikan
penyelenggaraan event/pertunjukan tidak bentrok waktunya dengan
jadwal kegiatan serupa.
40) Apabila terjadi pelanggaran protokol/ketentuan penyelenggaraan
acara, maka acara dapat dibubarkan oleh Polsek/aparat keamanan.
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41) Penyelenggara wajib menyediakan tenaga/tim kesehatan di area
acara.
42) Penyelenggara wajib berkoordinasi dengan tim keamanan untuk proses
pengamanan jalannya acara.
43) Bagi petugas/pekerja seni/ pengunjung yang berasal dari zona merah,
diwajibkan yang bersangkutan membawa dokumen :
a) Hasil uji test Real Time PCR/Swab dengan hasil negatif yang
mencantumkan keterangan masa berlaku hasil test dari instansi
berwenang (PCR dilakukan 14 hari atau kurang dari 14 hari sebelum
acara digelar), atau
b) Hasil Rapid Test (dilakukan 14 hari atau kurang dari 14 hari sebelum
acara digelar) dengan hasil tidak reaktif.
b. Bagi Petugas dan Pekerja Seni
1) Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,
saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di
tempat kerja.
2) Membawa 3 stel pakaian bersih (1 stel dikenakan saat berangkat, 1 stel
saat bertugas dan 1 stel untuk perjalanan pulang).
3) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja.
Petugas/Pekerja Seni yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri
tenggorokan dan/atau sesak nafas untuk tidak masuk bekerja atau tetap
di rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
4) Petugas/Pekerja Seni yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri
tenggorokan dan/atau sesak nafas pada saat di tempat kerja, wajib
melaporkan kepada atasan, segera pulang ke rumah untuk beristirahat
dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
5) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih
dan Sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik
minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7
(tujuh) jam) serta menghindari faktor risiko penyakit.
6) Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol dengan menutup
mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin serta buang kertas tisu
yang kotor di tempat sampah, atau gunakan lengan atas bagian dalam
untuk menutup mulut.
7) Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak
bersih.
8) Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter saat berhadapan dengan
pelaku usaha, rekan kerja atau pengunjung/pelanggan saat bertugas.
9) Menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan serta
pelindung mata dan pelindung wajah (pelindung wajah/face shield
terutama diperlukan untuk petugas yang melakukan pengecekan suhu
tubuh).
10) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat,
alat makan, dan lain-lain.
11) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota
keluarga di rumah. Bersihkan telepon genggam, kacamata, tas, dan
barang lainnya dengan cairan disinfektan.
12) Membiasakan diri untuk membersihkan semua peralatan yang baru
dipakai, agar siap digunakan pekerja lain. Demikian pula sebelum
menggunakan, peralatan agar dibersihkan/disinfeksi terlebih dahulu.
Khusus untuk perangkat gamelan/alat pertunjukan yang tidak boleh
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didisenfaksi karena rawan rusak, maka pekerja seni harus menggunakan
sarung tangan atau sering menggunakan hand sanitizer.
13) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3
(tiga) kali sehari di area kerja dan area publik atau sarana yang
digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet,
dan lain sebagainya.
14) Memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara
teratur, terutama di lift dan toilet.
15) Saat perlu menyerahkan/mengembalikan/menerima barang dari dan ke
tamu sebaiknya dengan perantara baki/meja kecil untuk menghindari
interaksi fisik langsung.
16) Petugas memastikan siapapun yang hadir membuang sampah di tempat
yang sudah ditentukan.
17) Petugas memastikan penjual makanan/minuman di sekitar lokasi
pertunjukan menjalankan protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan
makanan/minuman harus disajikan higienis dan tertutup.
18) Antara Petugas, Penonton, Panitia dan/atau pengisi acara tidak
diperbolehkan melakukan kontak fisik termasuk berjabat tangan.
19) Pekerja seni memastikan topeng dan/atau kostum penari tidak
digunakan secara bergantian.
20) Memastikan seluruh area di dalam gedung adalah area tidak merokok,
agar tidak menambah risiko penyakit utamanya yang berkaitan dengan
pernafasan.
c. Bagi Tamu/Pengunjung
1) Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
2) Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol dengan menutup
mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin serta buang kertas tisu
yang kotor di tempat sampah, atau gunakan lengan atas bagian dalam
untuk menutup mulut.
3) Pengunjung mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau
menggunakan hand sanitizer sebelum masuk area.
4) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer.
5) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut
dengan tangan yang belum dicuci pakai sabun dengan air mengalir
dan/atau hand sanitizer.
6) Membawa peralatan pribadi untuk menghindari kontaminasi dari barang
publik seperti alat shalat, tempat minum, dan sebagainya.
7) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8) Mengikuti ketentuan kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang
ditentukan di area publik.
9) Mengatur waktu kunjungan agar tidak terlalu lama.
D. Protokol Tambahan Kegiatan Seni Pertunjukan, Pagelaran Tradisi dan Pagelaran
Adat Istiadat.
a) Setiap Penyelenggara wajib membuat protokol turunan yang bersifat
spesifik pada lingkungan layanan dan produksi acara masing-masing.
b) Setiap Penyelenggara wajib membagikan formulir skrining self assessment
risiko COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini,
kepada seluruh orang yang terlibat dalam layanan dan produksi acara
serta mengumpulkannya kembali paling lambat 1 (satu) hari sebelum
dimulainya semua layanan dan produksi.
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c) Penyelenggara melakukan pemantauan kepada seluruh pekerja selama
bekerja jika ada yang mengalami demam, batuk, pilek, dan/atau sesak
nafas dan memastikan yang bersangkutan diperiksa di fasilitas layanan
kesehatan/dokter.
d) Menugaskan orang/petugas untuk mencatat data diri orang yang hadir
dalam acara baik pekerja/pelaku seni maupun pengunjung/penonton
((nama, alamat, nomor telepon dan riwayat perjalanan dari zona merah
COVID-19 selama 2 minggu terakhir).
e) Membatasi jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan seni dengan
memperhatikan faktor risiko bagi masing-masing pekerja/pelaku seni
maupun pengunjung/penonton.
f) Menyediakan
partisi
antara
pekerja/pelaku
seni
dengan
pengunjung/penonton apabila diperlukan.
g) Penyelenggara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan
setempat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
3) Protokol Khusus
a) Praproduksi
1) Seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan secara daring.
2) Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas kesehatan
rujukan terdekat serta prosedur penanganan COVID-19.
3) Transportasi pelatih dan penampil tidak boleh menggunakan
kendaraan umum.
4) Kantor produksi/studio/tempat latihan hanya terbuka untuk peserta
dengan jumlah terbatas dan mekanisme transportasi terkontrol, dan
tetap menjaga jarak.
5) Membatasi jumlah orang dan jangka waktu latihan dalam satu
ruangan dengan menerapkan ketentuan jaga jarak fisik antar orang
minimal 1,5 meter.
6) Melakukan manajemen daring pada saat praproduksi seperti rapat,
pemilihan penampil, dan sebagainya.
7) Menghindari membuat adegan yang membutuhkan kontak fisik untuk
meminimalkan risiko penularan COVID-19. Apabila adegan kontak fisik
sangat dibutuhkan maka:
• setiap penampil yang terlibat dalam kontak fisik wajib melakukan
isolasi selama 14 (empat belas hari) sebelum latihan/acara dimulai,
atau melakukan tes PCR/swab dengan hasil negatif yang
mencantumkan keterangan masa berlaku hasil tes dari instansi
berwenang sebelum latihan/acara dimulai.
8) Menerapkan aturan jarak duduk antar orang di tempat latihan
ataupun ruang makan (minimal 1,5 meter).
9) Konsumsi perlu dijamin kebersihan dan higienitasnya.
10) Diusahakan kantor/studio/tempat latihan tidak berada dekat/di dalam
lokasi pemukiman.
b) Saat Pertunjukan
1) Setiap pekerja seni/penampil wajib mematuhi protokol kesehatan.
2) Setiap pekerja seni/penampil selalu membawa surat tugas dan
indentitas diri serta berkoordinasi dengan aparat setempat jika
diperlukan.
3) Memastikan kondisi prima dan memeriksa suhu tubuh dengan
thermogun, dengan suhu tidak ≥ 37,3°C (setelah dilakukan 2 (dua) kali
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pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu
pertama) setiap memulai dan mengakhiri aktivitas.
4) Petugas termasuk penampil wajib menggunakan masker.
5) Setiap petugas kebersihan wajib menggunakan sarung tangan saat
melaksanakan tugas.
6) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau hand
sanitizer sebelum memulai dan setelah mengakhiri aktivitas.
7) Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masing-masing
orang/tidak bergantian.
8) Juru rias, penata rambut, dan penata busana wajib menggunakan
pelindung wajah dan masker.
9) Semua busana harus melalui proses sterilisasi/dicuci bersih dengan
sabun sebelum dipakai pekerja seni/penampil.
10) Menjaga hidrasi tubuh dan mengkonsumsi suplemen/vitamin secara
teratur.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/ 638/Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020
FORMULIR SKRINING SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19
INSTRUMEN SELF ASSESSMENT (PENILAIAN MANDIRI) RISIKO COVID-19
Nama
:…………….
NIK (No KTP)
: ……………….
ID Kepegawaian
: ……………
Satuan Kerja/Bagian/Divisi : ………….
Tanggal
: ………………
Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam
menjawab pertanyaan di bawah ini.
Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut :
NO PERTANYAAN
YA TIDAK JIKA YA, JIKA
SKOR
TIDAK,
SKOR
1.
Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar,
1
0
fasyankes, kerumunan orang dan lain-lain)?
2.
Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?
1
0
3.
Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar
1
0
kota/internasional? (wilayah yang terjangkit Covid19/zona merah)
4.
Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan
1
0
orang banyak?
5.
Apakah memiliki riwayat Kontak Erat dengan orang
5
0
yang dinyatakan ODP, PDP, atau Konfirm COVID-19
(berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu
ruangan/satu rumah) ?
6.
Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit
5
0
tenggorokan/ sesak nafas dalam 14 hari terakhir
JUMLAH TOTAL
Skor total 0 = Risiko kecil;

1-4

= risiko sedang; ≥ 5

= risiko besar

TINDAK LANJUT :
a. Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja.
Pekerja dilakukan pemeriksaan PCR/Swab, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid
Test oleh petugas kesehatan/fasyankes setempat.
b. Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu
di pintu masuk tempat kerja, Apabila didapatkan suhu ≥ 37,3 ° C (setelah dilakukan 2
kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama)
agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan
pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP pekerja dapat masuk bekerja.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Abdurahman Wahid No. 104  (0286) 321194 Fax (0286)
321194, Kode Pos 56311
WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 430/ 642 /Disparbud/ 2020
TENTANG
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA LAYANAN EKONOMI KREATIF
DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO,
Menimbang : a.
bahwa dengan terjadinya wabah Covid-19, banyak sekali
kegiatan yang terdampak secara ekonomi, termasuk di
antaranya kegiatan layanan ekonomi kreatif;
b.
bahwa perlu disiapkan aturan untuk mendukung
keberlangsungan kegiatan layanan ekonomi kreatif pada
situasi pandemi Covid-19, dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo tentang Protokol
Adaptasi
Kebiasaan Baru
pada Layanan Ekonomi Kreatif Di
Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Mengingat : 1.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5060);
4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
5.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
1

