
 

WALI KOTA BALIKPAPAN  
 

 

Kepada Yth:  

1. Pengurus Rumah Ibadah; 

2. Pengelola/Penanggungjawab 

Kegiatan Pertemuan/Undangan 
Syukuran/Resepsi Pernikahan; 

3. Pengelola Sarana/Kegiatan Wisata; 

4. Pengelola Sarana/Kegiatan 

Olahraga; 

5. Pengelola Jasa Perawatan 

Kecantikan/Spa, Refleksi dan 

sejenisnya; 

6. Pengelola jasa hiburan Bioskop; 

7. Masyarakat Kota Balikpapan. 

 

di-  Balikpapan    

 

 

SURAT EDARAN 

Nomor 440/ 0397 /Pem 

TENTANG 

PANDUAN FASE KEDUA RELAKSASI/PELONGGARAN 

KEGIATAN SOSIAL MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19  

DI KOTA BALIKPAPAN 

 

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi dan kewaspadaan masyarakat dalam 

berkegiatan, dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan 

penanganan pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, maka perlu memberikan panduan 

pelaksanaan relaksasi/pelonggaran kegiatan sosial masyarakat menuju tatanan kehidupan 

normal baru (new normal), masyarakat Balikpapan yang sadar, cerdas, produktif dan 

aman COVID-19, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi 

dan data epidemiologi Kota Balikpapan, serta mempedomani panduan yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka kepada seluruh masyarakat Balikpapan 

diminta untuk kooperatif, peduli dan mentaati segala ketentuan protokol kesehatan 
COVID-19  dalam melakukan kegiatan sebagai berikut :  

 

1. PENYELENGGARAAN KEGIATAN IBADAH DI LINGKUNGAN MALL ATAU DI 

HOTEL: 

a. Penyelenggaraan kegiatan ibadah secara berjemaah/kolektif di lingkungan Mall atau 

di Hotel, dapat dilakukan dengan kewajiban mempedomani penerapan secara ketat 
protokol kesehatan COVID-19 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat 

Edaran  Wali Kota Balikpapan Nomor 440/03/72/Kesra tanggal 1 Juni 2020 tentang 

Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dan Sosial Di Rumah Ibadah Pada 

Masa Pandemi COVID-19 Di Wilayah Kota Balikpapan; 

b. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka angka  9 huruf b Surat Edaran Wali Kota 
Balikpapan Nomor 440/03/72/Kesra tanggal 1 Juni 2020 tentang Panduan 

Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Dan Sosial Di Rumah Ibadah Pada Masa 

Pandemi COVID-19 Di Wilayah Kota Balikpapan, dicabut dan diberlakukan ketentuan 

sebagaimana tersebut angka 1 huruf a diatas. 
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2. KEGIATAN PERTEMUAN/UNDANGAN SYUKURAN/RESEPSI PERNIKAHAN DAN 

SEJENISNYA: 

a. Kegiatan di Gedung/Hotel; 

1) Pengelola/Penanggung jawab/Manajemen wajib memiliki Petugas/Tim Gugus 

Tugas Penanganan dan Pencegahan COVID-19 di lingkungan kerja/kegiatan, 

terutama untuk mengatur antrian/mengawasi dan memastikan penerapan 

protokol kesehatan menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan dan sekaligus 
sebagai pemberi informasi kepada tamu undangan /peserta kegiatan; 

2) Memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat dalam kegiatan memahami 

tentang pencegahan penularan COVID-19; 

3) Sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan 
dan berkoordinasi dengan tim kesehatan; 

4) Menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat 

yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan. 

5) Diwajibkan menyampaikan Rencana Pengelolaan Normal Baru (RPNB) kepada 
Gugus Tugas Kota Balikpapan yang dilengkapi dengan pernyataan menerapkan 

protokol kesehatan COVID-19, dengan berdasarkan penyampaian RPNB tersebut, 

Gugus Tugas memberikan Surat Keterangan Telah Memiliki (SKTM) RPNB kepada 

Pengelola/Penanggung jawab Gedung/Hotel;  

6) Dianjurkan untuk memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis atau 

menyebarkan informasi melalui undangan/surat elektronik/pesan digital kepada 

tamu undangan/peserta pertemuan, mengenai protokol kesehatan yang harus 

diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti mengunakan masker, menjaga jarak 

minimal 1 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau 
menggunakan hand sanitizer dan menerapkan etika batuk dan bersin; 

7) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses 

oleh pekerja/tamu undangan/peserta pertemuan; 

8) Menyediakan hand sanitizer di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, 
lobby, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya; 

9) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali 

sehari) seperti pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, microphone, 

tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya; 

10) Memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat 

dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan 

suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka tidak 

diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan; 

11) Larangan masuk atau mengikuti kegiatan bagi pekerja/tamu undangan/peserta 
pertemuan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, 

dan/atau sesak nafas; 

