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BUPATI BANYUWANGI 

PROVINSI JAWA TIMUR 

SALINAN 

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI 

NOMOR  39  TAHUN 2020 

TENTANG 

PEDOMAN TATANAN KEHIDUPAN BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID-19  

DI KABUPATEN BANYUWANGI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang  : a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) 

dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat 

dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada 

aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya serta kesejahteraan 

masyarakat di Banyuwangi; 

  
b. bahwa penanggulangan penularan Corona Virus Disease 2019 

harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian 

masyarakat, salah satunya dengan penerapan Tatanan 

Kehidupan Baru pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 19; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 

tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 65 ayat 

(2) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dua kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan 

kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Peerintahan Daerah, Bupati berwenang membentuk Peraturan 

bupati dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan 

mendesak dan sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau 

masyarakat; 

  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati 

tentang Pedoman Tatanan Kehidupan Baru Pada Kondisi Pandemi 

COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 

Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3273); 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. 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), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun  2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6236); 

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi 

Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang 

Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4829); 

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 34); 

15. 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); 

16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) Sebagai Bencana Nasional; 

  
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 

tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 

lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

  
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 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; 
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21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 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; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 

2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 

2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di 

Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 14), sebagaimana telah diubah 

dua kali, terkahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 7); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 

Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 

2019 Nomor 10). 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATANAN KEHIDUPAN 

BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN 

BANYUWANGI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 

adalah penyakit menular yang disebabkan Severe Acute 

Respiratory Syndrome - Corona Virus-2. 

6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau 

berkegiatan di Daerah. 

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara 

Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau 

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam 

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa. 
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8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 di Kabupaten Banyuwangi  yang selanjutnya disebut 

Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus yang dibentuk Pemerintah 

Daerah. 

9. Tatanan Kehidupan Baru adalah perubahan perilaku untuk tetap 

menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah 

menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya 

penularan COVID-19. 

10. Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit 

serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antar 

beberapa negara. 

11. Disinfektan adalah bahan kimia (seperti lisol, kreolin) yang 

digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran 

oleh jasad dan/atau obat untuk membasmi kuman penyakit. 

12. Rapid Tes adalah suatu metode pengujian laboratorium dilakukan 

secara massal yang berfungsi untuk screening potensi kasus 

positif virus Corona di masyarakat dengan menggunakan sampel 

darah untuk mendeteksi antibody corona. 

13. Swab Tes adalah standar diagnostik virus corona yang dianjurkan 

World Health Organization (WHO) dengan menggunakan sepotong 

kecil kapas yang digunakan untuk mengoleskan obat atau 

membersihkan luka atau mendapatkan spesimen sekresi. 

14. Kegiatan Sosial dan Budaya adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok orang yang didalamnya terdapat nilai-

nilai budaya seperti tampilan kesenian, kegiatan ritual adat dan 

event budaya. 

 

Maksud, Tujuan dan Sasaran 

 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk 

memberikan pedoman pelaksanaan tatanan kehidupan baru pada 

kondisi pandemi COVID-19 di Daerah. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 

a. membuka tatanan kehidupan baru disemua sektor dengan 

tetap mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 ; 

b. meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam 

penerapan tatanan kehidupan baru secara terintegrasi dan 

efektif; dan 

c. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi 

kebijakan tentang tatanan normal baru pada kondisi pandemi 

COVID-19 antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan 

dan masyarakat di Daerah. 

 

Pasal 3 

(1) Sasaran dari Peraturan Bupati ini yaitu setiap orang, penanggung 

jawab kegiatan dan pelaku usaha. 

(2) setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan 

kegiatan di Kabupaten Banyuwangi wajib memakai masker. 
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Ruang Lingkup 

 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 

a. bidang kerja aparatur sipil negara; 

b. bidang kesehatan; 

c. bidang perdagangan; 

d. bidang koperasi dan usaha mikro; 

e. bidang industri; 

f. bidang olahraga; 

g. bidang perhubungan; 

h. bidang pariwisata; 

i. bidang pengadaan barang dan jasa; 

j. bidang pelayanan perizinan; 

k. bidang keagamaan dan kemasyarakatan; 

l. bidang pendidikan; 

m. bidang ekonomi; 

n. pelayanan publik tingkat desa; 

o. bidang sosial; 

p. penghargaan; 

q. monitoring dan evaluasi; 

r. sanksi administrasi; 

s. penutup. 

 

BAB II 

BIDANG KERJA APARATUR SIPIL NEGARA 

 

Bagian Kesatu 

Tanggung Jawab Kepala Perangkat Daerah  

dan Aparatur Sipil Negara 

 

Pasal 5 

(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk: 

a. menugaskan Aparatur Sipil Negara di lingkup unit kerjanya 

dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor maupun dari 

rumah/tempat tinggal sesuai sasaran kerja dan target kinerja; 

b. memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar tetap 

berjalan efektif; 

c. memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi presensi online 

atau pesan elektronik; 

d. menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas 

Aparatur Sipil Negara secara berkala; 

e. menilai hasil pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara sesuai 

sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan; 

f. melaporkan Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan 

tugas kedinasan kepada pejabat pembina kepegawaian dan 

pejabat yang berwenang (Badan Kepegawaian Pendidikan dan 

Pelatihan Kabupaten Banyuwangi) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; dan 
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g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan Aparatur Sipil 

Negara kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang 

berwenang (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Banyuwangi) pada instansi yang bersangkutan. 

(2) Aparatur Sipil Negara bertanggungjawab untuk: 

a. menaati penugasan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat 

Daerah dan masing-masing pimpinan unit kerja; 

b. melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi 

yang berlaku di instansi masing-masing;  

c. menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan 

sesuai dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan 

oleh masingmasing pimpinan unit kerja; 

d. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan 

kepada masing-masing pimpinan unit kerja; dan 

e. melaporkan kondisi kesehatannya selama melaksanakan tugas 

kedinasan di kantor atau di rumah/tempat tinggal kepada 

pimpinan unit kerja masing-masing. 

 

Bagian Kedua 

Protokol Masuk Kerja dan di Tempat Bekerja 

 

Pasal 6 

Protokol masuk kerja dan di tempat bekerja dilaksanakan dengan 

ketentuan: 

a. pastikan dalam kondisi sehat, jika pilek, deman, tetap tinggal di 

rumah dan segera periksa ke petugas Kesehatan; 

b. sebelum berangkat ke kantor dan selama bekerja di kantor 

pastikan memakai masker; 

c. cek suhu tubuh sebelum memasuki ruangan kerja oleh petugas 

yang memakai masker dilengkapi faceshield dan sarung tangan; 

d. wajib cuci tangan menggunakan sabun/hand sanitizer sebelum 

memasuki ruang kerja masing – masing; 

e. hindari berjabat tangan dengan rekan kerja dan tamu; 

f. absensi menggunakan face dan/atau menggunakan fingerprint; 

g. biasakan buka pintu tanpa memegang menggunakan tangan. 

dorong pakai kaki/lengan; 

h. petugas pelayanan publik wajib memakai masker, faceshield, 

sarung tangan dan di meja dilengkapi kaca/akrilik pembatas; 

i. selalu jaga jarak dengan rekan kerja paling sedikit 1 (satu) meter 

(physical distancing); 

j. berjemur diarea kantor selama 15 menit. Antara pukul 09.00 – 

09.30 WIB; 

k. terapkan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan kantor, 

beribadah dengan membawa perlengkapan sendiri; 

l. jam makan siang tidak boleh berkerumun di kantin kantor, 

maksimal 5 (lima) orang; 

m. memprioritaskan pekerjaan pada pegawai dengan usia kurang dari 

45 (empat puluh lima) tahun kecuali dengan pertimbangan 

kebutuhan dan hal-hal teknis lainnya; 
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n. memberikan kebijakan bekerja dari rumah kepada pegawai, 

apabila pegawai bersangkutan: 

1. memiliki gejala demam, batuk kering, kesulitan bernafasan, 

atau gejala¬gejala lain terkait COVID-19 

2. memiliki riwayat kontak dengan penderita positif, Orang Dalam 

Pemantauan/ODP, maupun Pasien Dalam Pengawasan/PDP. 