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6414);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peaturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan
Menteri
Kesehatan
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);
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/413/2020
tentang
Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
(COVID-19);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan
Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020 dan
Nomor KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
dalam
Masa
Penetapan
Kedaruratan
Kesehatan
Masyarakat Covid-19
Surat
Edaran
Menteri
Ketenagakerjaan
Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ
tentang
Pembentukan
Gugus
Tugas
Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Daerah;
Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Nomor 4 Tahun
2020 tentang Kriteria Pembatasan
Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU
: Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru pada Layanan Ekonomi Kreatif
Di Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan Dan
Pengendalian
Corona
Virus
Disease
2019
(COVID-19)
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru pada Layanan Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan protokol
kesehatan bagi penyelenggaraan kegiatan atau layanan
ekonomi kreatif pada :
1) Wonosobo Creatif Hub di Gerbang Wisata Mendolo
2) Gazebo Kuliner di Gerbang Wisata Mendolo
3) Aktifitas pekerjaan produksi audio visual, yang merupakan
pembuatan karya audio visual yang menghasilkan berbagai
keluaran, meliputi film cerita, film pendek, film animasi, film
dokumenter, video dokumentasi kegiatan, programa televisi,
berita televisi dan/atau daring, konten video untuk
kepentingan daring dan/atau kegiatan lainnya, serta film iklan
untuk televisi dan/atau daring.
KETIGA
: Penyelenggara kegiatan
atau layanan, petugas, dan
pengunjung, wajib mengikuti protokol ini.
KEEMPAT
: Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketentuan
ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/ 642 /Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA LAYANAN EKONOMI KREATIF
DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
A. Tujuan
Protokol ini bertujuan untuk:
1. Menjamin kebersihan, kesehatan, dan keselamatan (Cleanliness, Health, and
Safety/CHS) pelaku usaha/jasa, pekerja dan pengunjung pada layanan
ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo.
2. Meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran wabah dan dampak
COVID-19 di Kabupaten Wonosobo khususnya di berbagai kegiatan layanan
ekonomi kreatif.
3. Mendorong para pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi
dan pengawasan dalam rangka penerapan protokol pelaksanaan layanan
ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo dalam rangka pencegahan dan
pengendalian COVID-19.
B. Sasaran
Sasaran panduan ini ditujukan untuk Penyelenggara, petugas dan
pengunjung/penerima layanan ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo
dalam melaksanakan kegiatan.
C. Protokol Kesehatan dan Keselamatan (Berlaku Secara Umum di Semua Lokasi
Layanan Ekonomi Kreatif).
a. Bagi Pengelola atau Penyelenggara :
1) Melakukan pendataan pekerja yang perlu tetap bekerja/datang ke
tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
2) Menerapkan kebijakan skrining self assessment risiko COVID-19 untuk
para pekerja yang akan masuk kerja. Format formulir dimaksud
tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
3) Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker di tempat
layanan atau kegiatan, jika menggunakan masker kain sebaiknya
menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis.
4) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga
kali sehari) pada area kerja dan area publik (fasilitas umum yang sering
disentuh publik).
5) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan
mudah diakses oleh pekerja dan konsumen, khususnya di tempat masuk
dan keluar area pelayanan dengan produk yang sesuai standar serta
memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan jika diperlukan.
6) Menyediakan tempat sampah khusus untuk membuang alat pelindung
diri yang telah digunakan.
7) Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan
COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
8) Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai
bekerja, dan pengunjung di pintu masuk, dengan thermo gun.
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9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)
18)

19)

20)
21)

22)

Jika ditemukan pekerja/pengunjung dengan suhu ≥ 37,3°C (setelah
dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit
dari pemeriksaan suhu pertama), tidak diperkenankan masuk dan
diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
Petugas yang bertugas melakukan pengukuran suhu harus dilengkapi
dengan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan pelindung
wajah (face shield)).
Dalam hal menyediakan makan untuk pekerja, agar memberikan
asupan gizi seimbang nutrisi makanan dan buah-buahan yang banyak
mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan
tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.
Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan
konsumen/pengunjung agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan
yakni dengan selalu menggunakan masker yang menutupi hidung dan
mulut hingga dagu, pembatasan jaga jarak minimal 1,5 meter dan
mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan
hand sanitizer.
Menginformasikan secara daring di website dan media sosial mengenai
aturan protokol COVID-19, agar ditaati saat tamu/pekerja/pihak ketiga
berada pada area layanan.
Area dan permukaan meja resepsionis/penerima tamu harus selalu
dibersihkan segera setelah dipakai tamu. Antrian dan jarak harus selalu
terjaga.
Pengaturan jumlah kursi dan jarak tempat duduk di area lobby/
penerima tamu harus selalu terjaga dengan pemberian tanda, agar
jangan sampai terjadi penumpukan tamu.
Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara
yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
Bila memungkinkan ruang, koridor dan area publik mendapatkan udara
segar sekali sehari dengan membuka pintu dan jendela.
Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang
dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
Menghindari adanya shift ketiga (shift malam), apabila tetap harus
diadakan, memastikan petugas/pekerja yang melaksanakan shift ketiga
merupakan pekerja dalam kondisi fit/sehat, berusia kurang dari 50 (lima
puluh) tahun, dan tidak memiliki penyakit komorbid/bawaan.
Menghindari barang yang digunakan bersama pada area padat
pekerja/pengunjung seperti perlengkapan ibadah, dan sebagainya.
Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter dengan :
a) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat
pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, musholla dan area
lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
b) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan
penerapan menjaga jarak.
c) Pengaturan meja dan
tempat
duduk
pekerja maupun
pengunjung/tamu dengan jarak minimal 1,5 meter.
Melakukan
upaya
untuk
meminimalkan
kontak
dengan
pelanggan/pengunjung :
a) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya plexy glass) di meja atau
counter
sebagai
perlindungan
tambahan
untuk
pekerja
(kasir/petugas tiket, customer service, dan lain-lain).
b) Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa
kontak dan tanpa alat bersama).
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23) Mencegah kerumunan pelanggan/pengunjung, dengan cara :
a) Mengontrol jumlah pelanggan/pengunjung yang dapat masuk ke
lokasi layanan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan,
dengan jarak antar pengunjung minimal 1,5 meter.
b) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menerapkan jaga
jarak minimal 1,5 meter.
c) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik,
khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir/petugas tiket
dan customer service.
d) Menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon
untuk
meminimalkan
pertemuan
langsung
dengan
pelanggan/pengunjung.
e) Membuat alur pengunjung yang aman.
f) Menetapkan jam layanan atau operasional, sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
g) Membatasi jumlah pengunjung pada satu waktu dan jumlah
maksimum pengunjung dalam satu hari.
h) Membatasi waktu kunjungan.
24) Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus
untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan.
25) Mempunyai, melatih, dan menerapkan prosedur mengenai :
a) Penanganan bagi tamu/konsumen/pengunjung yang diduga
mengalami sakit.
b) Pembersihan
dan
disinfeksi
tempat
yang
didatangi
pekerja/tamu/pengunjung yang terduga positif COVID-19.
c) Membantu pelacakan kontak.
26) Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam
rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dokumen dan
rekaman disimpan selama 3 (tiga) bulan untuk penelusuran.
27) Melakukan koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 daerah setempat.
28) Melatih pekerja mengenai bagaimana melakukan pencegahan
penularan serta melindungi diri sendiri dari COVID-19 saat di tempat
kerja.
29) Melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan.
30) Menunda pelaksanaan program/kegiatan/event yang melibatkan
banyak orang.
31) Apabila di tempat layanan atau kegiatan terdapat orang yang
terkonfirmasi COVID19 maka lokasi layanan/pertunjukan secara
operasional diberhentikan dan dilakukan sterilisasi.
b. Bagi Pekerja
1) Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,
saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di
tempat kerja.
2) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja
yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan
dan/atau sesak nafas untuk tidak masuk bekerja atau tetap di rumah dan
apabila kondisi berlanjut memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan
kesehatan.
3) Pekerja yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan
dan/atau sesak nafas pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan
kepada atasan, segera pulang ke rumah untuk beristirahat dan
periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila kondisi berlanjut.
4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih
dan Sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik
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minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7
(tujuh) jam) serta menghindari faktor risiko penyakit.
5) Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol dengan menutup
mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin serta buang kertas tisu
yang kotor di tempat sampah, atau gunakan lengan atas bagian dalam
untuk menutup mulut.
6) Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak
bersih.
7) Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter saat berhadapan dengan
pelaku usaha, rekan kerja atau pengunjung/pelanggan saat bertugas.
8) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai
bekerja. Menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan
serta pelindung mata dan wajah (face shield) apabila diperlukan
terutama untuk petugas yang bertugas melakukan pengecekan suhu
tubuh.
9) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat,
alat makan, dan lain-lain.
10) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota
keluarga di rumah. Bersihkan telepon genggam, kacamata, tas, dan
barang lainnya dengan cairan disinfektan.
11) Membiasakan diri untuk membersihkan semua peralatan/ mesin yang
baru dipakai, agar siap digunakan pekerja lain, seperti mesin absensi,
komputer, meja dan sebagainya. Demikian pula sebelum menggunakan,
peralatan agar dibersihkan/disinfeksi terlebih dahulu.
12) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3
(tiga) kali sehari di area kerja dan area publik atau sarana yang
digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet,
dan lain sebagainya.
13) Memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara
teratur, terutama di lift dan toilet.
14) Saat perlu menyerahkan/mengembalikan/menerima barang dari dan ke
tamu sebaiknya dengan perantara baki/meja kecil untuk menghindari
interaksi fisik langsung.
15) Seluruh area di dalam gedung adalah area tidak merokok.
c. Bagi Tamu/Pengunjung
1) Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
2) Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol dengan menutup
mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin serta buang kertas tisu
yang kotor di tempat sampah, atau gunakan lengan atas bagian dalam
untuk menutup mulut.
3) Pengunjung mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau
menggunakan hand sanitizer sebelum masuk area.
4) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer.
5) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut
dengan tangan yang belum dicuci pakai sabun dengan air mengalir
dan/atau hand sanitizer.
6) Membawa peralatan pribadi untuk menghindari kontaminasi dari barang
publik seperti alat shalat, tempat minum, dan sebagainya.
7) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8) Mengikuti ketentuan kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang
ditentukan di area publik.
9) Mengatur waktu kunjungan agar tidak terlalu lama.
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D. Protokol Tambahan Khusus Per Bidang Layanan
a. Protokol Tambahan Untuk pengunjungan ke Mendolo Creatif Hub di Gerbang
Wisata Mendolo, ditetapkan protokol sebagai berikut:
1) Pada saat kedatangan pengunjung :
a) Pengunjung mengisi data diri (nama, alamat, nomor telepon) dan
riwayat perjalanan dari zona merah/hitam COVID-19 selama 2 minggu
terakhir. Data ini wajib dikelola oleh pengelola minimal 3 bulan
semenjak kunjungan, untuk antisipasi pelacakan kontak/tracing.
b) Khusus pengunjung dari luar daerah, wajib membekali diri dengan :
 Hasil uji test Real Time PCR/Swab dengan hasil negatif yang
mencantumkan keterangan masa berlaku hasil test dari instansi
berwenang (PCR dilakukan 14 hari atau kurang dari 14 hari
sebelum acara digelar), atau
 Hasil Rapid Test (dilakukan 14 hari atau kurang dari 14 hari sebelum
acara digelar) dengan hasil tidak reaktif.
2) Pada saat pengunjung berada di Showroom/Ruang Mendolo Creatif Hub
di Gerbang Wisata Mendolo :
a) Pengunjung harus tetap menjaga kebersihan di sekitar area dan
menjaga jarak aman antar sesama pengunjung.
b) Pengunjung wajib mematuhi menempati tanda batas jarak yang telah
disediakan.
c) Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk membawa
makanan ringan/minuman dari luar dengan tetap menjaga kebersihan
area.
d) Pengelola/petugas mengingatkan tentang pengunjung mengenai
protokol umum kebersihan, kesehatan, dan keselamatan.
3) Pada saat pengunjung meninggalkan Mendolo Creatif Hub di Gerbang
Wisata Mendolo :
a) Petugas meminta tamu/pengunjung untuk mencuci tangan
menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand
sanitizer mereka sebelum meninggalkan area.
b) Petugas melakukan proses disinfektasi setelah jam operasional selesai,
sebelum dibuka kembali hari berikutnya.
4) Jam buka showroom di Wonosobo Creative Hub dibatasi antara Pukul
08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB.
b. Protokol tambahan untuk pengunjungan Gazebo Kuliner di Gerbang Wisata
Mendolo
1) Mengacu pada Protokol Untuk Restoran/Rumah Makan/Café dan/atau
sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo (Selain yang beroperasi di dalam Hotel).
2) Jam buka gazebo kuliner dibatasi antara Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 21.00
WIB (dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan
kebijakan Pemkab untuk restoran/warung makan).
c. Protokol Tambahan Untuk Produksi Audio Visual
1) Protokol di Semua Tahapan
a) Setiap Pengelola atau Penyelenggara wajib membuat protokol turunan
yang bersifat spesifik di lingkungan produksi masing-masing.
b) Setiap Pengelola atau Penyelenggara wajib membagikan formulir
skrining self assessment risiko COVID-19 (sebagaimana Lampiran 2
Keputusan ini) kepada seluruh orang yang terlibat dalam produksi dan
mengumpulkannya kembali paling lambat 1 (satu) hari sebelum
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dimulainya produksi.
c) Perlengkapan sanitasi standar yang wajib dimiliki setiap orang :
 masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika
menggunakan masker kain sebaiknya masker kain 3 (tiga) lapis;
 pelindung wajah (face shield),
 cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 alat makan dan minum pribadi;
 perlengkapan ibadah pribadi; dan
 perlengkapan lainnya milik pribadi.
d) Siapa yang Tidak Boleh Terlibat
 Orang dengan riwayat perjalanan dari wilayah berisiko tinggi COVID19 selama 4 (empat) minggu terakhir.
 Orang dengan riwayat interaksi dengan ODP, PDP maupun konfirmasi
COVID-19.
 Orang memiliki keluhan dan mengalami gangguan kesehatan atau
orang dengan penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi,
gangguan paru dan ginjal, kondisi immunocompromised/ penyakit
autoimun.
 Wanita hamil.
2) Jenis Protokol Produksi :
a) Protokol Produksi Dengan Lokasi Tidak Terkontrol Diberlakukan untuk
skema produksi berupa Reportase Berita Televisi dan Film Dokumenter.
(1) Persyaratan
 Kru yang terlibat disesuaikan dengan kapasitas ruangan dengan
menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.
 Mengisi formulir skrining self assesment resiko COVID-19. Format
formulir dimaksud tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
 Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
 Mengupayakan menjalani rapid test dalam waktu 14 hari atau
kurang dari 14 hari sebelum kegiatan dijalankan.
(2) Tindakan Spesifik Berdasarkan Tahapan Produksi
 Praproduksi
(a) Mengupayakan seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan
secara daring.
(b) Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas
kesehatan rujukan terdekat sesuai prosedur pencegahan dan
pengendalian COVID19.
(c) Mengupayakan pembuatan ide kreatif sesuai dengan apa
yang dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan selama masa
penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.
(d) Transportasi kru tidak boleh menggunakan kendaraan umum.
(e) Transportasi kru dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap kali
setelah digunakan.
(f) Seluruh kru dan pengemudi wajib menjalani pemeriksaan suhu
tubuh setiap hari.
(g) Jika ditemukan kru dan pengemudi dengan suhu ≥ 37,3°C
(setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu
5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama), tidak
diperkenankan terlibat dalam produksi dan diminta untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan.
(h) Mensosialisasikan dan mengedukasi protokol kesehatan pada
seluruh kru, misalnya dengan menempelkan protokol kesehatan
di setiap sudut lokasi praproduksi.
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 Produksi
(a) Setiap kru wajib mematuhi protokol kesehatan.
(b) Selalu membawa surat tugas atau identitas kru dan
berkoordinasi dengan aparat setempat jika diperlukan.
(c) Selalu menggunakan masker setiap waktu dan mencuci tangan
pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan
hand sanitizer sebelum memulai dan setelah mengakhiri
aktivitas.
(d) Menjaga jarak pribadi berikut peralatannya (kamera atau
perekam suara) minimum 1,5 meter dengan orang lain dan
menghindari kontak fisik dengan setiap orang termasuk
menghindari berjabat tangan.
(e) Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masingmasing orang, upayakan menggunakan peralatan rias pribadi.
(f) Menggunakan peralatan rias yang bersifat sekali pakai untuk
alat-alat
yang
bersentuhan
langsung
dengan
reporter/pembawa berita/aktor/model.
(g) Rambut palsu dan kuas riasan harus selalu dibersihkan dengan
disinfektan setelah pemakaian.
(h Membersihkan peralatan shooting / editing dengan cairan
disinfektan/sanitizer setiap setelah digunakan.
(i) Makanan dipersiapkan dalam tempat makan milik pribadi atau
dalam kemasan yang terjamin kebersihannya.
(j) Ruang makan diatur dengan tetap menjaga jarak.
 Pascaproduksi
(a) Seoptimal mungkin dilaksanakan secara daring, kecuali untuk kru
pascaproduksi yang terlibat di pelaksanaan produksi.
(b) Keyboard dan mouse digunakan untuk perorangan. Jika tidak
memungkinkan maka peralatan ini harus dilakukan pembersihan
dan disinfeksi setiap ada pergantian pemakai.
(c) Pada pelaksaan perekaman ulang/ rerecording dialog (ADR)
dan soundsync pastikan ada udara yang cukup dan jarak aman
antar pengisi suara. Gunakan headset pribadi serta dilakukan
pembersihan dan disinfeksi setiap pergantian pemakai.
b) Protokol Produksi Dengan Lokasi Terkontrol Jangka Pendek (Maksimal 3
(tiga) Hari Produksi).
Diberlakukan untuk skema produksi Iklan Televisi, Iklan Layanan
Masyarakat, Program Televisi Nonfiksi, Film Pendek, dan Materi Video
Media Sosial dengan produksi sederhana
(1) Persyaratan
(a) Kru yang terlibat disesuaikan dengan kapasitas ruangan untuk
memastikan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter.
(b) Mengisi formulir skrining self assesment resiko COVID-19. Format
formulir dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
(c) Pameran di bawah usia 15 (lima belas) tahun wajib didampingi
oleh orang tua/pendamping/pengasuh.
(d) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
(e) Mengupayakan menjalani rapid test.
(2) Tindakan Spesifik Berdasarkan Tahapan Produksi
(a) Praproduksi
i. Mengupayakan seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan
secara daring.
ii. Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas
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kesehatan rujukan terdekat sesuai prosedur pencegahan dan
pengendalian COVID19.
iii. Kantor produksi hanya terbuka untuk kru terbatas dengan
mekanisme transportasi terkontrol.
iv. Melakukan manajemen daring pada saat praproduksi termasuk
pertemuan preproduction meetings, casting, script conference,
dan sebagainya.
v. Mengupayakan setiap pembuatan ide kreatif sesuai dengan apa
yang dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan selama masa
penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.
vi. Menghindari membuat adegan yang membutuhkan kontak fisik
untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Apabila adegan
kontak fisik sangat dibutuhkan, maka pemeran yang terlibat
dalam adegan tersebut harus melakukan Isolasi Mandiri selama
14 (empat belas) hari sebelum pengambilan adegan dilakukan
atau melakukan tes PCR dengan hasil negatif yang
mencantumkan keterangan masa berlaku hasil tes dari instansi
berwenang.
vii. Lokasi shooting tidak boleh berada dekat/dalam lokasi
pemukiman.
viii. Transportasi kru tidak boleh menggunakan kendaraan umum.
ix. Transportasi kru dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap kali
setelah digunakan.
x. Seluruh kru dan pengemudi wajib menjalani pemeriksaan suhu
tubuh setiap hari.
xi. Jika suhu tubuh kru dan pengemudi ≥ 37,3°C (setelah dilakukan 2
(dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari
pemeriksaan suhu pertama) maka tidak diperbolehkan
melakukan proses produksi.
xii. Menyiapkan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
penanganan COVID-19 sebagai pendamping selama proses
produksi.
xiii. Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat
dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
xiv. Mensosialisasikan dan mengedukasi protokol kesehatan pada
seluruh kru, misalnya dengan menempelkan protokol kesehatan
di setiap sudut lokasi praproduksi.
(b) Produksi
i. Setiap kru wajib mematuhi protokol kesehatan.
ii. Selalu membawa surat tugas atau identitas kru dan berkoordinasi
dengan aparat setempat jika diperlukan.
iii. Menjaga jarak pribadi beserta peralatannya (kamera atau
perekam suara) minimal 1,5 meter dengan orang lain dan
menghindari kontak fisik dengan setiap orang termasuk
menghindari berjabat tangan.
iv. Untuk kegiatan yang membutuhkan banyak orang seperti
pembangunan set, pengaturan properti di set, pengaturan lampu
dan lain sebagainya dilakukan secara bergantian.
v. Pada lokasi produksi diberlakukan sistem pemisahan area,
sehingga kru dan pemeran dapat menjaga jarak aman.
vi. Juru rias, penata rambut, dan penata busana wajib menggunakan
pelindung wajah dan masker.
vii. Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masing11