12) Tetapkan batas jumlah tamu undangan/peserta pertemuan yang dapat 

menghadiri/masuk dalam ruangan pertemuan/event sesuai kapasitas 
venue/tempat acara, atur waktu kehadiran tamu undangan/peserta pertemuan  

dalam waktu bersamaan maksimal 50% dari kapasitas ruangan yang dimiliki, 

antara lain dengan mengatur tata letak (layout) tempat pertemuan/event (kursi, 

meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter; 

13) 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; 

14) Memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 meter dengan 
berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda 

khusus di lantai, membuat jadwal masuk ruangan acara dengan membagi 

beberapa gelombang atau tamu undangan/peserta pertemuan diberi pilihan jam 

kedatangan; 

15) Jika mengunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 meter atau untuk kursi 
permanen dikosongkan beberapa kursi atau digunakan tidak berhadapan untuk 

memenuhi aturan jaga jarak. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak 

dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar 

tamu berhadapan di atas meja makan; 
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16) Tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan event dengan model undangan berdiri 

(tidak disediakan tempat duduk) dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga 

jarak; 

17) Pengaturan jalur keluar bagi tamu undangan/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 lain-lain; 

18) Memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan 
pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat 

pertemuan; 

19) Dalam melakukan transaksi utamakan transaksi secara daring (online); 

20) Khusus untuk acara resepsi pernikahan ditentukan hal-hal sebagai berikut: 

a) bagi keluarga besar pengantin yang datang dari luar daerah Kota Balikpapan, 

memiliki hasil Rapid Test non reaktif atau PCR negatif dari daerah asal yang 

masih berlaku 14 hari sebelum kedatangan di Kota Balikpapan; 

b) untuk sementara seluruh pengisi acara dan acara hiburan tidak 

diperkenankan mendatangkan dari luar daerah Kota Balikpapan; 

c) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja 

makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali 

pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta; 

d) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung 
dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, 

sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti 

setelah memegang barang selain makanan; 

e) tidak menerapkan sistem prasmanan/buffet. Apabila menerapkan sistem 
prasmanan/buffet agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang 

disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung 

dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak 

minimal 1 meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan disterilisasi 

sebelum digunakan kembali; 

f) Pelayanan makanan secara buffet (prasmanan) tidak diperkenankan dan 

dapat diganti dengan menggunakan opsi action station, set menu, nasi 

kotak/box/take away, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis 

makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik; 

g) untuk meal service ala carte, sitting party, silver service agar penjagaan jarak 

dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.  

h) hindari kontak fisik secara langsung; bersalaman, berpelukan dan lain 

sebagainya, ucapan selamat/doa restu kepada pengantin di pelaminan dapat 
dilakukan antara lain dengan namaste (cara bersalaman kedua telapak 

tangan diimpitkan dan diayunkan ke lawan bicara/pengantin) dengan tetap 

menjaga jarak minimal 1 meter; 

i) untuk sementara tidak dianjurkan mengadakan rangkaian kegiatan atau 
prosesi adat pernikahan yang dari aspek penerapan protokol kesehatan 

COVID-19 sulit untuk dipenuhi.  

b. Kegiatan di Lingkungan Rumah Tempat Tinggal; 

1) Pengelola/penanggung jawab kegiatan di lingkungan rumah tempat tinggal wajib 

memberitahukan acara pertemuan/rapat besar/undangan syukuran/ undangan 
resepsi pernikahan yang akan dilakukan kepada Gugus Tugas melalui Camat 

setempat dan membuat pernyataan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, 

agar dapat dilakukan koordinasi dan pengarahan atau mendampingan penerapan 

protokol kesehatan COVID-19 yang diperlukan; 

2) Memiliki Petugas Protokol Kesehatan COVID-19, untuk mengatur 

antrian/mengawasi dan memastikan penerapan protokol kesehatan menjaga 

jarak, pakai masker, cuci tangan dan sekaligus sebagai pemberi informasi kepada 

tamu undangan /peserta kegiatan; 

 

 

 



-4- 

 

3) Selain poin b.1) dan b.2) tersebut diatas, pengelola/penanggung jawab kegiatan 

di lingkungan rumah tempat tinggal, mempunyai kewajiban yang sama agar 

menjalankan protokol kesehatan COVID-19 sebagimana dimaksud poin 2.a  

angka 6) sampai dengan angka 21) huruf i); 

4) Dalam hal area lingkungan rumah tempat tinggal yang digunakan untuk 

kegiatan/acara, tidak cukup luas untuk dapat menerapkan dengan baik protokol 

kesehatan menjaga jarak minimal 1 meter, maka untuk sementara dianjurkan 

pelayanan makanan menggunakan opsi action station, set menu, nasi 
kotak/box/take away, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis 

makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik. 