3. berasal dari zona-zona merah dan epicenter penyebaran 

COVID-19. 

o. setiap pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala 

demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas, wajib 

melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/ 

petugas K3 untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui 

keterkaitannya dengan kriteria COVID-19 (Orang Dalam 

Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, atau kasus 

belum terkonfirmasi); 

p. tempat bekerja harus memasang pesan-pesan kesehatan terkait 

penanganan dan pencegahan COVID-19 di tempat-tempat strategis 

seperti di pintu masuk, lift, kantin, tangga, dan tempat lain yang 

mudah diakses; 

q. menyediakan area isolasi sementara di tempat bekerja bagi pekerja 

yang mengalami demam atau batuk/pilek, nyeri 

tenggorokkan/sesak napas serta menyediakan area kerja 

sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain; 

r. gunakan maker/pembatas di karpet dan bahan lantai lainnya 

untuk membuat batas visual di sekitar meja, perisai plexiglass di 

antara meja yang saling berhadapan dan tanda-tanda yang 

mengarahkan lalu lintas berjalan dalam satu arah; 

s. apabila ditemukan kasus positif COVID-19 segera melakukan 

penutupan tempat kerja dan segera menghubungi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan sterilisasi serta tracking serta testing 

lanjutan oleh petugas kesehatan/petugas K3 harus melakukan 

identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat 

berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai 

pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19; 

t. mengembangkan mekanisme tata kelola data elektronik/digital (e-

governance) dengan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah 

daerah lainnya dan sektor swasta dan menyediakan lebih banyak 

mesin otomatis untuk makanan dan minuman sehingga 

meminimalisasikan aktivitas kafetaria. 

 

Bagian Ketiga 

Protokol Perjalanan Dinas 

 

Pasal 7 

Protokol Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan ketentuan: 

1. Sebelum melakukan perjalanan: 

a. melakukan pemeriksaan kesehatan standar pada pegawai yang 

akan melakukan perjalanan dinas; 

b. memastikan informasi yang akurat terkait tempat yang akan 

dituju, aman dan terkendali dari penyebaran COVID-19; 
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c. hindari daerah-daerah yang memiliki penyebaran tinggi/zona 

merah; 

d. berdasarkan informasi terbaru, Anda harus menilai manfaat dan 

risiko terkait rencana perjalanan yang akan dilaksanakan; 

e. menghindari penugasan pegawai yang beresiko tinggi (berusia 

lebih dari 45 tahun, memiliki riwayat penyakit bawaan) ke tempat 

zona penyebaran COVID-19 yang menunjukan warna dalam 

kategori membahayakan; 

f. memastikan semua Pegawai yang akan bepergian melakukan 

perjalanan dinas diberi pengarahan oleh orang yang mempunyai 

kompetensi di bidang kesehatan khususnya COVID-19. 

2. Saat melakukan perjalanan: 

a. mendorong dan mengingatkan pegawai agar selalu memakai 

masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak; 

b. memastikan pegawai mengetahui prosedur tetap ketika 

mengalami gejala-gejala yang mengarah ke kondisi terpapar 

COVID-19 pada saat bepergian; 

c. memastikan pegawai mengetahui dan mematuhi protokol 

kesehatan di tempat tujuan. 

3. Setelah melakukan perjalanan: 

a. pegawai yang telah kembali dari tempat tugas dinas harus 

mengisolasi diri selama 14 (empat belas) hari; 

b. pegawai yang telah kembali dari tugas dinas dan terindikasi 

terpapar gejala COVID-19, agar segera memeriksakan diri sesuai 

prosedur yang telah ditetapkan oleh yang berwenang; 

c. Menghindari kontak dekat (satu meter atau lebih dekat) dengan 

orang lain, termasuk anggota keluarga. 

 

Bagian Keempat 

Protokol Pelayanan Publik 

 

Pasal 8 

Protokol Pelayanan Publik dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. menyiapkan sarana dan prasarana protokol kesehatan antara lain 

pemindai suhu tubuh, hand sanitizer, masker, (face shield 

protector) pelindung wajah, sarung tangan, hazmat, disinfektan, 

alat semprot disinfektan. 

b. petugas front office harus memakai masker, sarung tangan dan 

pelindung wajah (face shield protector) dan memakai hazmat bila 

diperlukan. 

c. masyarakat yang akan melaksanakan pelayanan harus 

mengunakan masker, pindai suhu tubuh, mencuci tangan dengan 

sabun pada air yang mengalir atau menggunakan hand sanittizer. 

d. menempatkan petugas khusus yang melaksanakan pemeriksaan 

suhu tubuh, cuci tangan dengan sabun pada air mengalir/hand 

sanitizer pada masyarakat. 

e. melaksanakan penyemprotan disinfektan paling sedikit1 kali 

sehari setelah jam pelayanan selesai pada area ruang pelayanan 

publik. 
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f. pengaturan jumlah masyarakat pengguna layanan agar bisa 

menerapkan physical distancing paling sedikitjarak 1 meter. 

g. memasang tulisan ”Area Wajib Masker” pada lingkungan Perangkat 

Daerah. 

 

Bagian Kelima 

Penyesuaian Sistem Kerja 

 

Pasal 9 

Penyesuaian Sistem Kerja dilaksanakan sebagai berikut: 

a. aparatur sipil negara harus menaati ketentuan jam kerja yang telah 

diatur dan disesuaikan dengan kondisi pandemik COVID-19 serta 

menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitasnya; 

b. penyesuaian sistem kerja dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam 

pengaturan lokasi bekerja bagi Aparatur Sipil Negara, yang meliputi: 

1. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office); 

dan/atau 

2. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from 

home). 

c. pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (work from office) Aparatur 

Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan di kantor sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

kepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from 

home) Aparatur Sipil Negara melaksanakan tugas kedinasan di 

rumah/tempat tinggal dimana Aparatur Sipil Negara di 

tempatkan/ditugaskan pada Instansi Pemerintah. Pelaksanaan 

tugas kedinasan dimaksud, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; 

e. terhadap fleksibilitas di dalam pengaturan lokasi bekerja, Kepala 

Perangkat Daerah: 

1. mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif untuk 

pejabat/pegawai di lingkungan unit kerjanya yang dapat 

melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) 

dan/atau di rumah/tempat tinggal (work from home); 

2. menentukan Aparatur Sipil Negara yang dapat melaksanakan 

tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (work from home), 

dengan mempertimbangkan: 

a) jenis pekerjaan pegawai; 

b) hasil penilaian kinerja pegawai; 

c) kompetensi pegawai dalam mengoperasikan sistem dan 

teknologi informasi; 

d) laporan disiplin pegawai; 

e) kondisi kesehatan/faktor komorbiditas pegawai; 

f) tempat tinggal pegawai berada di wilayah dengan penetapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB); 

g) kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status orang dalam 

pemantauan/orang dalam pengawasan/dikonfirmasi positif 

COVID-19); 
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h) riwayat perjalanan dalam negeri/luar negeri pegawai dalam 14 

(empat belas) hari kalender terakhir; 

i) riwayat interaksi pegawai dengan penderita terkonfirmasi 

positif COVID-19 dalam 14 (empat belas) hari kalender 

terakhir; 

j) efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi. 

f. Kepala Perangkat Daerah  memastikan agar penyesuaian sistem 

kerja dalam tatanan kehidupan baru yang dilakukan tidak 

mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. 

g. Untuk menjamin kelancaran pelayanan publik, Kepala Perangkat 

Daerah diminta agar: 

1. melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar 

operasional prosedur pelayanan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi; 

2. menggunakan media informasi untuk penyampaian standar 

pelayanan baru melalui media publikasi; 

3. membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi 

maupun pengaduan; 

4. memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan 

secara online maupun offline tetap sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan; dan 

5. memperhatikan jarak aman (physical distancing), kesehatan, dan 

keselamatan  pegawai yang melakukan pelayanan langsung 

secara offline sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan 

oleh Menteri Kesehatan. 

h. penyelenggaraan Kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. kegiatan yang menghadirkan banyak peserta di lingkungan 

pemerintah daerah agar dilaksanakan secara virtual dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yang ada; 

2. dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 

urgensinya sangat tinggi, maka pelaksanaannya harus mematuhi 

protokol kesehatan. 