masing orang, upayakan dengan peralatan tata rias pribadi.
viii. Peralatan aplikasi yang dipakai departemen penata rias tidak
boleh berbagi atau bergantian, atau masing-masing aktor
mempunyai asisten rias tersendiri untuk menghindari kontaminasi.
ix. Aktor/pemeran/model diminta untuk melakukan perbaikan tata
rambut dan wajah secara mandiri untuk menghindari kontak fisik.
x. Rambut palsu dan kuas riasan harus selalu dibersihkan dengan
disinfektan setelah pemakaian.
xi. Semua busana harus melalui proses sterilisasi sebelum dipakai
aktor/pemeran/model.
xii. Pertukaran kostum antarpemain tidak diperbolehkan, kecuali
sudah
dilakukan
sterilisasi
sebelum
digunakan
oleh
aktor/pemeran/model lain.
xiii. Makanan disiapkan dalam tempat makan milik pribadi atau dalam
kemasan yang terjamin kebersihannya.
xiv. Ruang makan diatur dengan tetap menjaga jarak.
xv. Peralatan makan/minum hanya untuk kepentingan pribadi/sekali
pakai atau dicuci secara teratur.
xvi. Membersihkan peralatan shooting/ editing/property dengan
disinfektan/ sanitizer setiap setelah digunakan.
xvii. Adanya pendampingan dan pengawasan protokol produksi oleh
Satgas COVID-19 yang telah dilatih oleh petugas dari
pemerintah/gugus tugas.
xviii. Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat
dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVI D-19.
xix. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk
beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem
kekebalan/imunitas tubuh.
(c) Pascaproduksi
i. Seoptimal mungkin dilaksanakan secara daring, kecuali untuk kru
pascaproduksi yang terlibat di pelaksanaan produksi.
ii. Keyboard dan mouse digunakan untuk perorangan. Jika tidak
memungkinkan maka peralatan ini harus dilakukan pembersihan
dan disinfeksi setiap ada pergantian pemakai.
iii. Pada pelaksanaan perekaman ulang/ rerecording dialog (ADR)
dan soundsync pastikan ada udara yang cukup dan jarak aman
antarpengisi suara. Gunakan headset pribadi serta dilakukan
pembersihan dan disinfeksi setiap pergantian pemakai.
iv. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk
beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem
kekebalan/imunitas tubuh.
c. Protokol Produksi Lokasi Terkontrol Jangka Panjang (Minimal 16 (enam
belas) hari produksi).
Diberlakukan untuk skema produksi Film Cerita Panjang, Sinetron, Web
Series, dan Film untuk Televisi. Diupayakan dengan melaksanakan
mekanisme isolasi produksi yaitu mekanisme produksi yang terisolasi dan
terkontrol dalam lokasi tertentu, seluruh pihak yang terlibat dalam
produksi tidak diperbolehkan keluar/masuk lokasi sebelum isolasi dibuka
selama 16 (enam belas) hari. Lokasi produksi harus memiliki sarana dan
prasarana yang memadai.
(1) Persyaratan
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(a) Tidak memiliki penyakit penyerta.
(b) Pemeran di bawah usia 15 (lima belas) tahun wajib didampingi
oleh orang tua/pendamping/pengasuh.
(c) Telah melakukan Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari
sebelumnya atau telah melakukan rapid test dengan hasil
negatif/non reaktif.
(d) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
(e) Memiliki surat tugas atau identitas kru/pemeran.
(f) Surat pernyataan riwayat bepergian dalam kurun waktu 1 (satu)
bulan.
(2) Tindakan Spesifik Berdasarkan Tahapan Produksi
(a) Praproduksi
i. Mengupayakan seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan
secara daring.
ii. Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas
kesehatan rujukan terdekat sesuai prosedur penanganan COVID19.
iii. Kantor produksi hanya terbuka untuk kru terbatas dengan
mekanisme transportasi terkontrol.
iv. Melakukan manajemen daring pada saat praproduksi termasuk
pertemuan preproduction meetings, casting, script conference,
dan sebagainya.
v. Menghindari membuat adegan yang membutuhkan kontak fisik
untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Apabila adegan
kontak fisik sangat dibutuhkan maka pemeran yang terlibat
dalam adegan tersebut harus melakukan Isolasi Mandiri selama 14
(empat belas) hari sebelum pengambilan adegan dilakukan atau
melakukan tes PCR dengan hasil negatif yang mencantumkan
keterangan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang.
vi. Transportasi kru tidak boleh menggunakan kendaraan umum.
vii. Transportasi kru dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap kali
setelah digunakan.
viii. Seluruh kru, pemeran, dan pengemudi wajib menjalani
pemeriksaan suhu tubuh setiap hari.
ix. Jika suhu tubuh kru, pemeran, dan pengemudi ≥ 37,3°C (setelah
dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima)
menit dari pemeriksaan suhu pertama) maka tidak diperbolehkan
mengikuti praproduksi.
x. Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat
dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
xi. Mensosialisasikan dan mengedukasi protokol kesehatan pada
seluruh kru, misalnya dengan menempelkan protokol kesehatan di
setiap sudut lokasi praproduksi.
(b) Produksi
i. Setiap kru wajib mematuhi protokol Kesehatan.
ii. Jika menggunaan moda transportasi darat mengikuti ketentuan
sebagai berikut :
• mini van maksimal 3 (tiga) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
• mini bus : maksimal 5 (lima) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
• pick up : maksimal 1 (satu) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
• truck : maksimal 1 (satu) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
• mobil box : maksimal 1 (satu) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
iii. Selalu membawa surat tugas atau identitas kru dan berkoordinasi
dengan aparat setempat jika diperlukan.
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iv. Memastikan kondisi prima dan memeriksa suhu tubuh dengan
thermogun untuk memastikan suhu tubuh <37,3°C setiap memulai
dan mengakhiri aktivitas.
v. Sistem pemisahan area dilakukan berdasarkan kebutuhan, contoh:
• Area 1: shooting site, diperuntukkan bagi produser, sutradara,
pemeran, departemen kamera, departemen artistik, departemen
pencahayaan, departemen suara, dan seluruh kru yang
berhubungan langsung dengan pengambilan gambar.
• Area 2 : unit base, diperuntukkan bagi departemen produksi dan
administrasi, ruang ganti, ruang rias, ruang tunggu pemeran,
departemen busana, departemen artistik, spesial efek, dan
departemen konsumsi.
• Area 3: extra base, diperuntukkan bagi ruang tunggu pemeran
tambahan / figuran, area penyiapan konsumsi, dan area parkir.
vi. Menggunakan masker setiap waktu dan mencuci tangan pakai
sabun dan air mengalir dan/atau hand sanitizer sebelum memulai
dan setelah mengakhiri aktivitas.
vii. Menjaga jarak pribadi beserta peralatannya (kamera atau perekam
suara) minimal 1,5 meter dengan orang lain dan menghindari
kontak fisik dengan setiap orang termasuk menghindari berjabat
tangan.
viii. Juru rias, penata rambut, dan penata busana wajib menggunakan
pelindung wajah dan masker.
ix. Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masingmasing orang, upayakan dengan peralatan tata rias pribadi.
x. Peralatan aplikasi pulasan yang dipakai departemen penata rias
tidak boleh berbagi atau bergantian, atau masing-masing aktor
mempunyai asisten penata rias tersendiri untuk menghindari
kontaminasi.
xi. Aktor/pemeran/model diminta untuk melakukan perbaikan tata
rambut dan wajah secara mandiri untuk menghindari kontak fisik.
xii. Rambut palsu dan kuas riasan harus selalu dibersihkan total dengan
disinfektan setelah pemakaian.
xiii. Semua busana harus melalui proses sterilisasi sebelum dipakai
aktor/pemeran/model.
xiv. Pertukaran kostum antar pemain tidak diperbolehkan, kecuali sudah
dilakukan sterilisasi sebelum digunakan oleh aktor/pemain/model
lain.
xv. Makanan disiapkan dalam tempat makan milik pribadi atau dalam
kemasan yang terjamin kebersihannya dan dibagikan sesuai
pengelompokan sistem pemisahan area yang berlaku.
xvi. Ruang makan diatur dengan tetap menjaga jarak.
xvii. Peralatan makan/minum hanya untuk kepentingan pribadi/sekali
pakai atau dicuci secara teratur.
xviii. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang rias/ganti pakaian
dan kamar mandi setiap 4 (empat) jam sekali.
xix. Membersihkan peralatan shooting/editing/property dengan
disinfektan / sanitizer setiap setelah digunakan.
xx. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk
beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem
kekebalan/imunitas tubuh
(c) Pascaproduksi
i. Seoptimal mungkin dilaksanakan secara daring, kecuali untuk kru
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pascaproduksi yang terlibat di pelaksanaan produksi.
ii. Keyboard dan mouse digunakan untuk perorangan. Jika tidak
memungkinkan maka peralatan ini harus dilakukan pembersihan
dan disinfeksi setiap ada pergantian pemakai.
iii. Pada pelaksanaan perekaman ulang/ rerecording dialog (ADR) dan
soundsync pastikan ada udara yang cukup dan jarak aman
antarpengisi suara. Gunakan headset pribadi serta dilakukan
pembersihan dan disinfeksi setiap pergantian pemakai.
iv. Untuk mempermudah manajemen daring pascaproduksi, lakukan
cloning hard-disk yang sama antara editor dengan produser dan
sutradara dengan sistem share project yang bisa ditonton dengan
resolusi yang standar.
v. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk
beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem
kekebalan/imunitas tubuh.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/ 642 /Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020
FORMULIR SKRINING SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19
INSTRUMEN SELF ASSESSMENT (PENILAIAN MANDIRI) RISIKO COVID-19
Nama
:…………….
NIK (No KTP)
: ……………….
ID Kepegawaian
: ……………
Satuan Kerja/Bagian/Divisi : ………….
Tanggal
: ………………
Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam
menjawab pertanyaan di bawah ini.
Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut :
NO PERTANYAAN
YA TIDAK JIKA YA, JIKA
SKOR
TIDAK,
SKOR
1.
Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar,
1
0
fasyankes, kerumunan orang dan lain-lain)?
2.
Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?
1
0
3.
Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar
1
0
kota/internasional? (wilayah yang terjangkit Covid19/zona merah)
4.
Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan
1
0
orang banyak?
5.
Apakah memiliki riwayat Kontak Erat dengan orang
5
0
yang dinyatakan ODP, PDP, atau Konfirm COVID-19
(berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu
ruangan/satu rumah) ?
6.
Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit
5
0
tenggorokan/ sesak nafas dalam 14 hari terakhir
JUMLAH TOTAL
Skor total 0 = Risiko kecil;