 

3. SARANA DAN KEGIATAN WISATA:  

a. Semua lokasi kegiatan wisata di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada 

lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia, termasuk  wahana 

bermain/rekreasi, tidak diperbolehkan beroperasi sebelum memenuhi protokol 

kesehatan COVID-19 yang ditentukan; 

b. Semua wahana permainan anak-anak belum diperbolehkan beroperasi; 

c. Tidak memperkenankan pengunjung lansia (60 tahun keatas), ibu hamil dan balita; 

d. Pengelola wajib menyampaikan Rencana Pengelolaan Normal Baru (RPNB) kepada 

Gugus Tugas Kota Balikpapan yang dilengkapi dengan pernyataan menerapkan 

protokol kesehatan COVID-19, dengan berdasarkan penyampaian RPNB tersebut, 
Gugus Tugas memberikan Surat Keterangan Telah Memiliki (SKTM) RPNB kepada 

Pengelola Wisata; 

e. Protokol kesehatan COVID-19 kegiatan wisata tersebut poin 3.a,  yang wajib bagi 

Pengelola adalah sebagai berikut : 

1) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara 

berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, atau 

melalui www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat; 

2) Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali 
sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama 

seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan 

penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya; 

3) Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses 
oleh pengunjung; 

4) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. 

Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala; 

5) Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa 
penyakit; 

6) Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, 

dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta memiliki 

ketersediaan air yang cukup; 

7) Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 

meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi; 

8) Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan 

COVID-19 dengan PHBS; 

9) Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata 
bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan, dan/atau sesak nafas; 

10) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan 

pekerja atau pengunjung dengan suhu >37,3oC (2 kali pemeriksaan dengan 
jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu 

menggunakan masker dan pelindung wajah (faceshield). Pelaksanaan 

pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan; 

11) Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. 
Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik 

wisata; 
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12) Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan 

pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci 

tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer serta 

kedisiplinan menggunakan masker; 

13) Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: 

a) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk maksimal 50% dari kapasitas 

Sarana Wisata; 

b) Pengaturan kembali jam operasional; 

c) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 

meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain); 

d) Mengomptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar 

mencegah terjadinya kerumunan; 

e) Membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai, lift; 

f) Pengaturan jarak minimal 1 meter di elevator dan tangga; 

g) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; 

h) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy glass) di meja atau counter 

sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket 
pembelian tiket, customer service, danlain-lain); 

14) Jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan 

tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung 

yang mengalami sakit; 

15) Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang 

suhu tubuhnya > 37,3 oC dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, 

dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan difasilitas pelayanan kesehatan terdekat; 

16) Lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam 

penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/benda-benda 

secara bersama/bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu; 

17) Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa 

alat bersama). 

f. Protokol  kesehatan   Covid-19   Lokasi Daya Tarik Wisata,  yang wajib bagi 

pekerja/karyawan adalah sebagai berikut : 

1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya 

tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri 
tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke 

fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan 

tempatkerja; 

2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga 
jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan 

menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer;. 

3) Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang  parkir dan lain lain) 
harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan 

masker dan menjaga jarak minimal 1 meter; 

4) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan 

anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan 

barang lainnya dengan cairan disinfektan; 

5) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti 

mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan 

istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari factor risiko 

penyakit. 

g. Protokol   kesehatan   Covid-19 Kegiatan Wisata,  yang wajib bagi Pengunjung 

adalah sebagai berikut : 

1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi 

daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri 
tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke 

fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut; 

2) Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata; 
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3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan 

air mengalir atau menggunakan hand sanitizer; 

4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut; 

5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter; 

6) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan 

anggota keluarga dirumah; 

7) Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan 

cairan disinfektan. 

 

4. SARANA DAN KEGIATAN OLAH RAGA: 

a. Sarana dan kegiatan olahraga dapat beroperasi/dilaksanakan pada masa 

relaksasi/pelonggaran kedua di Kota Balikpapan adalah khusus untuk 
sarana/kegiatan olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu atau yang 

dilakukan bersama di tempat umum, pusat kebugaran, billiard, olahragawan, dan 

kegiatan pelatihan olahraga, yang kegiatannya tidak dengan kontak fisik secara 

langsung. 

b. Kegiatan olahraga masyarakat yang dilakukan secara individu di luar rumah pada 
saat pandemi COVID-19, masyarakat harus mematuhi imbauan sebagai berikut: 

1) Masyarakat agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan 

informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat 

diakses pada lamanhttps://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, 
dan kebijakan pemerintah daerah setempat; 

2) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga. Jika ada gejala demam, 

batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal di rumah, 

olahraga dilakukan di dalam rumah; 

3) Masker harus selalu dipakai selama melakukan kegiatan olahraga diluar rumah. 

Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai 

sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga); 

4) Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air 

mengalir atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah olahraga; 

5) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut; 

6) Memperhatikan jaga jarak: 

a) Olahraga yang dilakukan tanpa berpindah tempat atau olahraga yang 

dilakukan dengan posisi sejajar minimal 2 meter dengan oranglain; 

b) Jalan kaki dengan jarak ± 5 meter dengan orang di depannya; 

c) Berlari dengan jarak ± 10 meter dengan orang di depannya; 

d) Bersepeda dengan jarak ± 20 meter dengan orang di depannya; 

7) Setelah berolah raga dan tiba di rumah, segera cuci tangan, mandi, dan berganti 
pakaian; 

8) Jika diperlukan, bersihkan alat olahraga, handphone, kacamata, tas dan barang 

lainnya dengan cairan disinfektan. 

c. Olahraga masyarakat yang dilakukan bersama di tempat umum Kegiatan olahraga 
yang dilakukan bersama di tempat umum seperti kelompok senam, sepeda, lari, 

dan lain-lain. Kegiatan olahraga bersama ini dapat dilakukan dengan 

memperhatikan: 

1) Bagi Penyelenggara Kegiatan/Event/Kompetisi; 

a) Memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 
di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan 

pemerintah daerah setempat; 

b) Pengunjung yang diperkenankan usia 17 – 45 tahun; 

c) Memastikan penerapan jaga jarak dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan 

jumlah peserta dengan luas lokasi, jarak minimal 2 meter antar peserta; 

 

 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/
http://www.covid19.go.id/
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d) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer di lokasi 

kegiatan; 

e) Memastikan tidak terdapat penggunaan alat olahraga yang dipakai bersama; 

f) Penyelenggara harus dapat memastikan tidak terjadi kerumunan. 

2) Bagi Masyarakat; 

a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada keluhan 

demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap tinggal 

di rumah dan olahraga dilakukan di dalam rumah; 

b) Menghindari olahraga yang membutuhkan kontak fisik; 

c) Menerapkan prinsip jaga jarak saat berolahraga; 

d) Menggunakan masker saat berolahraga. Olahraga yang menggunakan 

masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat 
berbicara ketika berolahraga); 

e) Jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air 

mengalir atau menggunakan handsanitizer sebelum dan sesudah olahraga; 

f) Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut; 

g) Segera cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian setelah berolahraga; 

h) Jika diperlukan setelah tiba di rumah, bersihkan alat olahraga, handphone, 

kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan. 

d. Olahraga yang dilakukan di Pusat Kebugaran; 

1) Bagi Pengelola; 

a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya sesuai dengan 

perkembangan terbaru. Informasi secara berkala dapat diakses 

padalamanhttps://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan 
kebijakan pemerintah daerah setempat; 

b) Menyediakan informasi tentang COVID-19 dan upaya pencegahannya di pusat 

kebugaran, seperti cuci tangan yang benar, penggunaan masker, etika batuk, 

gizi seimbang, dan lain-lain; 

c) Menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dan/atau handsanitizer pada 
pintu masuk, ruang administrasi/pendaftaran, ruang latihan, dan ruang 

ganti; 

d) Sebelum instruktur, personal trainer, pekerja, dan anggota datang ke pusat 

kebugaran, dilakukan self assessment risiko COVID-19 (Form 1). Jika hasil 
self assessment terdapat risiko besar, tidak diperkenankan melakukan latihan 

atau masuk kerjadi pusat kebugaran; 

e) Melakukan pengukuran suhu di pintu masuk, jika ditemukan suhu > 37,3 0C 

tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran; 

f) Membuat alur masuk dan keluar yang jelas bagi anggota, serta membuat 

penandaan jarak minimal 1meter; 

g) Petugas adminstrasi  pendaftaran dan kasir selalu memakai masker dan 

pelindung wajah (faceshield); 

h) Membatasi kapasitas anggota yang melakukan latihan, agar dapat 
menerapkan prinsip jaga jarak. Jumlah anggota yang dapat berlatih tiap sesi 

disesuaikan dengan jumlah alat olahraga dengan kepadatan maksimal 4 m2 

atau jarak antar anggota minimal 2 meter; 

i) Membatasi jumlah anggota yang masuk ke dalam ruang ganti/ruang loker; 

j) 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; 
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k) Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan permukaan benda yang 

sering disentuh secara berkala paling sedikit tigakali sehari; 

l) Memberikan jarak antara latihan berbeban minimal 2 meter; 

m) Memberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (treadmill, bicycle, 
elliptical machine) yang letaknya berdempetan atau kurang dari 1.5 meter; 

n) Sedapat mungkin menghindari pemakaian AC, sebaiknya sirkulasi udara 

lewat pintu jendela terbuka; 

o) Jika tetap memakai AC maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di 
dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap 

kering. Disarankan menggunakan alat pembersih udara/air purifier; 

p) Memberikan penanda atau rambu-rambu pada lantai untuk mempermudah 

jaga jarak setiap anggota; 

q) Mewajibkan anggota untuk membawa handuk, matras, dan alat pribadi 

lainnya sendiri; 

r) Mewajibkan semua anggota dan pekerja menggunakan masker di lingkungan 

pusat kebugaran. Sebaiknya mengganti masker yang dipakai dari luar; 

s) Lansia tidak dianjurkan berlatih di pusat kebugaran. Jika akan dibuka untuk 
kelompok berisiko termasuk lansia, sebaiknya kegiatan dilakukan di tempat 

privat tersendiri atau dalam bentuk kunjungan rumah. 