 

Bagian Keenam 

Sumber Daya Manusia 

 

Pasal 10 

Penyesuaian sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam tatanan 

kehidupan baru perlu dilakukan memperhatikan manajemen sumber daya 

manusia yang meliputi: 

a. penilaian kinerja, Kepala perangkat daerah  memastikan agar: 

1. unit kerja melakukan penyesuaian standar operasional prosedur 

dan menghitung kembali analisa beban kerja disesuaikan dengan 

tatanan kehidupan baru tanpa mengurangi sasaran kerja dan target 

kinerja; 

2. aparatur sipil negara yang melakukan proses bekerja di kantor atau 

bekerja di rumah harus tetap memenuhi sasaran kerja dan target 

kinerja yang telah ditetapkan; 
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3. pencapaian sasaran kerja dan target kinerja aparatur sipil negara 

dilengkapi output laporan hasil pelaksanan tugas; 

4. pencapaian sasaran kerja dan target kinerja dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 

b. pemantauan dan pengawasan, Kepala perangkat daerah 

bertanggungjawab untuk: 

1. menugaskan aparatur sipil negara di lingkungan kerjanya, dalam 

bekerja di kantor atau di rumah sesuai sasaran kerja dan target 

kinerja; 

2. memastikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar tetap 

berjalan efektif; 

3. memastikan kehadiran pegawai melalui aplikasi presensi online atau 

pesan elektronik; 

4. menerima, memeriksa, dan memantau pelaksanaan tugas Aparatur 

Sipil Negara secara berkala; 

5. menilai hasil pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara sesuai 

sasaran kerja dan target kinerja yang bersangkutan; 

6. melaporkan aparatur sipil negara yang tidak melaksanakan tugas 

kedinasan kepada Kepala perangkat daerah dan Pejabat yang 

Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan 

7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan aparatur sipil 

negara kepada Kepala perangkat daerah dan pejabat yang 

berwenang pada instansi yang bersangkutan. 

c. aparatur sipil negara bertanggungjawab untuk: 

1. menaati penugasan yang ditetapkan oleh Kepala perangkat daerah 

dan/atau pimpinan unit kerja masing-masing; 

2. melakukan presensi sesuai jam kerja dan tata cara presensi yang 

berlaku di instansi masing-masing; 

3. menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas kedinasan sesuai 

dengan sasaran kerja dan target kinerja yang diberikan oleh 

masing-masing pimpinan unit kerja; 

4. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan tugas kedinasan 

kepada masing-masing pimpinan unit kerja; dan 

5. melaporkan kondisi kesehatannya selama melaksanakan tugas 

kedinasan di kantor atau di rumah/tempat tinggal kepada pimpinan 

unit kerja masing-masing. 

 

Bagian Keenam 

Dukungan Infrastruktur  

 

Pasal 11 

Penyesuaian sistem kerja bagi aparatur sipil negara dalam tatanan 

kehidupan baru, kepala perangkat daerah agar: 

a. menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan aparatur sipil 

negara dalam melaksanakan tugas kedinasan yang fleksibel dan 

memadai sesuai kemampuan penganggaran di masing-masing 

perangkat daerah; 
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b. memastikan bahwa penerapan teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 

dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi, dan keamanan informasi dan 

keamanan siber; dan 

c. menyesuaikan lingkungan kerja sesuai protokol kesehatan di 

tempat kerja. 

 

BAB III 

BIDANG KESEHATAN 

 

Bagian Kesatu 

Rumah Sakit 

 

Pasal 12 

 

(1) Pelayanan di Rumah Sakit harus menerapkan Pelayanan 

Kesehatan dengan standar protokol kesehatan. 

(2) Penerapan pelayanan rumah Sakit  dengan standar protokol 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  harus 

memperhatikan: 

a. bagi petugas harus: 

1. menggunakan masker N95 dan dilengkapi dengan alat 

pelindung wajah (face shield);  

2. melakukan pengaturan tempat duduk dengan pembatasan 

jarak (physical distancing); dan  

3. tidak berjabat tangan selama bertugas;  

4. cuci tangan pakai sabun. 

b. bagi masyarakat yang dilayani : 

1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kantor  

pelayanan publik; 

2. sebelum masuk pintu, cek suhu tubuh menggunakan alat 

pemindai suhu tubuh (thermo gun); 

3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan 

dari/ke rumah;  

4. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan 

jarak (physical distancing); 

5. tidak berjabat tangan; dan 

6. segera selesaikan keperluan lalu pulang dan tidak 

berkerumun. 

c. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;  

d. penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);  

e. menyediakan masker; dan  

f. penyemprotan cairan disinfektan secara berkala.  

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan ditetapkan dalam 

Keputusan Direktur Rumah Sakit. 
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Bagian Kedua 

Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) 

 

Pasal 13 

(1) Pelayanan di Puskesmas  harus menerapkan Pelayanan Kesehatan 

dengan standar protokol kesehatan. 

(2) Penerapan pelayanan di  Puskesmas  dengan standar protokol 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memperhatikan: 

a. Bagi petugas: 

1. menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung wajah 

(face shield); 

2. melakukan pengaturan tempat duduk dengan pembatasan 

jarak (physical distancing);  

3. tidak berjabat tangan selama bertugas; dan 

4. cuci tangan pakai sabun. 

b. Bagi Masyarakat yang dilayani: 

1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kantor  

pelayanan publik; 

2. sebelum masuk pintu, cek suhu tubuh menggunakan alat 

pemindai suhu tubuh (thermo gun);  

3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan 

dari/ke rumah; 

4. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan 

jarak (physical distancing); 

5. tidak berjabat tangan; dan   

6. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak 

berkerumun. 

c. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;  

d. Penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);  

e. Menyediakan masker; dan  

f. Penyemprotan cairan disinfektan secara berkala.  

(3) Penerapan Protokol Kesehatan pada pos pelayanan terpadu 

(Posyandu) harus memperhatikan: 

a. bagi petugas: 

1. sehat; 

2. usia kurang dari 50 (lima puluh) tahun; 

3. tidak bergejala panas, batuk dan pilek; dan  

4. tidak punya penyakit tidak menular (kencing manis/ 

diabetes militus, kanker/masa penyembuhan, hipertensi, 

penyakit jantung dan lain-lain). 

b. masyarakat yang dilayani: 

1. pengunjung (ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, pengantar 

bayi/balita) dalam keadaan sehat/tidak ada gejala panas, 

batuk dan pilek; 

2. sebelum masuk pintu, cek suhu tubuh menggunakan alat 

pemindai suhu tubuh (thermo gun); 

3. datang dengan penjadualan/hindari berkerumun; 

4. pakai masker dan/atau alat pelindung wajah (face shield); 

5. cuci tangan; 
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6. jaga jarak aman; dan 

7. segera kembali ke rumah setelah pelayanan. 

c. tempat pelayanan: 

1. tersedia tempat cuci tangan, sabun dengan air mengalir 

untuk petugas, pengantar/ibu dan balita; 

2. Alat ukur berat badan dan tinggi badan elektronik untuk 

mengurangi kontak, biasa langsung tercatat secara elektronik 

(dalam pengembangan); 

3. menyediakan alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) untuk 

mengukur suhu tubuh; 

4. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

cukup; 

5. penanda antrian lebih 1 meter untuk kaki; 

6. sarana penyuluhan elektronik/sound, layar televisi (TV) 

direkam dahulu baik penyuluhan oleh kader, tenaga 

kesehatan, kepala desa/Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) untuk mengurangi paparan droplet (percikan 

air dari mulut); 

7. alat pelindung wajah (face shield) untuk balita dan petugas, 

alat pelindung wajah (face shield) lebih memungkinkan 

karena tidak menyentuh daerah wajah, tidak pengap dan ada 

seninya; 

8. masker untuk petugas kesehatan dan kader; 

9. alat dan cairan disinfektan; 

10. sebelum dan sesudah pelayanan di posyandu ruangan dan 

sarana pelayanan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan 

dan dijaga kebersihan lingkungannya; 

11. sarana dan prasarana posyandu dapat dicukupi pihak 

desa/kelurahan. 

d. Posyandu memberikan pelayanan: 

1. pelayanan bayi dan balita  

a) pemantauan pertumbuhan bayi dan balita; 

b) imunisasi balita. 