1-4

= risiko sedang; ≥ 5

= risiko besar

TINDAK LANJUT :
- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja.
Pekerja dilakukan pemeriksaan PCR/Swab, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid
Test oleh petugas kesehatan/fasyankes setempat.
- Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu
di pintu masuk tempat kerja, Apabila didapatkan suhu ≥ 37,3 ° C (setelah dilakukan 2
kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama)
agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan
pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP pekerja dapat masuk bekerja.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Jalan Abdurahman Wahid No. 104  (0286) 321194 Fax (0286)
321194, Kode Pos 56311
WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 430/ 642 /Disparbud/ 2020
TENTANG
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA LAYANAN EKONOMI KREATIF
DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO,
Menimbang : a.
bahwa dengan terjadinya wabah Covid-19, banyak sekali
kegiatan yang terdampak secara ekonomi, termasuk di
antaranya kegiatan layanan ekonomi kreatif;
b.
bahwa perlu disiapkan aturan untuk mendukung
keberlangsungan kegiatan layanan ekonomi kreatif pada
situasi pandemi Covid-19, dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo tentang Protokol
Adaptasi
Kebiasaan Baru
pada Layanan Ekonomi Kreatif Di
Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
Mengingat : 1.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5060);
4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
5.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
1

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6414);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peaturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan
Menteri
Kesehatan
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);
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/413/2020
tentang
Pedoman
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease
(COVID-19);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan
Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019
Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020 dan
Nomor KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
dalam
Masa
Penetapan
Kedaruratan
Kesehatan
Masyarakat Covid-19
Surat
Edaran
Menteri
Ketenagakerjaan
Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ
tentang
Pembentukan
Gugus
Tugas
Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Daerah;
Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
Nomor 4 Tahun
2020 tentang Kriteria Pembatasan
Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU
: Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru pada Layanan Ekonomi Kreatif
Di Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan Dan
Pengendalian
Corona
Virus
Disease
2019
(COVID-19)
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru pada Layanan Ekonomi Kreatif
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan protokol
kesehatan bagi penyelenggaraan kegiatan atau layanan
ekonomi kreatif pada :
1) Wonosobo Creatif Hub di Gerbang Wisata Mendolo
2) Gazebo Kuliner di Gerbang Wisata Mendolo
3) Aktifitas pekerjaan produksi audio visual, yang merupakan
pembuatan karya audio visual yang menghasilkan berbagai
keluaran, meliputi film cerita, film pendek, film animasi, film
dokumenter, video dokumentasi kegiatan, programa televisi,
berita televisi dan/atau daring, konten video untuk
kepentingan daring dan/atau kegiatan lainnya, serta film iklan
untuk televisi dan/atau daring.
KETIGA
: Penyelenggara kegiatan
atau layanan, petugas, dan
pengunjung, wajib mengikuti protokol ini.
KEEMPAT
: Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketentuan
ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/ 642 /Disparbud/2020
Tanggal :
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA LAYANAN EKONOMI KREATIF
DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
A. Tujuan
Protokol ini bertujuan untuk:
1. Menjamin kebersihan, kesehatan, dan keselamatan (Cleanliness, Health, and
Safety/CHS) pelaku usaha/jasa, pekerja dan pengunjung pada layanan
ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo.
2. Meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran wabah dan dampak
COVID-19 di Kabupaten Wonosobo khususnya di berbagai kegiatan layanan
ekonomi kreatif.
3. Mendorong para pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi
dan pengawasan dalam rangka penerapan protokol pelaksanaan layanan
ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo dalam rangka pencegahan dan
pengendalian COVID-19.
B. Sasaran
Sasaran panduan ini ditujukan untuk Penyelenggara, petugas dan
pengunjung/penerima layanan ekonomi kreatif di Kabupaten Wonosobo
dalam melaksanakan kegiatan.
C. Protokol Kesehatan dan Keselamatan (Berlaku Secara Umum di Semua Lokasi
Layanan Ekonomi Kreatif).
a. Bagi Pengelola atau Penyelenggara :
1) Melakukan pendataan pekerja yang perlu tetap bekerja/datang ke
tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
2) Menerapkan kebijakan skrining self assessment risiko COVID-19 untuk
para pekerja yang akan masuk kerja. Format formulir dimaksud
tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
3) Mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker di tempat
layanan atau kegiatan, jika menggunakan masker kain sebaiknya
menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis.
4) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga
kali sehari) pada area kerja dan area publik (fasilitas umum yang sering
disentuh publik).
5) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan
mudah diakses oleh pekerja dan konsumen, khususnya di tempat masuk
dan keluar area pelayanan dengan produk yang sesuai standar serta
memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan jika diperlukan.
6) Menyediakan tempat sampah khusus untuk membuang alat pelindung
diri yang telah digunakan.
7) Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan
COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
8) Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pekerja sebelum mulai
bekerja, dan pengunjung di pintu masuk, dengan thermo gun.
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9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)
18)

19)

20)
21)

22)