2) Bagi Pekerja (termasuk instruktur, personal trainer, dan lain lain); 

a) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat. Jika mengalami 
gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas 

tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila 

berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja; 

b) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker dan jika 
diperlukan dapat digunakan tambahan pelindung mata (eye protection) atau 

pelindung wajah (faceshield), menjaga jarak dengan orang lain, hindari 

menyentuh area wajah, jika terpaksaakan menyentuh area wajah pastikan 

tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau 

menggunakan handsanitizer; 

c) Melakukan pembersihan area kerja masing-masing sebelum dan sesudah 

bekerja; 

d) Pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan anggota untuk 

menggunakan masker; 

e) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak 

dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, 

kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; 

f) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti 
mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan 

istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor 

risiko penyakit. 

3) Bagi Anggota Pusat Kebugaran; 

a) Memastikan kondisi tubuh sehat sebelum berolahraga, jika ada gejala seperti 

demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan dan/atau sesak nafas, olahraga 

dilakukan di rumah; 

b) Disarankan mandi terlebih dahulu sebelum berlatih di pusat kebugaran; 

c) Tidak melakukan olahraga kontak, yaitu olahraga yang bersentuhan langsung 
dengan orang lain; 

d) Wajib menggunakan masker di area pusat kebugaran. Mengganti masker 

yang dipakai dari luar; 

e) Disarankan melakukan latihan intensitas sedang (masih dapat berbicara 
ketika berolahraga); 
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f) Masker dapat dilepas saat melakukan latihan intensitas berat dengan 

memperhatikan jarak antar anggota dan dikenakan kembali ketika selesai 

berlatih; 

g) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan 
handsanitizer sebelum dan setelah selesai berlatih; 

h) Mandi dan berganti pakaian setelah selesai berlatih; 

i) Apabila menggunakan alat olahraga, tidak digunakan secara bersama dan 

bersihkan dengan disinfektan sebelum dan sesudah digunakan; 

j) Tidak memaksakan diri untuk berolahraga apabila merasa kurang sehat. 

e. Penyelenggaraan Kegiatan Event Pertandingan Keolahragaan : 

1)  Penyelenggara Kegiatan; 

a) Pada pelaksanaan event olahraga, setiap penyelenggara berkoordinasi 

dengan dinas kesehatan dan dinas terkait yang menangani olahraga; 

b) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi 

secara berkala dapat diakses pada laman 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id, atau melalui www.covid19.go.id, dan 
kebijakan pemerintah daerah setempat; 

c) Merancang jadwal pertandingan yang memungkinkan pembatasan jumlah 

orang di lokasi event olahraga; 

d) Memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik 
kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan COVID-19 dengan 

melakukan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan rapid test/RT-PCR 

sebelum bertanding; 

e) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer yang mudah 
diakses; 

f) Menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi venue 

tentang pencegahan penularan COVID-19 seperti wajib penggunaan masker, 

jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan 

handsanitizer, etika batuk, dan lain lain; 

g) Jika memungkinkan menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi 

olahragawan dan pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, 

pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas saat berada di event 

pertandingan keolahragaan; 

h) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali 

sehari) pada area atau sarana yang sering digunakan bersama dan disentuh; 

i) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika 

ditemukan suhu tubuh > 37,3 oC dan/atau terdapat gejala seperti demam, 
batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak 

diperkenankan masuk ke venue kegiatan; 

j) Mewajibkan penggunaan masker bagi semua orang dilokasi venue dan bagi 

olahragawan saat tidak bertanding; 

k) Apabila event olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus 
memastikan dilaksanakannya penerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan 

berbagai cara seperti: 

k.1. Pembatasan   jumlah    penonton  sesuai  kapasitas   ruangan    event, 

maksimal 50% dari kapasitas; 

k.2. Memberikan jarak minimal 1 meter antar tempat duduk penonton; 

k.3. Mewajibkan penonton   menggunakan  masker.   Jika    kondisi    padat, 

tambahan penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker 

sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; 

k.4. Melakukan rekayasa  administrasi   dan  teknis   lainnya    agar     tidak 

terjadi kerumunan; 

k.5. Usia penonton yang diperkenankan 17 – 45 tahun. 
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2) Olahragawan 

 a).  Selalu   menerapkan  Geraka   Masyarakat  Hidup    Sehat  (Germas) melalui 

PHBS,  sebagai berikut: 

a.1.  Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan 

handsanitizer; 

a.2.  Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift; 

a.3. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai 

bersama di area tempat pelatihan; 

a.4.  Tetap menjaga jarak minimal 1 meter; 

a.5.  Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (victory 
celebration). 