2. pelayanan keluarga berencana (suntik, pil dan kondom) serta 

pelayanan Keluarga Berencana (KB) lainnya di puskesmas 

atau praktek mandiri bidan; 

3. ibu hamil baru kemudian dirujuk ke puskesmas, untuk 

mendapat layanan Antenatal Care  (ANC) terpadu sesuai 

standar; 

4. pelayanan keluarga berencana (suntik, pil dan kondom) serta 

pelayanan Keluarga Berencana lainnya di puskesmas atau 

praktek mandiri bidan; 

5. kelas ibu hamil baru kemudian dirujuk ke puskesmas, untuk 

mendapat layanan Antenatal Care  (ANC) terpadu sesuai 

standart  Ibu menyusui. 

(4) Penerapan protokol kesehatan pada pelayanan pos binaan terpadu 

(Posbindu) harus memperhatikan: 

a. bagi petugas: 

1. sehat; 
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2. usia  kurang dari 50 (lima puluh) tahun;  

3. tidak bergejala panas, batuk dan pilek;  

4. tidak mempunyai penyakit tidak menular (kencing manis/ 

diabetes militus, kanker/masa penyembuhan, hipertensi, 

penyakit jantung dan lain-lain). 

b. masyarakat yang dilayani: 

1. pengunjung (orang sehat usia 15 tahun sampai dengan 59 

tahun) dalam keadaan sehat/tidak ada gejala panas, batuk 

dan pilek; 

2. sebelum masuk ke tempat pelayanan atau lokasi pemeriksaan, 

cek suhu tubuh menggunakan alat pemindai suhu tubuh 

(thermo gun);  

3. datang dengan penjadualan/hindari berkerumun;  

4. pakai masker/alat pelindung wajah (face shield); 

5. cuci tangan; 

6. jaga jarak aman; 

7. segera kembali ke rumah setelah pelayanan. 

c. tempat pelayanan: 

1. tersedia tempat mencuci tangan, sabun dengan air mengalir 

untuk petugas, pengantar/ibu dan balita; 

2. alat ukur berat badan  dan tinggi badan elektronik untuk 

mengurangi kontak, biasa langsung tercatat secara elektronik 

(dalam pengembangan); 

3. alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) untuk mengukur suhu 

tubuh; 

4. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

cukup; 

5. penanda antrian lebih 1 meter untuk kaki; 

6. sarana penyuluhan elektronik/sound, layar tv dengan 

direkam dahulu baik penyuluhan oleh kader, tenaga 

kesehatan, kepala desa/Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga (PKK) untuk mengurangi paparan droplet (percikan 

air dari mulut);  

7. alat pelindung wajah (face shield) untuk balita dan petugas,  

alat pelindung wajah (face shield) lebih memungkinkan 

karena tidak menyentuh daerah wajah, tidak pengap dan ada 

seninya 

8. masker untuk petugas kesehatan dan kader; 

9. alat dan cairan disinfektan; 

10. sebelum dan sesudah pelayanan di posbindu  ruangan dan 

sarana pelayanan dilakukan cairan disinfektan dan dijaga 

kebersihan lingkungannya;  

11. sarana dan prasarana Posbindu dapat dicukupi pihak 

desa/kelurahan. 
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Pasal 14 

Klinik, Dokter Praktek Mandiri, Dokter Gigi dan  

Praktek Bidan Praktek Mandiri 

 

(1) Pelayanan  di klinik, dokter praktek mandiri, dokter gigi dan 

praktek bidan harus menerapkan pelayanan kesehatan dengan 

standar protokol kesehatan. 

(2) Penerapan pelayanan klinik, dokter praktek mandiri, dokter gigi 

dan praktek bidan dengan standar protokol kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan: 

a. bagi petugas: 

1. menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung 

wajah (face shield);  

2. melakukan pengaturan tempat duduk pembatasan jarak 

(physical distancing); dan  

3. tidak berjabat tangan selama bertugas  

b. bagi masyarakat yang dilayani: 

1. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki kantor  

pelayanan publik; 

2. sebelum masuk pintu, cek suhu tubuh menggunakan alat 

pemindai suhu tubuh (thermo gun);  

3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan 

dari/ke rumah;  

4. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan 

jarak (physical distancing);  

5. tidak berjabat tangan; dan   

6. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak 

berkerumun. 

c. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;  

d.  penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);  

e.  penyediaan masker; dan  

f.  penyemprotan cairan disinfektan secara berkala.  

 

Bagian Ketiga 

Apotik/Toko Obat/Farmasi 

 

Pasal 15 

(1) Pelayanan di apotik mandiri harus menerapkan Pelayanan 

Kesehatan dengan standar protokol kesehatan. 

(2) Penerapan pelayanan apotik dengan standar protokol kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  harus memperhatikan: 

a. bagi petugas: 

1. petugas dipastikan negatif COVID-19 berdasarkan bukti hasil 

tes repid yang dilakukan oleh Pemilik toko obat/farmasi 

dan/atau fasilitas kesehatan atau dinas kesehatan 

2. menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung wajah 

(face shield);  

3. melakukan pengaturan tempat duduk pembatasan jarak 

(physical distancing); dan  

4. Tidak berjabat tangan selama bertugas . 
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b. bagi masyarakat yang dilayani: 

1. orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak 

nafas dilarang masuk; 

2. mencuci tangan dengan sabun sebelum memasuki 

apotik/toko obat/farmasi; 

3. sebelum masuk pintu, cek suhu tubuh menggunakan alat 

pemindai suhu tubuh (thermo gun);  

4. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan 

dari/ke rumah;  

5. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan 

jarak (physical distancing) dengan jarak antrian 1.5 meter;  

6. tidak berjabat tangan; dan   

7. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak 

berkerumun. 

c. sebelum toko obat dibuka memastikan melakukan pengukuran 

suhu tubuh awal untuk memastikan dibawah 37,3º C, suhu 

tubuh seluruh petugas dan pengelola; 

d. penyediaan tempat mencuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir;  

e. penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);  

f. menyediakan masker bagi pekerja; 

g. penyemprotan cairan disinfektan secara berkala pada toilet 

umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir; 

h. menjaga jarak antrian dikasir  paling sedikit1,5 meter dengan 

jumlah antrian paling banyak 5 orang; 

i. mengatur tata letak kursi di ruang tunggu dengan jarak antara 

kounter obat dengan konsumen paling sedikit 1 meter. 

 

Bagian Keempat 

Promosi Kesehatan 

Pasal 16 

(1) Promosi kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian  COVID-

19 bertujuan untuk: 

a. meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan; 

b. meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program; dan 

c. memberdayakan masyarakat. 

(2) Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan 

advokasi kepada pengambil kebijakan di tingkat daerah. 

(3) Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan 

dengan lintas program dan sektor terkait dan layanan 

keterpaduan pemerintah dan swasta dalam mempercepat 

pengendalian pandemi 

(4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c dilakukan melalui kegiatan menginformasikan, 

memengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif 

dalam rangka mencegah penularan COVID-19, meningkatkan 

perilaku hidup bersih dan sehat, serta menghilangkan 

diskriminasi terhadap pasien COVID-19. 
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(5) Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan 

organisasi masyarakat dapat melakukan promosi kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dengan 

menggunakan substansi yang selaras dengan program 

Pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis (TBC) dan 

berkoordinasi dengan Dinas. 

(6) Promosi Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 

dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pada kelompok sasaran, 

pondok pesantren, lembaga pemerintahan, sekolah, tempat kerja, 

dan masyarakat umum.  

(7) Dalam kegiatan promosi kesehatan setiap instansi pemerintah 

dan fasilitas umum wajib menyediakan media promosi berupa 

selebaran atau leaflet tentang pencegahan COVID-19. 

 

BAB IV 

BIDANG PERDAGANGAN 

 

Bagian Kesatu 

Pelaku Usaha 

 

 Pasal 17 

 

Pelaku usaha perdagangan meliputi : 

a. toko modern/swalayan/pusat perbelanjaan/mall; 

b. distributor/sub distributor; 

c. toko pengecer/retail. 