Jika ditemukan pekerja/pengunjung dengan suhu ≥ 37,3°C (setelah
dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit
dari pemeriksaan suhu pertama), tidak diperkenankan masuk dan
diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
Petugas yang bertugas melakukan pengukuran suhu harus dilengkapi
dengan alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan pelindung
wajah (face shield)).
Dalam hal menyediakan makan untuk pekerja, agar memberikan
asupan gizi seimbang nutrisi makanan dan buah-buahan yang banyak
mengandung vitamin C untuk membantu mempertahankan daya tahan
tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.
Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan
konsumen/pengunjung agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan
yakni dengan selalu menggunakan masker yang menutupi hidung dan
mulut hingga dagu, pembatasan jaga jarak minimal 1,5 meter dan
mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan
hand sanitizer.
Menginformasikan secara daring di website dan media sosial mengenai
aturan protokol COVID-19, agar ditaati saat tamu/pekerja/pihak ketiga
berada pada area layanan.
Area dan permukaan meja resepsionis/penerima tamu harus selalu
dibersihkan segera setelah dipakai tamu. Antrian dan jarak harus selalu
terjaga.
Pengaturan jumlah kursi dan jarak tempat duduk di area lobby/
penerima tamu harus selalu terjaga dengan pemberian tanda, agar
jangan sampai terjadi penumpukan tamu.
Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja dengan sirkulasi udara
yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
Bila memungkinkan ruang, koridor dan area publik mendapatkan udara
segar sekali sehari dengan membuka pintu dan jendela.
Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang
dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
Menghindari adanya shift ketiga (shift malam), apabila tetap harus
diadakan, memastikan petugas/pekerja yang melaksanakan shift ketiga
merupakan pekerja dalam kondisi fit/sehat, berusia kurang dari 50 (lima
puluh) tahun, dan tidak memiliki penyakit komorbid/bawaan.
Menghindari barang yang digunakan bersama pada area padat
pekerja/pengunjung seperti perlengkapan ibadah, dan sebagainya.
Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter dengan :
a) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat
pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, musholla dan area
lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
b) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan
penerapan menjaga jarak.
c) Pengaturan meja dan
tempat
duduk
pekerja maupun
pengunjung/tamu dengan jarak minimal 1,5 meter.
Melakukan
upaya
untuk
meminimalkan
kontak
dengan
pelanggan/pengunjung :
a) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya plexy glass) di meja atau
counter
sebagai
perlindungan
tambahan
untuk
pekerja
(kasir/petugas tiket, customer service, dan lain-lain).
b) Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa
kontak dan tanpa alat bersama).
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23) Mencegah kerumunan pelanggan/pengunjung, dengan cara :
a) Mengontrol jumlah pelanggan/pengunjung yang dapat masuk ke
lokasi layanan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan,
dengan jarak antar pengunjung minimal 1,5 meter.
b) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menerapkan jaga
jarak minimal 1,5 meter.
c) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik,
khususnya di daerah yang paling ramai, seperti kasir/petugas tiket
dan customer service.
d) Menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon
untuk
meminimalkan
pertemuan
langsung
dengan
pelanggan/pengunjung.
e) Membuat alur pengunjung yang aman.
f) Menetapkan jam layanan atau operasional, sesuai dengan kebijakan
yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.
g) Membatasi jumlah pengunjung pada satu waktu dan jumlah
maksimum pengunjung dalam satu hari.
h) Membatasi waktu kunjungan.
24) Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus
untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan.
25) Mempunyai, melatih, dan menerapkan prosedur mengenai :
a) Penanganan bagi tamu/konsumen/pengunjung yang diduga
mengalami sakit.
b) Pembersihan
dan
disinfeksi
tempat
yang
didatangi
pekerja/tamu/pengunjung yang terduga positif COVID-19.
c) Membantu pelacakan kontak.
26) Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam
rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dokumen dan
rekaman disimpan selama 3 (tiga) bulan untuk penelusuran.
27) Melakukan koordinasi dengan gugus tugas COVID-19 daerah setempat.
28) Melatih pekerja mengenai bagaimana melakukan pencegahan
penularan serta melindungi diri sendiri dari COVID-19 saat di tempat
kerja.
29) Melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan.
30) Menunda pelaksanaan program/kegiatan/event yang melibatkan
banyak orang.
31) Apabila di tempat layanan atau kegiatan terdapat orang yang
terkonfirmasi COVID19 maka lokasi layanan/pertunjukan secara
operasional diberhentikan dan dilakukan sterilisasi.
b. Bagi Pekerja
1) Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,
saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di
tempat kerja.
2) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja
yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan
dan/atau sesak nafas untuk tidak masuk bekerja atau tetap di rumah dan
apabila kondisi berlanjut memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan
kesehatan.
3) Pekerja yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan
dan/atau sesak nafas pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan
kepada atasan, segera pulang ke rumah untuk beristirahat dan
periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila kondisi berlanjut.
4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih
dan Sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik
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minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7
(tujuh) jam) serta menghindari faktor risiko penyakit.
5) Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol dengan menutup
mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin serta buang kertas tisu
yang kotor di tempat sampah, atau gunakan lengan atas bagian dalam
untuk menutup mulut.
6) Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak
bersih.
7) Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter saat berhadapan dengan
pelaku usaha, rekan kerja atau pengunjung/pelanggan saat bertugas.
8) Menggunakan pakaian khusus kerja dan mengganti pakaian saat selesai
bekerja. Menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan
serta pelindung mata dan wajah (face shield) apabila diperlukan
terutama untuk petugas yang bertugas melakukan pengecekan suhu
tubuh.
9) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat,
alat makan, dan lain-lain.
10) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota
keluarga di rumah. Bersihkan telepon genggam, kacamata, tas, dan
barang lainnya dengan cairan disinfektan.
11) Membiasakan diri untuk membersihkan semua peralatan/ mesin yang
baru dipakai, agar siap digunakan pekerja lain, seperti mesin absensi,
komputer, meja dan sebagainya. Demikian pula sebelum menggunakan,
peralatan agar dibersihkan/disinfeksi terlebih dahulu.
12) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3
(tiga) kali sehari di area kerja dan area publik atau sarana yang
digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet,
dan lain sebagainya.
13) Memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara
teratur, terutama di lift dan toilet.
14) Saat perlu menyerahkan/mengembalikan/menerima barang dari dan ke
tamu sebaiknya dengan perantara baki/meja kecil untuk menghindari
interaksi fisik langsung.
15) Seluruh area di dalam gedung adalah area tidak merokok.
c. Bagi Tamu/Pengunjung
1) Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
2) Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol dengan menutup
mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin serta buang kertas tisu
yang kotor di tempat sampah, atau gunakan lengan atas bagian dalam
untuk menutup mulut.
3) Pengunjung mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau
menggunakan hand sanitizer sebelum masuk area.
4) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer.
5) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut
dengan tangan yang belum dicuci pakai sabun dengan air mengalir
dan/atau hand sanitizer.
6) Membawa peralatan pribadi untuk menghindari kontaminasi dari barang
publik seperti alat shalat, tempat minum, dan sebagainya.
7) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8) Mengikuti ketentuan kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang
ditentukan di area publik.
9) Mengatur waktu kunjungan agar tidak terlalu lama.
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D. Protokol Tambahan Khusus Per Bidang Layanan
a. Protokol Tambahan Untuk pengunjungan ke Mendolo Creatif Hub di Gerbang
Wisata Mendolo, ditetapkan protokol sebagai berikut:
1) Pada saat kedatangan pengunjung :
a) Pengunjung mengisi data diri (nama, alamat, nomor telepon) dan
riwayat perjalanan dari zona merah/hitam COVID-19 selama 2 minggu
terakhir. Data ini wajib dikelola oleh pengelola minimal 3 bulan
semenjak kunjungan, untuk antisipasi pelacakan kontak/tracing.
b) Khusus pengunjung dari luar daerah, wajib membekali diri dengan :
 Hasil uji test Real Time PCR/Swab dengan hasil negatif yang
mencantumkan keterangan masa berlaku hasil test dari instansi
berwenang (PCR dilakukan 14 hari atau kurang dari 14 hari
sebelum acara digelar), atau
 Hasil Rapid Test (dilakukan 14 hari atau kurang dari 14 hari sebelum
acara digelar) dengan hasil tidak reaktif.
2) Pada saat pengunjung berada di Showroom/Ruang Mendolo Creatif Hub
di Gerbang Wisata Mendolo :
a) Pengunjung harus tetap menjaga kebersihan di sekitar area dan
menjaga jarak aman antar sesama pengunjung.
b) Pengunjung wajib mematuhi menempati tanda batas jarak yang telah
disediakan.
c) Pertimbangkan untuk mengizinkan pengunjung untuk membawa
makanan ringan/minuman dari luar dengan tetap menjaga kebersihan
area.
d) Pengelola/petugas mengingatkan tentang pengunjung mengenai
protokol umum kebersihan, kesehatan, dan keselamatan.
3) Pada saat pengunjung meninggalkan Mendolo Creatif Hub di Gerbang
Wisata Mendolo :
a) Petugas meminta tamu/pengunjung untuk mencuci tangan
menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand
sanitizer mereka sebelum meninggalkan area.
b) Petugas melakukan proses disinfektasi setelah jam operasional selesai,
sebelum dibuka kembali hari berikutnya.
4) Jam buka showroom di Wonosobo Creative Hub dibatasi antara Pukul
08.00 WIB s/d Pukul 18.00 WIB.
b. Protokol tambahan untuk pengunjungan Gazebo Kuliner di Gerbang Wisata
Mendolo
1) Mengacu pada Protokol Untuk Restoran/Rumah Makan/Café dan/atau
sebutan lainnya yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo (Selain yang beroperasi di dalam Hotel).
2) Jam buka gazebo kuliner dibatasi antara Pukul 08.00 WIB s/d Pukul 21.00
WIB (dalam pelaksanaannya menyesuaikan dengan perkembangan
kebijakan Pemkab untuk restoran/warung makan).
c. Protokol Tambahan Untuk Produksi Audio Visual
1) Protokol di Semua Tahapan
a) Setiap Pengelola atau Penyelenggara wajib membuat protokol turunan
yang bersifat spesifik di lingkungan produksi masing-masing.
b) Setiap Pengelola atau Penyelenggara wajib membagikan formulir
skrining self assessment risiko COVID-19 (sebagaimana Lampiran 2
Keputusan ini) kepada seluruh orang yang terlibat dalam produksi dan
mengumpulkannya kembali paling lambat 1 (satu) hari sebelum
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dimulainya produksi.
c) Perlengkapan sanitasi standar yang wajib dimiliki setiap orang :
 masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika
menggunakan masker kain sebaiknya masker kain 3 (tiga) lapis;
 pelindung wajah (face shield),
 cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 alat makan dan minum pribadi;
 perlengkapan ibadah pribadi; dan
 perlengkapan lainnya milik pribadi.
d) Siapa yang Tidak Boleh Terlibat
 Orang dengan riwayat perjalanan dari wilayah berisiko tinggi COVID19 selama 4 (empat) minggu terakhir.
 Orang dengan riwayat interaksi dengan ODP, PDP maupun konfirmasi
COVID-19.
 Orang memiliki keluhan dan mengalami gangguan kesehatan atau
orang dengan penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi,
gangguan paru dan ginjal, kondisi immunocompromised/ penyakit
autoimun.
 Wanita hamil.
2) Jenis Protokol Produksi :
a) Protokol Produksi Dengan Lokasi Tidak Terkontrol Diberlakukan untuk
skema produksi berupa Reportase Berita Televisi dan Film Dokumenter.
(1) Persyaratan
 Kru yang terlibat disesuaikan dengan kapasitas ruangan dengan
menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter.
 Mengisi formulir skrining self assesment resiko COVID-19. Format
formulir dimaksud tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
 Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
 Mengupayakan menjalani rapid test dalam waktu 14 hari atau
kurang dari 14 hari sebelum kegiatan dijalankan.
(2) Tindakan Spesifik Berdasarkan Tahapan Produksi
 Praproduksi
(a) Mengupayakan seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan
secara daring.
(b) Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas
kesehatan rujukan terdekat sesuai prosedur pencegahan dan
pengendalian COVID19.
(c) Mengupayakan pembuatan ide kreatif sesuai dengan apa
yang dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan selama masa
penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.
(d) Transportasi kru tidak boleh menggunakan kendaraan umum.
(e) Transportasi kru dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap kali
setelah digunakan.
(f) Seluruh kru dan pengemudi wajib menjalani pemeriksaan suhu
tubuh setiap hari.
(g) Jika ditemukan kru dan pengemudi dengan suhu ≥ 37,3°C
(setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu
5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama), tidak
diperkenankan terlibat dalam produksi dan diminta untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan.
(h) Mensosialisasikan dan mengedukasi protokol kesehatan pada
seluruh kru, misalnya dengan menempelkan protokol kesehatan
di setiap sudut lokasi praproduksi.
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 Produksi
(a) Setiap kru wajib mematuhi protokol kesehatan.
(b) Selalu membawa surat tugas atau identitas kru dan
berkoordinasi dengan aparat setempat jika diperlukan.
(c) Selalu menggunakan masker setiap waktu dan mencuci tangan
pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan
hand sanitizer sebelum memulai dan setelah mengakhiri
aktivitas.
(d) Menjaga jarak pribadi berikut peralatannya (kamera atau
perekam suara) minimum 1,5 meter dengan orang lain dan
menghindari kontak fisik dengan setiap orang termasuk
menghindari berjabat tangan.
(e) Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masingmasing orang, upayakan menggunakan peralatan rias pribadi.
(f) Menggunakan peralatan rias yang bersifat sekali pakai untuk
alat-alat
yang
bersentuhan
langsung
dengan
reporter/pembawa berita/aktor/model.
(g) Rambut palsu dan kuas riasan harus selalu dibersihkan dengan
disinfektan setelah pemakaian.
(h Membersihkan peralatan shooting / editing dengan cairan
disinfektan/sanitizer setiap setelah digunakan.
(i) Makanan dipersiapkan dalam tempat makan milik pribadi atau
dalam kemasan yang terjamin kebersihannya.
(j) Ruang makan diatur dengan tetap menjaga jarak.
 Pascaproduksi
(a) Seoptimal mungkin dilaksanakan secara daring, kecuali untuk kru
pascaproduksi yang terlibat di pelaksanaan produksi.
(b) Keyboard dan mouse digunakan untuk perorangan. Jika tidak
memungkinkan maka peralatan ini harus dilakukan pembersihan
dan disinfeksi setiap ada pergantian pemakai.
(c) Pada pelaksaan perekaman ulang/ rerecording dialog (ADR)
dan soundsync pastikan ada udara yang cukup dan jarak aman
antar pengisi suara. Gunakan headset pribadi serta dilakukan
pembersihan dan disinfeksi setiap pergantian pemakai.
b) Protokol Produksi Dengan Lokasi Terkontrol Jangka Pendek (Maksimal 3
(tiga) Hari Produksi).
Diberlakukan untuk skema produksi Iklan Televisi, Iklan Layanan
Masyarakat, Program Televisi Nonfiksi, Film Pendek, dan Materi Video
Media Sosial dengan produksi sederhana
(1) Persyaratan
(a) Kru yang terlibat disesuaikan dengan kapasitas ruangan untuk
memastikan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter.
(b) Mengisi formulir skrining self assesment resiko COVID-19. Format
formulir dimaksud tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
(c) Pameran di bawah usia 15 (lima belas) tahun wajib didampingi
oleh orang tua/pendamping/pengasuh.
(d) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
(e) Mengupayakan menjalani rapid test.
(2) Tindakan Spesifik Berdasarkan Tahapan Produksi
(a) Praproduksi
i. Mengupayakan seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan
secara daring.
ii. Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas
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kesehatan rujukan terdekat sesuai prosedur pencegahan dan
pengendalian COVID19.
iii. Kantor produksi hanya terbuka untuk kru terbatas dengan
mekanisme transportasi terkontrol.
iv. Melakukan manajemen daring pada saat praproduksi termasuk
pertemuan preproduction meetings, casting, script conference,
dan sebagainya.
v. Mengupayakan setiap pembuatan ide kreatif sesuai dengan apa
yang dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan selama masa
penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19.
vi. Menghindari membuat adegan yang membutuhkan kontak fisik
untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Apabila adegan
kontak fisik sangat dibutuhkan, maka pemeran yang terlibat
dalam adegan tersebut harus melakukan Isolasi Mandiri selama
14 (empat belas) hari sebelum pengambilan adegan dilakukan
atau melakukan tes PCR dengan hasil negatif yang
mencantumkan keterangan masa berlaku hasil tes dari instansi
berwenang.
vii. Lokasi shooting tidak boleh berada dekat/dalam lokasi
pemukiman.
viii. Transportasi kru tidak boleh menggunakan kendaraan umum.
ix. Transportasi kru dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap kali
setelah digunakan.
x. Seluruh kru dan pengemudi wajib menjalani pemeriksaan suhu
tubuh setiap hari.
xi. Jika suhu tubuh kru dan pengemudi ≥ 37,3°C (setelah dilakukan 2
(dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari
pemeriksaan suhu pertama) maka tidak diperbolehkan
melakukan proses produksi.
xii. Menyiapkan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
penanganan COVID-19 sebagai pendamping selama proses
produksi.
xiii. Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat
dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
xiv. Mensosialisasikan dan mengedukasi protokol kesehatan pada
seluruh kru, misalnya dengan menempelkan protokol kesehatan
di setiap sudut lokasi praproduksi.
(b) Produksi
i. Setiap kru wajib mematuhi protokol kesehatan.
ii. Selalu membawa surat tugas atau identitas kru dan berkoordinasi
dengan aparat setempat jika diperlukan.
iii. Menjaga jarak pribadi beserta peralatannya (kamera atau
perekam suara) minimal 1,5 meter dengan orang lain dan
menghindari kontak fisik dengan setiap orang termasuk
menghindari berjabat tangan.
iv. Untuk kegiatan yang membutuhkan banyak orang seperti
pembangunan set, pengaturan properti di set, pengaturan lampu
dan lain sebagainya dilakukan secara bergantian.
v. Pada lokasi produksi diberlakukan sistem pemisahan area,
sehingga kru dan pemeran dapat menjaga jarak aman.
vi. Juru rias, penata rambut, dan penata busana wajib menggunakan
pelindung wajah dan masker.
vii. Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masing11