b) Masker selalu digunakan di lingkungan venue dan dilepas saat melakukan 

pertandingan dan digunakan kembali setelah selesai bertanding; 

c) Cuci tangan, mandi, dan berganti pakaian sebelum dan setelah selesai 
melakukan pertandingan; 

d) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti tempat makan/minum, handuk, dan 

lain lain. 

3) Penonton 

a) Memastikan kondisi tubuh sehat, tidak terdapat gejala demam, batuk, pilek, 

nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; 

b) Wajib menggunakan masker pada area pertandingan. Jika kondisi padat, 

tambahan penggunaan pelindung wajah (faceshield) bersama masker 
sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan; 

c) Tidak melakukan kontak seperti jabat tangan atau memeluk (victory 

celebration); 

d) Membawa Perlengkapan pribadi; 

e) Tetap menjaga jarak minimal 1 meter; 

f) Usia penonton yang diperkenankan 17 – 45 tahun. 

f. Pusat Pelatihan Olahraga (Pelatnas/Pelatda/Pelatprov/Pelatkot/ 

Pelatihan Club); 

1).  Bagi Pengelola Tempat Pelatihan; 

a) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah 

pusat dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi 

secara berkala dapat diakses pada laman 

https://infeksiemerging.kemkes.go.id, www.covid19.go.id, dan kebijakan 
pemerintah daerah setempat. 

b) Pelatihan dapat dilakukan oleh induk cabang olahraga dengan melakukan 

isolasi tempat latihan, setelah mendapat izin pihak yang berwenang; 

c) Menerapan higiene dan sanitasi lingkungan: 

c.1.  Memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dan higienis dengan 
melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan 

disinfektan yang sesuai (paling sedikit tiga kali sehari), 

terutamahandle pintu dan tangga, peralatan olahraga yang digunakan 

bersama, area dan fasilitas umum lainya; 

c.2. Menjaga kualitas udara tempat pelatihan dengan mengoptimalkan 

sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan pelatihan/ruangan 

kerja, pembersihan filter AC; 

c.3.  Melakukan   rekayasa    teknis      pencegahan     penularan    seperti 
pemasangan pembatas atau tabir kaca pada alatolahraga, pembatas 

ruang pelatihan, dan lain lain. 

d) Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelakuolahraga memperhatikan 

kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang 

berlaku; 
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e) Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, 

diantaranya dengan: 

e.1. Melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang 

masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jagajarak; 

e.2. Melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk 

ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain; 

e.3. Tidak diperbolehkan melakukan kontak fisik kecuali karena kontak 

dalam pertandingan. 

f) Penyiapan makanan bagi olahragawan dan pelaku olahraga memperhatikan 

kebutuhan gizi olahragawan dan mengikuti standar keamanan pangan yang 

berlaku; 

g) Melakukan penerapan jaga jarak pada setiap aktifitas di pusat pelatihan, 
diantaranya dengan: 

g.1.  Melakukan pengaturan jumlah olahragawan dan pelaku olahraga yang 

masuk pusat pelatihan agar memudahkan penerapan jaga jarak; 

g.2. Melakukan pengaturan jarak antrian minimal 1 meter pada pintu masuk 

ruang latihan, ruang makan, dan lain-lain; 

g.3.  Pada saat pelaksanaan pelatihan, altet dibagi dalam kelompok kecil 

dengan jarak dalam koridor ruang minimal 4 m². 

h) Melakukan pemantauan kesehatan olahragawan dan pelaku olahraga secara 

proaktif: 

h.1. Sebelum masuk kembali ke pusat pelatihan, mewajibkan seluruh 

olahragawan dan pelaku olahraga untuk membawa surat keterangan 

sehat (termasuk pemeriksaan rapid test atau RT-PCR) untuk 

memastikan dalam kondisi sehat dan tidak terjangkit COVID-19; 

h.2. Mendorong  olahragawan   dan pelaku olahraga  untuk  mampu 

melakukan pemantauan kesehatan mandiri (self monitoring) dan 

melaporkan apabila mengalami demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan, dan/atau sesak napas untuk dilakukan konsultasi dengan 

petugas kesehatan. 

i) Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan 

pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan; 

j) Jika olahragawan dan pelaku olahraga harus menjalankan isolasi mandiri 
agar hak-haknya tetap diberikan; 

k) Melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk kepada semua orang. Jika 

ditemukan suhu tubuh > 37,3 oC dan/atau terdapat gejala seperti demam, 

batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas maka tidak 
diperkenankan masuk ke pusat pelatihan; 

l) Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat pelatihan yang memiliki 

sumber daya dapat memfasilitasi tempat isolasi mandiri. Standar 

penyelenggaraan isolasi mandiri merujuk pada pedoman dalam laman 
www.covid19.go.id. 