 

Bagian Kedua 

Tempat-Tempat Kegiatan Perdagangan 

 

Pasal 18 

 

(1) Tempat-tempat kegiatan perdagangan yang menyelenggarakan 

transaksi perdagangan untuk bahan pokok dan barang penting, 

kebutuhan pangan, bahan bakar minyak (BBM), gas dan energi, 

fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka 

pemenuhan pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan pariwisata 

seperti: 

a. pasar rakyat dan/atau pasar wisata; 

b. toko swalayan (minimarket, supermarket, hipermarket dan 

departemen store);  

c. restoran/rumah makan/warung makan, cafe dan tempat 

kuliner;  

d. toko obat/farmasi dan alat kesehatan;  

e. mall atau pusat perbelanjaan;  

f. restoran di rest area; 

g. salon/spa, tempat hiburan/pariwisata; 

h. tempat hiburan tertentu seperti museum dan galeri seni. 
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(2) Pasar rakyat sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) huruf a yang 

menjual barang kebutuhan pokok masyarakat yang pada saat ini 

beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat antara 

lain: 

a. memastikan semua pedagang, pengelola pasar dan organ 

pendukungnya negatif COVID-19 berdasarkan bukti hasil Tes 

Polymerase Chain Reaction (PCR)/Rapid Test secara berkala, 

dengan menggunakan masker, alat pelindung wajah (face 

shield) dan sarung tangan selama beraktifitas; 

b. pedagang yang berdagang di pasar rakyat diatur secara 

bergiliran dengan jarak antar pedagang paling sedikit 1 (satu) 

meter; 

c. sebelum masuk pasar dilakukan pengecekan suhu tubuh awal 

untuk memastikan suhu tubuh seluru pedagang, pengelola 

pasar dan organ pendukungnya di bawah 37,3ºC; 

d. melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti 

batuk/flu/sesak napas; 

e. mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga 

jarak antrian paling sedikit 1 (satu) meter serta mengontrol 

suhu tubuh pengunjung di bawah 37,3ºC; 

f. di area pasar, disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan cairan 

pembersih tangan (hand sanitizer) serta menjaga kebersihan 

dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di 

ruangan/lokasi secara berkala setiap 2 (dua) hari sekali ; 

g. menjaga kebersihan lokasi berjualan termasuk lapak, los dan 

kios sebelum dan sesudah aktivitas kegiatan perdagangan; 

h. memelihara bersama kebersihan sarana umum seperti toilet 

umum, tempat pembuangan sampah, tempat parkir, 

lantai/selokan dan tempat makan sebelum dan sesudah 

aktifitas kegiatan perdagangan; 

i. mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang 

dagangan dari dan ke pasar rakyat oleh pemasok; 

j. mengoptimalkan ruang terbuka-outdoor (tempat parkir dan 

sebagainya) untuk berjualan dalam rangka pembatasan jarak 

(physical distancing), dengan mengatur jarak antar pedagang 

dalam rentang paling sedikit 1 (satu) meter. 

(3) Minimarket dengan luas lantai kurang dari 400 M² (empat ratus 

meter persegi) paling banyak pengunjung adalah 88 (delapan 

puluh delapan) orang. 

(4) Supermarket dengan luas lantai kurang dari 1.200 M² (seribu dua 

ratus meter persegi) paling banyak pengunjung adalah 267 (dua 

ratus enam puluh tujuh) orang. 

(5) Hipermarket/Perkulakan dengan luas lantai lebih dari 5.000 M² 

(lima ribu meter persegi) paling banyak pengunjung adalah 1.111 

(seribu seratus sebelas) orang. 

(6) Departement store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 

M² (dua ribu meter persegi) paling banyak pengunjung adalah 445 

(empat ratus empat puluh lima) orang. 
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 Bagian Ketiga 

Kewajiban 

 

Pasal 19 

Kewajiban bagi pelaku usaha perdagangan (toko modern/swalayan/ 

pusat perbelanjaan distributor/mall/sub distributor/toko pengecer/ 

retail):  

a. Sarana: 

1. penyediaan fasilitas mencuci tangan yang memadai sesuai    

dengan volume pengunjung/penerima layanan dengan 

ketentuan: 

a) memberikan petunjuk lokasi sarana mencuci tangan; 

b) memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar; 

c) menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) 

dengan konsentrasi alkohol paling sedikit70% di tempat-

tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang 

meeting, pintu lift dan lain lain). 

2. pengukuran suhu dengan menggunakan alat pemindai suhu 

tubuh (thermo gun) di pintu masuk; 

3. penyediaan tirai plastik untuk pelayanan kasir; 

4. pemberian tanda antrian untuk jaga jarak fisik; 

5. pemasangan  informasi  dan  edukasi  di  area  strategis 

tentang pembatasan jaga fisik,  mencuci  tangan  dan  

pemakaian masker  serta budaya batuk/bersin (menutup 

mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam); 

6. penyediaan metode layanan/pembayaran secara non tunai 

(online); 

7. memfasilitasi tempat kerja yang aman, sehat, higiene dan 

sanitasi lingkungan kerja; 

8. memastikan   seluruh   area   kerja   bersih   dan   hygienis   
dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan 

pembersih dan cairan disinfektan  yang  sesuai (setiap 4 jam 

sekali), terutama  pegangan  pintu  dan  tangga, tombol lift, 

peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas 

umum lainya;  

9. menjaga kualitas udara tempat kerja dengan  mengoptimalkan  

sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, 

pembersihan filter Air Conditioner (AC). 

b. tenaga kerja  toko  modern/swalayan/pusat  perbelanjaan/mall/ 

distributor/subdistributor/toko pengecer/retail dengan ketentuan:  

1. wajib menggunakan masker; 

2. penyediaan  petugas  khusus  untuk  pelaksanaan  cek  suhu  

tubuh dan pengawasan jaga  jarak fisik;  

3. mencuci  tangan  pakai  sabun  dengan  air  yangmengalir  

setiap  empat jam sekali dan/atau menggunakan cairan 

pembersih tangan (hand sanitizer); 

4. pemakaian sarung tangan; 

5. pemberian tanda khusus pembatas jarak antar karyawan; 

 

 



22 

 

6. pengaturan  waktu  kerja  tidak  terlalu panjang (lembur) yang 

akan mengakibatkan pekerja kekurangan  waktu  untuk  

beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem 

kekebalan/imunitas tubuh; 

7. untuk pekerja shift:  

a. jika  memungkinkan  tiadakan  shift  3  (waktu  kerja  yang  

dimulai pada malam hingga pagi hari); 

b. bagi pekerja shift 3 diatur agar yang bekerja terutama 

pekerja berusia kurang dari 50 (lima puluh) tahun.    

8. mengatur  asupan  nutrisi  makanan  yang  diberikan  oleh  

tempat kerja diantaranya dengan memilih buah-buahan  yang  

banyak  mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan 

sebagainya serta susu untuk membantu mempertahankan 

daya tahan  tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat 

diberikan suplemen vitamin C; 

9. Pembentukan  Tim Penanganan COVID-19 di tempat kerja 

yang terdiri dari Pimpinan, bagian  kepegawaian, bagian  

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)  dan  petugas  

Kesehatan  yang  diperkuat dengan Surat  Keputusan dari 

Pimpinan Tempat Kerja; 

10. pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan 

prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus yang 

dicurigai COVID-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri 

tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh 

petugas kesehatan; 

11. olahraga  bersama  sebelum  bekerja  dengan  tetap  menjaga 

jarak aman dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat; 

12. makan makanan dengan gizi seimbang; 

13. mewajibkan berdoa bersama sebelum memulai aktifitas 

bekerja.  

c. ketentuan pelayanan:  

1. mengikuti   dan   mematuhi  jam  kerja  operasional  sesuai   

kebijakan  Pemerintah Daerah; 

2. menjaga kualitas udara tempat bekerja dengan 

mengoptimalisasikan sirkulasi udara dan sinar matahari 

masuk ruangan dan pembersihan filter Air Conditioner (AC) 

secara rutin; 

3. mewajibkan menggunakan masker bagi konsumen;  

4. memastikan   seluruh   area    kerja   bersih   dan    hygienis   

dengan   melaksanakan pembersihan  berkala  menggunakan  

pembersih  dan  cairan disinfektan yang sesuai pada area dan 

fasilitas umum seperti pegangan pintu, tangga dan peralatan 

kerja setiap 4 jam sekali; 

5. bagi  karyawan/pengunjung/penerima  layanan  yang  suhu  

badannya diatas 37,3º C setelah dua kali dilakukan 

pengecekan, tidak  diperkenankan masuk; 

6. pembatasan jumlah pengunjung/penerima layanan yang 

masuk;  

7. mengoptimalkan metode layanan/pembayaran secara non 

tunai (online). 
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BAB V 

BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO  

 