masing orang, upayakan dengan peralatan tata rias pribadi.
viii. Peralatan aplikasi yang dipakai departemen penata rias tidak
boleh berbagi atau bergantian, atau masing-masing aktor
mempunyai asisten rias tersendiri untuk menghindari kontaminasi.
ix. Aktor/pemeran/model diminta untuk melakukan perbaikan tata
rambut dan wajah secara mandiri untuk menghindari kontak fisik.
x. Rambut palsu dan kuas riasan harus selalu dibersihkan dengan
disinfektan setelah pemakaian.
xi. Semua busana harus melalui proses sterilisasi sebelum dipakai
aktor/pemeran/model.
xii. Pertukaran kostum antarpemain tidak diperbolehkan, kecuali
sudah
dilakukan
sterilisasi
sebelum
digunakan
oleh
aktor/pemeran/model lain.
xiii. Makanan disiapkan dalam tempat makan milik pribadi atau dalam
kemasan yang terjamin kebersihannya.
xiv. Ruang makan diatur dengan tetap menjaga jarak.
xv. Peralatan makan/minum hanya untuk kepentingan pribadi/sekali
pakai atau dicuci secara teratur.
xvi. Membersihkan peralatan shooting/ editing/property dengan
disinfektan/ sanitizer setiap setelah digunakan.
xvii. Adanya pendampingan dan pengawasan protokol produksi oleh
Satgas COVID-19 yang telah dilatih oleh petugas dari
pemerintah/gugus tugas.
xviii. Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat
dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVI D-19.
xix. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk
beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem
kekebalan/imunitas tubuh.
(c) Pascaproduksi
i. Seoptimal mungkin dilaksanakan secara daring, kecuali untuk kru
pascaproduksi yang terlibat di pelaksanaan produksi.
ii. Keyboard dan mouse digunakan untuk perorangan. Jika tidak
memungkinkan maka peralatan ini harus dilakukan pembersihan
dan disinfeksi setiap ada pergantian pemakai.
iii. Pada pelaksanaan perekaman ulang/ rerecording dialog (ADR)
dan soundsync pastikan ada udara yang cukup dan jarak aman
antarpengisi suara. Gunakan headset pribadi serta dilakukan
pembersihan dan disinfeksi setiap pergantian pemakai.
iv. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk
beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem
kekebalan/imunitas tubuh.
c. Protokol Produksi Lokasi Terkontrol Jangka Panjang (Minimal 16 (enam
belas) hari produksi).
Diberlakukan untuk skema produksi Film Cerita Panjang, Sinetron, Web
Series, dan Film untuk Televisi. Diupayakan dengan melaksanakan
mekanisme isolasi produksi yaitu mekanisme produksi yang terisolasi dan
terkontrol dalam lokasi tertentu, seluruh pihak yang terlibat dalam
produksi tidak diperbolehkan keluar/masuk lokasi sebelum isolasi dibuka
selama 16 (enam belas) hari. Lokasi produksi harus memiliki sarana dan
prasarana yang memadai.
(1) Persyaratan
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(a) Tidak memiliki penyakit penyerta.
(b) Pemeran di bawah usia 15 (lima belas) tahun wajib didampingi
oleh orang tua/pendamping/pengasuh.
(c) Telah melakukan Isolasi Mandiri selama 14 (empat belas) hari
sebelumnya atau telah melakukan rapid test dengan hasil
negatif/non reaktif.
(d) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
(e) Memiliki surat tugas atau identitas kru/pemeran.
(f) Surat pernyataan riwayat bepergian dalam kurun waktu 1 (satu)
bulan.
(2) Tindakan Spesifik Berdasarkan Tahapan Produksi
(a) Praproduksi
i. Mengupayakan seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan
secara daring.
ii. Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas
kesehatan rujukan terdekat sesuai prosedur penanganan COVID19.
iii. Kantor produksi hanya terbuka untuk kru terbatas dengan
mekanisme transportasi terkontrol.
iv. Melakukan manajemen daring pada saat praproduksi termasuk
pertemuan preproduction meetings, casting, script conference,
dan sebagainya.
v. Menghindari membuat adegan yang membutuhkan kontak fisik
untuk meminimalkan risiko penularan COVID-19. Apabila adegan
kontak fisik sangat dibutuhkan maka pemeran yang terlibat
dalam adegan tersebut harus melakukan Isolasi Mandiri selama 14
(empat belas) hari sebelum pengambilan adegan dilakukan atau
melakukan tes PCR dengan hasil negatif yang mencantumkan
keterangan masa berlaku hasil tes dari instansi berwenang.
vi. Transportasi kru tidak boleh menggunakan kendaraan umum.
vii. Transportasi kru dilakukan pembersihan dan disinfeksi setiap kali
setelah digunakan.
viii. Seluruh kru, pemeran, dan pengemudi wajib menjalani
pemeriksaan suhu tubuh setiap hari.
ix. Jika suhu tubuh kru, pemeran, dan pengemudi ≥ 37,3°C (setelah
dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima)
menit dari pemeriksaan suhu pertama) maka tidak diperbolehkan
mengikuti praproduksi.
x. Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan setempat
dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.
xi. Mensosialisasikan dan mengedukasi protokol kesehatan pada
seluruh kru, misalnya dengan menempelkan protokol kesehatan di
setiap sudut lokasi praproduksi.
(b) Produksi
i. Setiap kru wajib mematuhi protokol Kesehatan.
ii. Jika menggunaan moda transportasi darat mengikuti ketentuan
sebagai berikut :
• mini van maksimal 3 (tiga) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
• mini bus : maksimal 5 (lima) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
• pick up : maksimal 1 (satu) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
• truck : maksimal 1 (satu) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
• mobil box : maksimal 1 (satu) penumpang dan 1 (satu) pengemudi
iii. Selalu membawa surat tugas atau identitas kru dan berkoordinasi
dengan aparat setempat jika diperlukan.
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iv. Memastikan kondisi prima dan memeriksa suhu tubuh dengan
thermogun untuk memastikan suhu tubuh <37,3°C setiap memulai
dan mengakhiri aktivitas.
v. Sistem pemisahan area dilakukan berdasarkan kebutuhan, contoh:
• Area 1: shooting site, diperuntukkan bagi produser, sutradara,
pemeran, departemen kamera, departemen artistik, departemen
pencahayaan, departemen suara, dan seluruh kru yang
berhubungan langsung dengan pengambilan gambar.
• Area 2 : unit base, diperuntukkan bagi departemen produksi dan
administrasi, ruang ganti, ruang rias, ruang tunggu pemeran,
departemen busana, departemen artistik, spesial efek, dan
departemen konsumsi.
• Area 3: extra base, diperuntukkan bagi ruang tunggu pemeran
tambahan / figuran, area penyiapan konsumsi, dan area parkir.
vi. Menggunakan masker setiap waktu dan mencuci tangan pakai
sabun dan air mengalir dan/atau hand sanitizer sebelum memulai
dan setelah mengakhiri aktivitas.
vii. Menjaga jarak pribadi beserta peralatannya (kamera atau perekam
suara) minimal 1,5 meter dengan orang lain dan menghindari
kontak fisik dengan setiap orang termasuk menghindari berjabat
tangan.
viii. Juru rias, penata rambut, dan penata busana wajib menggunakan
pelindung wajah dan masker.
ix. Penggunaan riasan atau pulasan wajah dilakukan oleh masingmasing orang, upayakan dengan peralatan tata rias pribadi.
x. Peralatan aplikasi pulasan yang dipakai departemen penata rias
tidak boleh berbagi atau bergantian, atau masing-masing aktor
mempunyai asisten penata rias tersendiri untuk menghindari
kontaminasi.
xi. Aktor/pemeran/model diminta untuk melakukan perbaikan tata
rambut dan wajah secara mandiri untuk menghindari kontak fisik.
xii. Rambut palsu dan kuas riasan harus selalu dibersihkan total dengan
disinfektan setelah pemakaian.
xiii. Semua busana harus melalui proses sterilisasi sebelum dipakai
aktor/pemeran/model.
xiv. Pertukaran kostum antar pemain tidak diperbolehkan, kecuali sudah
dilakukan sterilisasi sebelum digunakan oleh aktor/pemain/model
lain.
xv. Makanan disiapkan dalam tempat makan milik pribadi atau dalam
kemasan yang terjamin kebersihannya dan dibagikan sesuai
pengelompokan sistem pemisahan area yang berlaku.
xvi. Ruang makan diatur dengan tetap menjaga jarak.
xvii. Peralatan makan/minum hanya untuk kepentingan pribadi/sekali
pakai atau dicuci secara teratur.
xviii. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang rias/ganti pakaian
dan kamar mandi setiap 4 (empat) jam sekali.
xix. Membersihkan peralatan shooting/editing/property dengan
disinfektan / sanitizer setiap setelah digunakan.
xx. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk
beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem
kekebalan/imunitas tubuh
(c) Pascaproduksi
i. Seoptimal mungkin dilaksanakan secara daring, kecuali untuk kru
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pascaproduksi yang terlibat di pelaksanaan produksi.
ii. Keyboard dan mouse digunakan untuk perorangan. Jika tidak
memungkinkan maka peralatan ini harus dilakukan pembersihan
dan disinfeksi setiap ada pergantian pemakai.
iii. Pada pelaksanaan perekaman ulang/ rerecording dialog (ADR) dan
soundsync pastikan ada udara yang cukup dan jarak aman
antarpengisi suara. Gunakan headset pribadi serta dilakukan
pembersihan dan disinfeksi setiap pergantian pemakai.
iv. Untuk mempermudah manajemen daring pascaproduksi, lakukan
cloning hard-disk yang sama antara editor dengan produser dan
sutradara dengan sistem share project yang bisa ditonton dengan
resolusi yang standar.
v. Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan kru dan pemeran kekurangan waktu untuk
beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem
kekebalan/imunitas tubuh.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/ 642 /Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020
FORMULIR SKRINING SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19
INSTRUMEN SELF ASSESSMENT (PENILAIAN MANDIRI) RISIKO COVID-19
Nama
:…………….
NIK (No KTP)
: ……………….
ID Kepegawaian
: ……………
Satuan Kerja/Bagian/Divisi : ………….
Tanggal
: ………………
Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam
menjawab pertanyaan di bawah ini.
Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut :
NO PERTANYAAN
YA TIDAK JIKA YA, JIKA
SKOR
TIDAK,
SKOR
1.
Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar,
1
0
fasyankes, kerumunan orang dan lain-lain)?
2.
Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?
1
0
3.
Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar
1
0
kota/internasional? (wilayah yang terjangkit Covid19/zona merah)
4.
Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan
1
0
orang banyak?
5.
Apakah memiliki riwayat Kontak Erat dengan orang
5
0
yang dinyatakan ODP, PDP, atau Konfirm COVID-19
(berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu
ruangan/satu rumah) ?
6.
Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit
5
0
tenggorokan/ sesak nafas dalam 14 hari terakhir
JUMLAH TOTAL
Skor total 0 = Risiko kecil;