 

2) Bagi Olahragawan 

a) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di tempat pelatihan, sebagai 

berikut: 

a.1. Tetap menjaga jarak minimal 1 meter; 

a.2. Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan 

handsanitizer; 

a.3. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift; 

a.4. Upayakan tidak  sering  menyentuh    fasilitas/peralatan  yang dipakai 
bersama di area tempat pelatihan; 

a.5. Biasakan tidak berjabat tangan; 
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a.6. Masker tetap digunakan di lingkungan tempat pelatihan. Masker dapat 

dilepas saat melakukan latihan dan dikenakan kembali setelah selesai 

berlatih. 

b) Pastikan kondisi badan sehat sebelum melakukan latihan, jika ada keluhan 
demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tidak 

melakukan latihan dan segera melapor kepada pelatih. 

c) Cuci tangan, mandi dan berganti pakaian setiap kalisetelah 

melakukanlatihan. 

d) Tidak berbagi peralatan pribadi seperti makanan, minuman, peralatan 

olahraga (handuk, gloves gym, gym belt, matras olahraga), dan lain-lain. 

 

3) Bagi Pekerja lainnya 

a) Selalu menerapkan Germas melalui PHBS saat di rumah, dalam perjalanan 

ke, dari, dan selama berada di pusat pelatihan, sebagai berikut: 

a.1. Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan demam, batuk, 

pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas agar tetap tinggal di 

rumah; 

a.2. Selalu menggunakan masker; 

a.3. Saat  tiba  di    pusat  pelatihan, segera mencuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer; 

a.4. Upayakan  tidak  sering   menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai 
bersama di area kerja; 

a.5. Saat   tiba  di  rumah,  tidak bersentuhan dengan anggota keluarga 

sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja). 

b) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti 
mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan 

istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor 

risiko penyakit; 

c) 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. 

 

5. KEGIATAN JASA PERAWATAN KECANTIKAN, SPA, REFLEKSI DAN SEJENISNYA: 

a. Kewajiban Pemilik/Pengelola; 

1) Memiliki petugas atau personel gugus tugas pencegahan Covid-19 untuk unit 

usahanya, agar bisa memastikan Protokol Kesehatan Pencegahan dan 

Penanganan Pandemi Covid-19 diterapkan secara ketat di lingkungan unit 
usahanya; 

2) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut 

secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 

atau melalui www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat; 

3) Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

4) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/handsanitizer di pintu masuk dan 

tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung; 

5) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk memakai masker dan mencuci 

tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan handsanitizer; 

6) Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala 

demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki 
riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19; 

7) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau 

pelanggan/pengunjung dengan suhu > 37,3 ºC (2 kali pemeriksaan dengan 

jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk; 
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8) Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, 

pelindung wajah (faceshield) atau pelindung mata (eye protection) dan celemek 

selama bekerja; 

9) Menyediakan peralatan yang akan digunakan oleh pelanggan agar tidak ada 
peralatan yang digunakan secara bersama pada para pelanggan seperti 

handuk, celemek, alat potong rambut, dan lain sebagainya. Peralatan dan 

bahan dapat dicuci dengan detergen atau disterilkan dengan disinfektan 

terlebih dahulu; 

10) Menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan 

mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk, pembersihan filter 

AC; 

11) Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cashless) dengan 
memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi 

dengan uang tunai, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau 

menggunakan handsanitizer setelahnya; 

12) Memastikan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut dan 

sejenisnya dan peralatan yang gunakan dalam kondisi bersih dengan 
melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sebelum dan sesudah 

digunakan; 

13) Melakukan pembersihan dan disinfeksi (paling sedikit tiga kali sehari) pada area 

dan peralatan terutama pada permukaan meja, kursi, pegangan pintu, dan 
peralatan lain yang sering disentuh; 

14) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:  

a) 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; 

b) Pengaturan jarak antar kursi salon/cukur dan lain sebagainya minimal 1 

meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi 

kaca/mika/plastik.  

b. Kewajiban bagi Pekerja; 

1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika 

mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau 

sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan 
apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja; 

2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga 

jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan 

menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun 
dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer; 

3) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti 

mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan 

istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko 
penyakit; 

4) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (faceshield), 

celemek saat memberikan pelayanan; 

5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan 

anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, 
dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; 

6) Jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya 

dengan disinfektan.  

c. Kewajiban Pelanggan/Pengunjung: 

1) Pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan perawatan atau 

menggunakan jasa perawatan rambut/kecantikan dan sejenisnya. Jika 

mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau 

sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan 
apabila berlanjut; 

2) Membawa peralatan pribadi yang akan digunakan untuk perawatan 

rambut/kecantikan dan sejenisnya, termasuk peralatan make up; 

 

 



-14- 

 

3) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan 

anggota keluarga di rumah; 

4) Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan 

disinfektan. 
 