Bagian Kesatu 

Bidang Koperasi 

 

Pasal 20 

Kewajiban koperasi yaitu: 

a. membersihkan area kerja dan area yang sering disentuh publik 

setiap 4 (empat) jam sekali; 

b. menyediakan tempat mencuci tangan; 

c. memastikan karyawan  menjalankan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS); 

d. mengecek suhu tubuh karyawan  dan pengguna jasa, jika diatas 

37,3°C (sampai 2 kali cek) maka tidak diperkenankan masuk dan 

disarankan cek kesehatan; 

e. karyawan dan pengguna jasa koperasi wajib memakai masker; 

f. memasang info protokol kesehatan (cuci tangan, jaga jarak, pakai 

masker) agar dapat dilihat; 

g. melakukan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter, dengan cara 

membuat tanda khusus di lantai, membatasi jumlah pekerja yang 

masuk, mengatur meja kerja/kursi; 

h. meminimalkan kontak dengan pengguna jasa koperasi, dengan cara 

memakai partisi dan membayar secara non tunai; 

i. mencegah kerumunan, dengan cara mengkontrol jumlah pengguna 

jasa koperasi  yang masuk, memakai sistem antri di pintu masuk 

dengan jaga jarak paling sedikit 1 (satu) meter dan membuat tanda 

di lantai. 

 

Bagian Kedua 

Bidang Pasar 

 

Pasal 21 

1. Sarana dan Prasarana yang diperlukan yaitu:  

a. penyediaan fasilitas cuci tangan yang memadai sesuai dengan 

volume pengunjung pasar; 

b. penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat-

tempat yang diperlukan; 

c. penyediaan alat pemindai suhu tubuh (thermo gun); 

d. penyiaran  secara  terus  menerus  setiap  hari  tentang 

pelaksanaan protokol Kesehatan (cuci tangan, pakai masker dan 

lain-lain); 

e. pemasangan  informasi  dan  edukasi  diarea  strategis tentang 

pembatasan jarak (physical distancing), cuci tangan  dan  

pemakaian masker, serta budaya batuk/bersin dengan menutup 

mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam 

Memaksimalkan layanan/pembayaran secara non tunai (Online)  

bekerjasana dengan Bank Jawa Timur (Jatim) dan Bank Negara 

Indonesia (BNI) dengan erpas. 
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2. Kewajiban karyawan/karyawati pengelola pasar: 

a. wajib menggunakan masker bagi semua personil pengelola pasar;  

b. penyediaan  petugas  khusus  untuk  pelaksanaan  cek  suhu  

tubuh dan pengawasan pembatasan jarak (physical distancing); 

c. pemyemprotan cairan disinfektan secara berkala setiap empat jam 

sekali; 

d. melaksanakan cuci tangan sebelum dan setelah melaksanakan 

tugas.  

3. Ketentuan pelayanan: 

a. penerapan jam kerja layanan sesuai dengan kebijakan pemerintah 

daerah; 

b. menjaga  kualitas  udara  tempat  bekerja  dengan  

mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari  masuk 

ruangan dan pembersihan filter Air Conditioner (AC) seacara rutin; 

c. memastikan seluruh area kerja bersih dan hygienis  dengan  

melaksanakan pembersihan  secara   berkala   menggunakan   

pembersih   dan   cairan disinfektan   pada   fasilitas   umum 

(pegangan pintu, tangga dan peralatan kerja) setiap 4 jam sekali; 

d. bagi  karyawan/pengunjung  pasar  yang  suhu  badannya  diatas  

37,3° C setelah dilakukan dua kali pengecekan, tidak 

diperkenankan masuk. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Usaha Mikro 

 

Pasal 22 

1. Bagi rumah/tempat produksi/pelatihan penumbuhan dan peningkatan usaha 

mikro yang harus dipenuhi yaitu:  

a. Insfrastruktur:  

1) penyediaan fasilitas mencuci tangan yang memadai sesuai dengan 

volume  pengunjung atau penerima layanan;  

2) penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat-tempat 

yang diperlukan; 

3) penyediaan alat pemindai suhu tubuh (thermo gun);   

4) penyediaan cairan disinfektan untuk peralatan produksi/pelatihan;   

5) pemasangan informasi dan edukasi di area strategis tentang 

pembatasan jaga fisik, cuci tangan  dan  pemakaian  masker  serta  

budaya  batuk/bersin (menutup mulut dan hidung dengan lengan atas 

bagian dalam); 

6) penyediaan  pakaian  khusus  untuk  produksi  (contoh: celemek, 

penutup kepala, sarung tangan, untuk produksi makanan dan 

minuman).  

b. Karyawan/instruktur/peserta:   

1) wajib menggunakan masker bagi semua karyawan/instruktur/peserta;   

2) penyediaan  petugas  khusus  untuk  pelaksanaan  cek  suhu  tubuh  

dan pengawasan jaga jarak fisik; 

3) memakai cairan disinfektan berkala setiap 4 (empat) jam sekali; 

4) pemberian tanda khusus pembatas jarak antar karyawan/instruktur/ 

peserta; 

5) mengatur jumlah pekerja yang masuk.   
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c. Ketentuan pelayanan: 

1) penerapan jam kerja layanan sesuai kebijakan pemerintah daerah; 

2) menjaga kualitas udara tempat bekerja dengan mengoptimalisasikan 

sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan 

filter Air Conditioner (AC) secara rutin; 

3) memastikan  seluruh  area  kerja  bersih  dan  hygienis dengan 

melaksanakan pembersihan berkala  menggunakan  pembersih  dan  

cairan disinfektan yang  sesuai  pada area dan fasilitas umum seperti 

pegangan pintu, tangga dan peralatan kerja setiap satu hari sekali; 

4) bagi karyawan/pengunjung/penerima layanan yang suhu badannya 

diatas 37,3°C setelah dilakukan pengecekan dua kali tidak 

diperkenankan masuk; 

5) pembatasan jumlah pengunjung/penerima layanan yang masuk; 

6) mengoptimalkan metode layanan/pembayaran secara non tunai.   

 2. Bagi promosi dan pelayanan prasarana produk usaha mikro yang harus 

dipenuhi yaitu: 

a. Insfrastruktur;   

1) Penyediaan fasilitas cuci tangan yang memadai sesuai dengan volume 

pengunjung atau penerima layanan;  

2) Penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat-tempat 

yang diperlukan; 

3) Penyediaan alat pemindai suhu tubuh (thermo gun);   

4) Penyediaan tirai plastik untuk tempat pelayanan/kasir; 

5) Penyediaan alat pelindung wajah (face shield) untuk petugas 

pelayanan/kasir; 

6) Pemberian tanda antrian untuk jaga jarak fisik; 

7) Pemasangan informasi dan edukasi di area strategis tentang 

pembatasan jaga fisik, cuci tangan dan pemakaian masker serta 

budaya batuk/bersin (menutup mulut dan hidung dengan lengan atas 

bagian dalam); 

8) Penyediaan metode layanan/pembayaran secara non tunai (online);  

9) Penyediaan tenda dan kursi untuk antrian di luar. 

b. Karyawan/Pengunjung:   

1) Wajib menggunakan masker bagi semua karyawan/pengunjung;  

2) Penyediaan  petugas  khusus  untuk  pelaksanaan cek suhu  tubuh  

dan  pengawasan jaga jarak fisik; 

3) Pemakaian cairan disinfektan berkala setiap 4 (empat) jam sekali; 

4) Pemberian tanda khusus pembatas jarak antar karyawan/ pengunjung 

yang masuk ke dalam ruangan maupun yang antri di luar ruangan; 

5) Mengatur jumlah pekerja/pengunjung yang masuk.   

c. Ketentuan Pelayanan:   

1) Penerapan jam kerja layanan sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;   

2) Menjaga kualitas udara tempat bekerja dengan mengoptimalisasikan 

sirkulasi udara dan  sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan 

filter Air Conditioner (AC) secara rutin; 

3) Memastikan seluruh area kerja bersih dan hygienis  dengan  

melaksanakan  pembersihan berkala  menggunakan  pembersih  dan  

cairan disinfektan  yang  sesuai pada area dan fasilitas  umum seperti 

pegangan pintu, tangga dan peralatan kerja setiap 4 (empat) jam sekali; 
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4) Bagi karyawan / pengunjung / penerima  layanan yang suhu badannya 

diatas 37,3°C setelah dilakukan dua kali pengecekan tidak 

diperkenankan masuk; 

5) Pembatasan jumlah pengunjung/penerima layanan yang masuk; 

6) Mengoptimalkan metode layanan/pembayaran secara non tunai 

(online). 