1-4

= risiko sedang; ≥ 5

= risiko besar

TINDAK LANJUT :
- Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja.
Pekerja dilakukan pemeriksaan PCR/Swab, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid
Test oleh petugas kesehatan/fasyankes setempat.
- Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu
di pintu masuk tempat kerja, Apabila didapatkan suhu ≥ 37,3 ° C (setelah dilakukan 2
kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama)
agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan
pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP pekerja dapat masuk bekerja.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jalan Abdurahman Wahid No. 104  (0286) 321194 Fax (0286)
321194, Kode Pos 56311
WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO
Nomor : 430/ 639 /Disparbud/ 2020
TENTANG
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA PENYELENGGARAAN
HAJATAN/RESEPSI DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO,
Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya wabah Covid-19, banyak sekali
kegiatan yang sulit untuk dijalankan, termasuk di antaranya
kegiatan penyelenggaraan hajatan/resepsi oleh masyarakat;
b. bahwa
perlu disiapkan
aturan
untuk mendukung
keberlangsungan
kegiatan
penyelenggaraan
hajatan/resepsi untuk Adaptasi Kebiasaan Baru pada situasi
pandemi Covid-19, dengan tetap mematuhi protokol
kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo tentang Protokol Adaptasi Kebiasaan
Baru pada Penyelenggaraan Hajatan/Resepsi Di Kabupaten
Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
Mengingat : 1.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2.
Undang-Undang
Nomor
24
Tahun
2007
tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4.
Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang1

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6055);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6414);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);
Keputusan
Menteri
Kesehatan
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);
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan
dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru
Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020 dan
Nomor KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif
dalam
Masa
Penetapan
Kedaruratan
Kesehatan
Masyarakat Covid-19
Surat
Edaran
Menteri
Ketenagakerjaan
Nomor
M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan
Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan
Penanggulangan COVID-19;
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ
tentang
Pembentukan
Gugus
Tugas
Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU
: Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru pada Penyelenggaraan
Hajatan/Resepsi Di Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka
2

KEDUA

:

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KELIMA

:

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan
ini.
Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru pada Penyelenggaraan
Hajatan/Resepsi sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU
merupakan protokol kesehatan bagi berbagai bentuk
Hajatan/Resepsi baik secara mandiri maupun menggunakan jasa
organizer.
Penyelenggara acara, organizer, vendor, petugas, dan
pengunjung/tamu, wajib mengikuti protokol ini.
Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketentuan
ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 19 Agustus 2020
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/ 439/Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020
PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA PENYELENGGARAAN
HAJATAN/RESEPSI DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
A. Tujuan
Protokol ini bertujuan untuk:
1. Menjamin kebersihan, kesehatan, dan keselamatan (Cleanliness, Health, and
Safety/CHS) penyelenggara acara, pelaku usaha/jasa, pekerja dan
tamu/pengunjung pada penyelenggaraan hajatan/resepsi di Kabupaten
Wonosobo.
2. Meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran wabah dan dampak
COVID-19 di Kabupaten Wonosobo khususnya di penyelenggaraan
hajatan/resepsi.
3. Mendorong para pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi
dan pengawasan dalam rangka penerapan protokol penyelenggaraan
hajatan/resepsi di Kabupaten Wonosobo dalam rangka pencegahan dan
pengendalian COVID-19.
B. Sasaran
Sasaran panduan ini ditujukan untuk penyelenggara acara, pelaku
usaha/jasa, pekerja dan tamu/pengunjung pada penyelenggaraan
hajatan/resepsi.
C. Protokol Kesehatan dan Keselamatan
a. Bagi Penyelenggara Acara (secara mandiri ataupun Wedding Organizer ),
Vendor (termasuk pelaku usaha/jasa catering, dekorasi, dokumentasi, rias,
entertaint dan sound, master of ceremony) :
1) Jumlah tamu dibatasi maksimal 300 orang dengan menyesuaikan
batasan jumlah yang hadir sesuai dengan kecukupan ruang/area
dengan jaga jarak fisik antar orang minimal 1,5 meter.
2) Dalam rentang waktu 1 bulan sebelum pelaksanaan acara,
penyelenggara acara (secara mandiri ataupun dengan jasa Wedding
Organizer) wajib mengajukan ijin ke Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat
Desa/Kecamatan atau Satgas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten,
dengan ketentuan :
a) Tamu s/d 100 orang : Wajib
Ijin Ketua Satgas Covid Tingkat
Desa/Kelurahan.
b) Tamu jumlah > 100 orang s/d 200 orang : Wajib Ijin Ketua Satgas Covid
Tingkat Kecamatan.
c) Tamu > 200 orang s/d 300 orang : Wajib Ijin Ketua Satgas Covid Tingkat
Kabupaten.
Permohonan ijin wajib dilampiri :
- surat pernyataan dari penyelenggara untuk bersedia mematuhi
protokol penyelenggaraan hajatan dan menyiapkan kelengkapan
sarana prasarana dan metode yang diperlukan.
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- Surat pernyataan kesediaan untuk acara dibubarkan apabila tidak
patuh pada protokol yang berlaku.
3) Untuk terwujudnya sirkulasi udara yang bagus dan minimalisir penularan
virus Covid-19, agar mengupayakan acara digelar di area terbuka,
dengan menggunakan tenda yang ukurannya luas/memadai untuk
diterapkannya jaga jarak fisik minimal 1,5 meter antar orang yang hadir.
Di sekeliling tenda tidak dipasang geber/partisi yang penuh (bisa
dipasang sketsel yang tingginya tidak penuh/separuh).
4) Melakukan pendataan pekerja yang perlu masuk bekerja/datang ke
tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
5) Menerapkan kebijakan skrining self assessment risiko COVID-19 untuk para
pekerja yang akan masuk kerja. Format formulir dimaksud tercantum
dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
6) Mewajibkan petugas membawa 3 stel pakaian bersih ( 1 stel dikenakan
ketika berangkat, 1 stel ketika bekerja dan 1 stel untuk perjalanan
pulang).
7) Lebih banyak melakukan meeting/koordinasi secara virtual/daring.
8) Mewajibkan semua orang yang hadir di acara hajatan/resepsi termasuk
juru masak/petugas yang menyiapkan sajian, menggunakan masker, jika
menggunakan masker kain sebaiknya menggunakan masker kain 3 (tiga)
lapis.
9) Menyiapkan masker untuk antisipasi apabila ada pengunjung atau tamu
yang tidak menggunakan masker.
10) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga
kali sehari) pada area kerja dan area publik (fasilitas umum yang sering
disentuh publik antara lain pegangan pintu, permukaan meja dan kursi,
railing/pengaman tangga, tombol lift, permukaan closet duduk,
wastafel), termasuk sebelum dan sesudah acara.
11) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang
memadai dan mudah diakses oleh semua orang yang hadir dalam
acara, khususnya di tempat masuk dan keluar area acara, serta
memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan. Atau dapat diganti
dengan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 70 %.
12) Menyediakan tempat sampah khusus COVID-19 dilapisi kantong plastik
berwarna kuning/transparan, diberi label “Limbah APD” dan diberi
keterangan “Asal Limbah” untuk membuang alat pelindung diri (termasuk
masker, sarung tangan) yang telah digunakan.
13) Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
14) Melakukan
pengecekan
suhu
badan
bagi
seluruh
pekerja,
penyelenggara acara dan pengunjung di pintu masuk acara, dengan
menggunakan thermogun.
15) Jika ditemukan orang dengan suhu ≥ 37,3°C (setelah dilakukan 2 (dua)
kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan
suhu pertama), yang bersangkutan dilarang masuk area dan diminta
untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
16) Petugas yang melakukan pengukuran suhu harus dilengkapi dengan alat
pelindung diri (masker, sarung tangan, dan pelindung wajah (face
shield)).
17) Dalam hal menyediakan makan, agar memberikan asupan gizi seimbang
nutrisi makanan dan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C
untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika
memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.
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18) Memasang media informasi untuk mengingatkan semua yang hadir
dalam acara agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan yakni dengan
selalu menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga
dagu, pembatasan jaga jarak minimal 1,5 meter dan mencuci tangan
pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
19) Menginformasikan secara daring di website atau media sosial mengenai
aturan protokol COVID-19, agar ditaati saat tamu/pekerja berada pada
area acara.
20) Area dan permukaan meja resepsionis/penerima tamu harus selalu
dibersihkan segera setelah dipakai tamu. Antrian dan jarak harus selalu
terjaga.
21) Pengaturan jumlah kursi dan jarak tempat duduk di area lobby /
penerima tamu harus selalu terjaga dengan pemberian tanda, agar
jangan sampai terjadi penumpukan tamu.
22) Mengoptimalkan desain dan fungsi area acara dengan sirkulasi udara
yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.
23) Bila memungkinkan ruang, koridor dan area publik mendapatkan udara
segar sekali sehari dengan membuka pintu dan jendela.
24) Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan
mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat
menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.
25) Menghindari adanya shift ketiga (shift malam), apabila tetap harus
diadakan, memastikan petugas/pekerja yang melaksanakan shift malam
merupakan pekerja dalam kondisi fit/sehat, berusia kurang dari 50 (lima
puluh) tahun, dan tidak memiliki penyakit komorbid/bawaan.
26) Menghindari barang yang digunakan bersama pada area padat
pekerja/tamu seperti perlengkapan ibadah, dan sebagainya.
27) Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter dengan melakukan :
a) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat
pekerja/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, musholla dan area
lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.
b) Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar memudahkan
penerapan menjaga jarak.
c) Pengaturan meja dan
tempat
duduk
pekerja maupun
pengunjung/tamu dengan jarak minimal 1,5 meter.
28) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan tamu :
Mendorong penggunaan metode sumbangan secara nontunai (jika
terpaksa dengan tunai, sediakan kotak sumbangan untuk meminimalisir
kontak fisik antara tamu dengan penyelenggara acara/yang punya
hajat).
29) Mencegah kerumunan tamu, dengan cara :
a) Mengontrol jumlah tamu yang dapat masuk ke lokasi acara untuk
membatasi akses dan menghindari kerumunan, dengan jarak antar
tamu minimal 1,5 meter.
b) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan menerapkan jaga
jarak minimal 1,5 meter.
c) Memberikan tanda di lantai untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik,
khususnya di daerah yang paling ramai.
d) Membuat alur penyelenggara acara dan tamu yang aman dan
tidak berbenturan.
e) Menetapkan batasan jam penyelenggaraan acara, sesuai dengan
kebijakan terkait yang ditetapkan Pemerintah Daerah setempat.
f) Membatasi jumlah maksimal tamu undangan,
menyesuaikan
ketentuan jaga jarak dan kapasitas/kecukupan ruang/area.
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g) Memastikan bahwa tamu yang datang benar-benar sesuai dengan
daftar undangan (pada undangan diberi tulisan “undangan harus
dibawa saat menghadiri acara”).
h) Memberikan kertas tissue beralkohol di setiap undangan fisik, atau
menggunakan undangan digital.
i) Memastikan bahwa penyelenggara acara, tamu, pengantin,
keluarga pengantin, dan/atau petugas yang hadir, tidak berasal dari
zona merah. Jika berasal dari zona merah maka pastikan yang
bersangkutan membawa dokumen berupa :
1) Hasil uji test Real Time PCR/Swab dengan hasil negatif yang
mencantumkan keterangan masa berlaku hasil test dari instansi
berwenang (PCR dilakukan 14 hari atau kurang dari 14 hari
sebelum acara digelar), atau
2) Hasil Rapid Test (dilakukan 14 hari atau kurang dari 14 hari
sebelum acara digelar) dengan hasil tidak reaktif.
j) Membatasi waktu kunjungan.
k) Standar penyajian makanan/minuman dengan mengedepankan
higienitas dan protokol kesehatan. Dapat digunakan metode
dengan kemasan doos/tertutup. Dapat pula menggunakan metode
piring
terbang
(petugas
mengambilkan
dan
menyajikan
makan/minum ke semua tempat duduk tamu, sehingga tidak ada
tamu yang mengambil sajian sendiri). Petugas wajib mengenakan
masker dan sarung tangan.
l) Tidak menyediakan gubukan/sajian secara prasmanan untuk
menghindari antrean pengambilan makanan/minuman yang
padat/berjubel.
30) Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab untuk
melakukan pengawasan/kontrol guna memastikan protokol kesehatan
diterapkan dengan baik, termasuk berkoordinasi dengan Satgas
Penanganan Covid-19 wilayah setempat.
31) Mempunyai, melatih, dan menerapkan prosedur mengenai :
i. Penanganan bagi tamu/konsumen/pengunjung yang diduga
mengalami sakit.
ii. Pembersihan
dan
disinfeksi
tempat
yang
didatangi
pekerja/tamu/pengunjung yang terduga positif COVID-19.
iii. Membantu pelacakan kontak.
32) Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam
rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 (termasuk data orang
yang hadir di acara). Dokumen dan rekaman disimpan selama 3 (tiga)
bulan untuk penelusuran.
33) Melatih pekerja mengenai bagaimana melakukan pencegahan
penularan serta melindungi diri sendiri dari COVID-19 saat di tempat kerja.
34) Melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan.
35) Menunda pelaksanaan program/kegiatan/event yang melibatkan
banyak orang jika situasi belum memungkinkan.
36) Apabila di tempat acara terdapat orang yang terkonfirmasi COVID19
maka acara dihentikan dan lokasi wajib disterilisasi.
37) Mengurangi mobilisasi kru/petugas, dengan menggunakan HT.
38) Menghindari penyediaan buku tamu, bisa diganti dengan invitation
online. Jika terpaksa menyediakan buku tamu, pastikan petugas yang
menuliskan data kehadiran tamu.
39) Memastikan tidak ada kontak fisik termasuk jabat tangan di acara.
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40) Menerima pesanan/reservasi secara daring atau melalui telepon untuk
meminimalkan pertemuan langsung dengan pengguna jasa organizer.
41) Menyediakan souvenir mengarah ke produk terkait kesehatan (masker,
hand sanitizer, vitamin).
b. Bagi Pekerja
1) Menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu,
saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di
tempat kerja.
2) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Pekerja
yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan
dan/atau sesak nafas untuk tidak masuk bekerja atau tetap di rumah dan
apabila kondisi berlanjut maka wajib memeriksakan diri ke fasilitas
pelayanan kesehatan.
3) Pekerja yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan
dan/atau sesak nafas pada saat di tempat kerja, wajib melaporkan
kepada atasan, segera pulang ke rumah untuk beristirahat dan
periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila kondisi berlanjut.
4) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih
dan Sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik
minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7
(tujuh) jam) serta menghindari faktor risiko penyakit.
5) Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol dengan menutup
mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin serta buang kertas tisu
yang kotor di tempat sampah, atau gunakan lengan atas bagian dalam
untuk menutup mulut.
6) Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak
bersih.
7) Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter saat berhadapan dengan
orang lain saat bertugas.
8) Menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan serta
pelindung mata, dan pelindung wajah (pelindung wajah/face shield
terutama diperlukan untuk petugas yang melakukan pengecekan suhu
tubuh).
9) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat,
alat makan, dan lain-lain.
10) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota
keluarga di rumah. Bersihkan telepon genggam, kacamata, tas, dan
barang lainnya dengan cairan disinfektan.
11) Membiasakan diri untuk membersihkan semua peralatan/ mesin yang
baru dipakai, agar siap digunakan pekerja lain, seperti mesin absensi,
komputer, meja dan sebagainya. Demikian pula sebelum menggunakan,
peralatan agar dibersihkan/disinfeksi terlebih dahulu.
12) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3
(tiga) kali sehari di area kerja dan area publik atau sarana yang
digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet,
dan lain sebagainya.
13) Memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara
teratur, terutama di lift dan toilet.
14) Saat perlu menyerahkan/mengembalikan/menerima barang dari dan ke
tamu sebaiknya dengan perantara baki/meja kecil untuk menghindari
interaksi fisik langsung.
15) Membantu mengatur jaga jarak antar orang minimal 1,5 meter, saat
pengambilan foto.
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16) Tidak menerima permintaan mengambil foto melalui handphone.
17) Tidak melakukan kontak fisik termasuk berjabat tangan dengan orang
lain.
18) Memastikan seluruh area di dalam gedung adalah area tidak merokok,
agar tidak menambah risiko penyakit utamanya yang berkaitan dengan
pernafasan.
c. Bagi Tamu/Pengunjung
1) Selalu menggunakan masker selama berada di area publik.
2) Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol dengan menutup
mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin serta buang kertas tisu
yang kotor di tempat sampah, atau gunakan lengan atas bagian dalam
untuk menutup mulut.
3) Pengunjung wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan air
mengalir atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk area.
4) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun
dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer.
5) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut
dengan tangan yang belum dicuci pakai sabun dengan air mengalir
dan/atau hand sanitizer.
6) Membawa peralatan pribadi untuk menghindari kontaminasi dari barang
publik seperti alat shalat, dan sebagainya.
7) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain.
8) Mengikuti ketentuan kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang
ditentukan di area publik.
9) Membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan.
10) Tidak melakukan kontak fisik termasuk berjabat tangan, berpelukan
dengan orang lain.
11) Mengatur waktu kunjungan agar tidak terlalu lama.
D. Protokol Tambahan Yang Diberlakukan Per Divisi :
1) Catering :
a) Melakukan penyemprotan cairan desinfektan atau pembersihan lokasi
produksi sebelum dan sesudah digunakan.
b) Petugas wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum
dan sesudah melaksanakan pekerjaan.
c) Pastikan petugas selalu mengenakan masker, penutup kepala dan
sarung tangan (plastik/karet) selama proses mengolah sajian,
menyiapkan sajian, menyajikan dan mencuci peralatan (tahap persiapan
s/d selesainya acara). Ditambahkan mengenakan face shield ketika
menyajikan olahan.
d) Pastikan menyediakan alat makan sejumlah tamu yang hadir,
terpaksanya tidak bisa menyediakan sejumlah itu maka lakukan
pembersihan alat makan dengan sabun dan air mengalir. Ketika
mencuci, pastikan petugas mengenakan masker dan dalam kondisi
sehat.
e) Pastikan melalui pemeriksaan dokter/ fasilitas pelayanan kesehatan
(minimal medical check up tiap setahun sekali) bahwa semua petugas
bebas dari penyakit : cacingan, TBC, ketombe/kutu rambut, hepatitis tipe
B.
f) Petugas wajib menjaga kebersihan diri, termasuk dengan tidak berkuku
panjang.
g) Lakukan prosedur keamanan dan keselamatan kerja.
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h) Petugas melayani penyajian untuk semua jenis menu ke tamu, sehingga
tidak ada tamu yang mengambil makanan/minuman sendiri. Penyajian
bisa dilakukan dengan model piring terbang atau dengan doos/kemasan
tertutup yang lebih aman dan sehat.
i) Menyediakan tempat khusus untuk meletakkan perabotan yang kotor.
2) Dekorasi :
a) Melakukan penyemprotan cairan desinfektan pada property yang
digunakan.
b) Membuat pelaminan berundak/berjenjang menggunakan level dan
pelaminan yang lebih luas untuk memenuhi ketentuan jaga jarak fisik.
c) Panggung musik diperlebar untuk menjaga jarak antar pemain musik
minimal 1,5 meter.
3) Rias Wajah
a) Perias wajib menggunakan masker, sarung tangan dan pelindung
wajah/face shield.
b) Perias selalu menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah merias.
c) Membersihkan beauty case dan perlengkapan dengan alkohol, sebelum
dan sesudah merias.
d) Alat dan bahan riasan hanya dikenakan untuk orang yang
bersangkutan/tidak bergantian dengan orang lain.
e) Menggunakan disposable spon (spon sekali pakai) untuk bagian wajah.
f) Menggunakan disposable brush (kuas sekali pakai) untuk lipstik.
g) Tidak mengoleskan lem bulu mata langsung ke kulit.
h) Membatasi jumlah orang di ruang rias, dan tetap dengan menjaga jarak
fisik minimal 1,5 meter dengan orang lain.
4) Entertaint dan Sound
a) Tamu/keluarga pihak yang mempunyai hajat tidak diperkenankan
menyumbangkan lagu.
b) Jaga jarak antar pemain musik minimal 1,5 meter.
c) Pembatasan jumlah pemain band.
d) Operator sound wajib menyediakan mikrofon sekurang-kurangnya 6
buah.
e) Mikrofon selalu dibersihkan dengan desinfektan sebelum dan sesudah
digunakan, atau dengan menggunakan sarung penutup di ujung
mikrofon yang diganti setiap kali digunakan oleh lain orang.
5) Master of Ceremony (MC)
a) Memastikan seluruh peralatan yang akan digunakan dalam keadaan
bersih.
b) Menggunakan masker, sarung tangan dan face shield.
c) Membawa hand sanitizer pribadi.
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6) Photo dan Video
a) Memastikan jumlah maksimal sesi foto diatas pelaminan.
b) Memastikan jaga jarak antar orang ketika pengambilan foto, minimal
jarak 1,5 meter, dengan memberi tanda di lantai pelaminan.
c) Berkoordinasi dengan tim Wedding Organizer agar tidak menerima
pengambilan foto lewat HP.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
WONOSOBO
Nomor : 430/ 639 /Disparbud/2020
Tanggal : 19 Agustus 2020
FORMULIR SKRINING SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19
INSTRUMEN SELF ASSESSMENT (PENILAIAN MANDIRI) RISIKO COVID-19
Nama
:…………….
NIK (No KTP)
: ……………….
ID Kepegawaian
: ……………
Satuan Kerja/Bagian/Divisi : ………….
Tanggal
: ………………
Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam
menjawab pertanyaan di bawah ini.
Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut :
NO PERTANYAAN
YA TIDAK JIKA YA, JIKA
SKOR
TIDAK,
SKOR
1.
Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar,
1
0
fasyankes, kerumunan orang dan lain-lain)?
2.
Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?
1
0
3.
Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar
1
0
kota/internasional? (wilayah yang terjangkit Covid19/zona merah)
4.
Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan
1
0
orang banyak?
5.
Apakah memiliki riwayat Kontak Erat dengan orang
5
0
yang dinyatakan ODP, PDP, atau Konfirm COVID-19
(berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu
ruangan/satu rumah) ?
6.
Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit
5
0
tenggorokan/ sesak nafas dalam 14 hari terakhir
JUMLAH TOTAL
Skor total 0 = Risiko kecil;

1-4

= risiko sedang; ≥ 5

= risiko besar

TINDAK LANJUT :
a. Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja.
Pekerja dilakukan pemeriksaan PCR/Swab, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid
Test oleh petugas kesehatan/fasyankes setempat.
b. Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu
di pintu masuk tempat kerja, Apabila didapatkan suhu ≥ 37,3 ° C (setelah dilakukan 2
kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama)
agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan
pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, ODP atau PDP, pekerja dapat masuk bekerja.

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

HARYONO, S. Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 198609 1 001
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