6. KEGIATAN JASA HIBURAN BIOSKOP:  

a. Kewajiban Pemilik/Pengelola; 

1) Memiliki petugas atau personel gugus tugas pencegahan Covid-19 untuk unit 

usahanya, agar bisa memastikan Protokol Kesehatan Pencegahan dan 

Penanganan Pandemi Covid-19 diterapkan secara ketat di lingkungan unit 
usahanya; 

2) Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi tersebut 

secara berkala dapat diakses pada laman https://infeksiemerging.kemkes.go.id, 

atau melalui www.covid19.go.id, dan kebijakan pemerintah daerah setempat; 

3) Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 

4) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/handsanitizer di pintu masuk dan 

tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung; 

5) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk memakai masker dan mencuci 

tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan handsanitizer; 

6) Larangan masuk bagi pekerja/pengunjung/pelanggan yang memiliki gejala 

demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau memiliki 
riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19; 

7) Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau 

pelanggan/pengunjung dengan suhu > 37,3 ºC (2 kali pemeriksaan dengan 

jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk; 

8) Mewajibkan semua pekerja mengenakan alat pelindung diri terutama masker, 
pelindung wajah (faceshield) atau pelindung mata (eye protection) dan celemek 

selama bekerja; 

9) Mengupayakan pembayaran secara nontunai (cashless) dengan memperhatikan 

disinfeksi untuk mesin pembayaran, jika harus bertransaksi dengan uang tunai, 
cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer 

setelahnya; 

10) Memastikan seluruh lingkungan/ruangan Bioskop dan peralatan yang gunakan 

dalam kondisi bersih dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara 
berkala sebelum dan setiap sesudah digunakan; 

11) Menerapkan jaga jarak dengan ketentuan maksimal 50% penonton dari 

kapasitas tempat duduk bioskop, melalui cara seperti:  

a) 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; 

b) Pengaturan jarak antar kursi penonton satu dengan lainnya minimal 1 meter 

melalui pengaturan yang baik. 

 

b. Kewajiban bagi Pekerja; 

1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika 

mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau 

sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan 

apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja; 

2) Saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga 
jarak dengan orang lain, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan 

menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer; 
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3) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti 

mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan 

istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 jam, serta menghindari faktor risiko 

penyakit; 

4) Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, pelindung wajah (faceshield), 

celemek saat memberikan pelayanan; 

5) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan 

anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, 
dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; 

6) Jika diperlukan, bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya 

dengan disinfektan.  

c. Kewajiban Pelanggan/Pengunjung; 

1) Pastikan dalam kondisi sehat saat akan berkunjung ke bioskop. Jika mengalami 

gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas 

tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila 

berlanjut; 

2) Selama berada di luar rumah/tempat umum selalu menggunakan masker, 
menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain dan menjaga kebersihan 

tangan; 

3) Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan 

anggota keluarga di rumah; 

4) Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan 

disinfektan. 
 

7. RELAKSASI PEMBATASAN KEGIATAN DI JALAN UMUM/PENUTUPAN BEBERAPA 

RUAS JALAN BERSTATUS JALAN KOTA: 

a. Semua ruas Jalan Berstatus Jalan Kota yang dibatasi penggunaannya, kembali 

dibuka secara penuh, dengan kewajiban pengguna Jalan tetap menerapkan protokol 

kesehatan COVID-19;  

b. Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300.2/0377/Pem  tanggal 5 Juni 2020 
tentang Relaksasi Pelaksanaan Penutupan Beberapa Ruas Jalan Berstatus Jalan Kota 

Dalam Rangka Menuju Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 Di 

Kota Balikpapan, dicabut dan tidak berlaku.  

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan pemberitahuan lebih 
lanjut dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan. 

Demikian disampaikan untuk mendapatkan perhatian bersama dan dilaksanakan dengan 

penuh tanggungjawab, terima kasih.  

 

Dikdi 

Dikeluarkan di  Balikpapan 

Pada tanggal 3 Juli 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan Yth :  

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;  

2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;  

3. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta;  

4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;  

5. Pangdam VI/Mulawarman di Balikpapan; 

6. Kapolda Kalimantan Timur di Balikpapan; 

7. Unsur FORKOPIMDA Kota Balikpapan. 

 

 

No Nama/NIP Jabatan Paraf 

1. Sayid MN. Fadli 

 

Sekretaris 

Daerah 

 

2. Syaiful Bahri  

 

Asisten Tata 

Pemerintahan 

 

3. Sayid Muhdar Kabag 

Pemerintahan 

 

 