 

BAB VI 

BIDANG INDUSTRI 

 

Pasal 23 

Setiap tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal wajib memperhatikan hal-

hal sebagai berikut: 

a. Tenaga kerja asing pendatang baru: 

1. tes suhu tubuh; 

2. Rapid tes; 

3. SWAB tes; 

4. karantina di Desa melalui Satgas COVID-19 Desa selama 14 (empat 

belas) hari. 

b. Tenaga kerja lokal dan asing di tempat kerja: 

1. test suhu tubuh; 

2. cuci tangan dengan cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 

3. menggunakan masker; 

4. menjaga jarak aman paling sedikit 1 (satu) meter diantara satu dengan 

lainnya. 

 

BAB VII 

BIDANG OLAHRAGA 

 

Pasal 24 

Kegiatan olahraga dilaksanakan dengan ketentuan: 

a. Kegiatan olahraga yang dilakukan di area gor tawang alun, stadion 

diponegoro dan Sirkuit BMX Muncar: 

1. Gor tawang alun dibuka mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 

22.00 WIB, Stadion Diponegoro dibuka mulai pukul 06.00 WIB sampai 

dengan pukul 22.00 WIB dan Sirkuit BMX Muncar dibuka mulai 

pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB; 

2. pelaku olahraga memastikan dirinya dalam kondisi sehat, jika batuk 

pilek, demam tetap tinggal dirumah tidak boleh melakukan kegiatan 

olahraga dan segera periksa ke pelayanan kesehatan setempat; 

3. penjaga wajib melakukan pengecekan suhu tubuh kepada setiap orang 

yang akan memasuki GOR Tawang alun; 

4. bagi pengguna yang tidak sedang dalam melakukan olahraga wajib 

menggunakan masker dengan duduk tetap menjaga jarak; 

5. menyediakan tempat cuci tangan; 

6. menjaga kebersihan/membuang sampah pada tempatnya; 

7. official/pemain  lainnya  yang  sedang tidak bermain, tetap 

menggunakan masker, dengan duduk tetap mejaga jarak; 

8. membawa peralatan olahraga sendiri; 

9. tidak diajurkan untuk berjabat tangan; 
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10. untuk  kegiatan  olahraga  yang  sifatnya  mandiri,  seperti  atletik,  

jalan  dan lain-lain,  tetap menjaga jarak dengan lainnya, dan tetap 

diusahakan menggunakan masker. 

b. Kegiatan olahraga yang di lakukan di tempat yang dikelola perorangan/ 

perusahaan/organisasi: 

1. dimulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; 

2. pelaku olahraga memastikan dirinya dalam kondisi sehat, jika batuk 

pilek, demam tetap tinggal dirumah tidak boleh melakukan kegiatan 

olahraga dan segera periksa ke pelayanan kesehatan setempat; 

3. wajib melakukan pengecekan suhu tubuh; 

4. bagi pengguna yang tidak sedang dalam melakukan olahraga wajib 

menggunakan masker dengan duduk tetap menjaga jarak; 

5. menyediakan tempat cuci tangan; 

6. menjaga kebersihan/membuang sampah pada tempatnya; 

7. official/pemain lainnya yang sedang tidak bermain, tetap 

menggunakan masker, dengan duduk tetap mejaga jarak; 

8. membawa peralatan olahraga sendiri; 

9. tidak dianjurkan untuk berjabat tangan. 

c. Kegiatan olahraga mandiri yang dilakukan di fasilitas umum: 

1. dilakukan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; 

2. pastikan dalam kondisi sehat,  jika  batuk  pilek, demam tetap tinggal 

dirumah tidak boleh  melakukan  kegiatan  olahraga  dan  segera  

periksa  ke  pelayanan kesehatan setempat; 

3. menggunakan masker dan selalu jaga jarak; 

4. membawa peralatan olahraga sendiri; 

5. tidak diajurkan untuk berjabat tangan. 

 

BAB VIII 

BIDANG PERHUBUNGAN 

 

Pasal 25 

 

1. Pengelola di Terminal (Bandar Udara, Pelabuhan, Stasiun Kereta Api) 

wajib: 

a. Menyediakan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan dan 

pelaksanaannya berkoordinasi dengan Otoritas Bandar Udara/ 

Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Polisi, TNI, Pemerintah 

Daerah, Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan Instansi Terkait lainnya; 

b. Melakukan pembersihan menggunakan cairan disinfektan paling 

sedikit3 (tiga) kali sehari/pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan 

sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, pegangan 

tangan, dan lain-lain); 

c. Memastikan ada tempat pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan 

petugas kesehatan serta tempat cuci tangan/cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer) di setiap terminal/Stasiun; 

d. Melakukan deteksi suhu tubuh pada pintu keberangkatan dan pintu 

kedatangan terminal/Stasiun; 
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e. Memastikan calon penumpang untuk memenuhi dan melengkapi 

dokumen kependudukan yang sah, surat tugas/keterangan jalan dan 

surat keterangan sehat dari rumah sakit/klinik kesehatan yang 

dilampiri surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif 

dan/atau uji Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan hasil negatif; 

f. Menyemprot cairan disinfektan barang bawaan penumpang;  

g. Menerapkan dan mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) berupa: 

1) mencuci tangan menggunakan air dan sabun; 

2) membuang sampah di tempat sampah; 

3) tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA; 

4) tidak meludah di sembarang tempat; 

5) hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu. 

h. Personel terminal/stasiun yang bertugas memiliki dan menunjukkan 

surat keterangan sehat dari rumah sakit/klinik kesehatan dan 

dilampiri surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif; 

i. Personel yang bertugas selalu menggunakan masker. 

2. Badan usaha/operator angkutan wajib : 

a. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu pada protokol kesehatan dan 

aturan yang ditetapkan oleh kementerian perhubungan Republik 

Indonesia; 

b. Menjual tiket secara offline hanya di kantor pusat atau kantor cabang 

badan usaha/operator angkutan dan hanya di stasiun untuk kereta 

api; 

c. Memastikan calon penumpang untuk memenuhi dan melengkapi 

dokumen kependudukan yang sah, surat tugas/keterangan jalan dan 

surat keterangan sehat dari rumah sakit/klinik kesehatan dan 

dilampiri surat keterangan uji Rapid Test atau Polymerase Chain 

Reaction (PCR) dengan hasil negatif sebelum diterbitkan tiket atau 

dokumen angkutan; 

d. Personel badan usaha/operator  angkutan yang bertugas memiliki dan 

menunjukkan surat sehat dari rumah sakit / klinik kesehatan dan 

dilampiri surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif 

dan/atau uji Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan hasil negatif; 

e. Personel yang bertugas selalu menggunakan masker; 

f. Menerapkan dan mensosialisasikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS) seperti: 

1) mencuci tangan menggunakan air dan sabun; 

2) membuang sampah di tempat sampah; 

3) tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA; 

4) tidak meludah di sembarang tempat; 

5) hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu. 

3. Calon penumpang wajib: 

a. Memenuhi dan menunjukkan dokumen kependudukan yang sah, surat 

tugas/keterangan jalan dan surat keterangan sehat dari rumah sakit/ 

klinik kesehatan dan dilampiri surat keterangan uji Rapid Test dengan 

hasil non reaktif dan/uji Polymerase Chain Reaction (PCR) dengan hasil 

negatif; 
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b. Selalu memakai masker, membawa cairan pembersih tangan (hand 

sanitizer), menjaga jarak dan menghindari kerumunan; 

c. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berupa: 

1) mencuci tangan menggunakan air dan sabun; 

2) membuang sampah di tempat sampah; 

3) tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA; 

4) tidak meludah di sembarang tempat; 

5) hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu 

 

BAB IX 

BIDANG PARIWISATA 

 

Pasal 26 

(1) Pengaturan destinasi/obyek wisata sebagai berikut: 

a. pengelola destinasi/obyek wisata wajib melakukan penyemprotan 

menggunakan cairan disinfektan di seluruh area destinasi/obyek 

wisata paling sedikit 2 kali sehari sebelum buka dan setelah tutup di 

sore hari; 

b. pengelola destinasi/obyek wisata wajib menyediakan wastafel/ 

tempat cuci tangan serta sabun cair dalam jumlah yang cukup atau 

cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di depan pintu masuk;  

c. petugas/penjaga pintu  masuk obyek wisata wajib menggunakan 

masker, sarung tangan, alat pelindung wajah (face shield) serta 

menyiapkan alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) untuk mengukur 

suhu badan para pengunjung; 

d. semua pengunjung wajib menggunakan masker dan dipastikan 

dalam kondisi sehat dengan suhu badan tidak lebih dari 37,3ºc; 

e. petugas ticketing berada di ruang yang di sekat dengan tabir 

transparan (kaca/akrilik dan lain-lain) dan wajib mengenakan 

masker, sarung tangan, alat pelindung wajah (face shield); 

f. pengelola destinasi/obyek wisata wajib menyediakan baju apd (baju 

hazmat). dalam keadaan emergensi, saat melakukan pertolongan 

pertama kepada wistawan yang mengalami gejala sakit di destanisi, 

petugas wajib menggunakan baju apd lengkap (baju hazmat), masker, 

sarung tangan dan alat pelindung wajah (face shield); 

g. pengelola destinasi/obyek wisata wajib memiliki peralatan medis dan 

obat-obatan untuk pertolongan pertama (tandu, tabung kebakaran 

dan lain-lain);  

h. pengelola destinasi/obyek wisata wajib memiliki petugas/karyawan 

yang telah  mengikuti pelatihan penanggulangan gawat darurat dan 

bersertifikat  yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan; 

i. pengelola destinasi/obyek wisata wajib memberlakukan pembatasan 

pengunjung yang disesuaikan dengan kapasitas obyek wisatanya 

serta melakukan pengaturan jarak supaya tidak terjadi kerumunan;  

j. petugas destinasi wajib mengikuti rapid test secara berkala dan 

hasilnya di informasikan ditunjukkan kepada pengunjung/ 

dipampang di destinasi wisata tersebut; 

k. rumah makan/warung di destinasi/obyek wisata mengikuti protokol 

yang berlaku di restoran/rumah makan pada umumnya; 
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(2) Hotel dan Homestay: 

a. pengelola hotel/homestay wajib melakukan penyemprotan 

menggunakan cairan disinfektan secara berkala paling sedikit 1 

(satu) kali sehari; 

b. pengelola hotel/homestay wajib menyediakan wastafel/tempat cuci 

tangan serta sabun cair dalam jumlah yang cukup atau cairan 

pembersih tangan (hand sanitizer) di depan pintu masuk 

hotel/homestay; 

c. petugas security/front office wajib menggunakan masker, sarung 

tangan, alat pelindung wajah (face shield) serta menyiapkan alat 

pemindai suhu tubuh (thermo gun) untuk mengukur suhu badan 

para tamu hotel/homestay serta seluruh karyawan yang baru datang;   

d. tamu hotel/homestay dan seluruh karyawan wajib menggunakan 

masker dan cuci tangan sebelum masuk dan dipastikan dalam 

kondisi sehat dengan suhu badan tidak lebih dari  37,3ºc. untuk 

tamu  hotel/homestay wajib membawa surat keterangan sehat dan 

bebas covid-19 yang masih berlaku; 

e. petugas resepsionis berada di ruang/meja yang di sekat dengan tabir 

transparan (kaca/akrilix dan lain-lain) dan wajib mengenakan 

masker, sarung tangan, alat pelindung wajah (face shield); 

f. di kursi lobby di beri tanda pembatas jarak antar tamu hotel paling 

sedikit 1 (satu) meter; 

g. di depan pintu lift di sediakan alat bantu/pelindung tangan untuk 

menekan tombol lift (tusuk gigi/tisu/kondom jari dan lain-lain); 

h. chef dan waiters wajib menggunakan masker, sarung tangan, alat 

pelindung wajah (face shield) dan khusus chef  wajib menggunakan 

topi koki; 

i. pengaturan/seting meja dan kursi di restorang harus ada pembatas/ 

pengaturan jarak antar tamu hotel yang makan serta ketentuan jarak 

saat mengambil makanan;  

j. semua karyawan hotel wajib menjalani Rapid Test secara berkala dan 

hasilnya di informasikan kepada tamu/dipampang di media/papan 

infromasi yang dimiki hotel.   

(3) Restoran/rumah makan/warung makan/cafe dan tempat kuliner: 

a. Kewajiban pengelola/pemilik usaha: 

1. wajib melakukan penyemprotan menggunakan cairan disinfektan 

di seluruh area restoran paling sedikit2 kali sehari sebelum buka 

dan setelah tutup;  

2. wajib menyediakan wastafel/ tempat cuci tangan serta sabun cair 

dalam jumlah yang cukup atau cairan pembersih tangan (hand 

sanitizer) di depan pintu masuk; 

3. memprioritaskan layanan take–out/delivery order (pengiriman 

makanan); 

4. mengurangi makanan dan menghentikan sementara model 

prasmanan; 

5. security/petugas  pintu  masuk  restoran/rumah makan wajib 

menggunakan masker, sarung tangan, alat pelindung wajah (face 

shield) serta menyiapkan alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) 

untuk mengukur suhu badan para tamu/pelanggan; 
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6. semua tamu/pelanggan wajib menggunakan masker dan 

melakukan cuci tangan serta sebelum masuk restoran dan 

dipastikan dalam kondisi sehat dengan suhu badan tidak lebih 

dari 37,3º C; 

7. pengelola dan karyawan wajib menggunakan masker, sarung 

tangan, alat pelindung wajah (face shield). Khusus chef  wajib 

menggunakan topi koki/ penutup rambut; 

8. menyediakan buklet menu sekali pakai (tidak dibagi dan dipakai 

lagi); 

9. menyediakan tisu/cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di 

meja untuk pelanggan dan atau dispenser sabun tanpa sentuhan 

langsung di area mencuci; 

10. diupayakan menyediakan alat makan sekali pakai dan mencuci 

alat makan non-sekali pakai dengan solusi sabun dan air hangat; 

11. petugas kasir berada di ruang/meja yang di sekat dengan tabir 

transparan (kaca/akrilix dan lain-lain) dan wajib mengenakan 

masker, sarung tangan dan alat pelindung wajah (face shield); 

12. tempat mencuci piring diupayakan menggunakan air panas 

(steam) atau menggunakan open kering; 

13. wajib memberlakukan pembatasan pengunjung yang disesuaikan 

dengan kapasitas restoran dan memberlakukan pengaturan jarak 

antar meja dan kursi paling pendek 2 meter; 

14. menandai jarak aman dengan garis antrian; 

15. diupayakan secara bertahap menggunakan pembayaran non 

tunai; 

16. melakukan kegiatan cairan disinfektan secara berkala paling 

sedikitdua kali sehari (sebelum dan setelah buka) terutama pada 

sarana yang sering disentuh; 

17. semua karyawan restoran/rumah makan wajib menjalani rapid 

test secara berkala dan hasilnya di informasikan kepada tamu/ 

dipampang di media/papan infromasi yang dimiliki restoran/ 

rumah makan; 

b. Kewajiban masyarakat: 

1. dalam kondisi sehat; 

2. meyakini bahwa tempat yang akan dikunjungi mempunyai tanda 

stiker layak dan sesuai ketentuan dari gugus COVID-19; 

3. menggunakan masker selama berada di area; 

4. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan 

menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand 

sanitizer); 

5. menghindari kontak fisik; 

6. menjaga jarak antar konsumen paling dekat 1 meter. 

(4) Biro perjalanan wisata/travel agent dan pramuwisata/guide:  

a. Travel Agent wajib menyediakan masker dan cairan pembersih 

tangan (hand sanitizer) untuk para tamunya; 

b. Semua tamu/wisatawan wajib menggunakan masker; 

c. pramuwisata/guide dan pengemudi wajib menggunakan masker, 

sarung tangan dan kacamata pelindung; 
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d. Travel agent wajib melakukan pengukuran suhu badan kepada para 

tamunya menggunakan alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) dan 

dipastikan para tamu dalam kondisi sehat dengan suhu badan tidak 

lebih dari 37,3º C; 

e. Wisatawan, guide dan pengemudi memiliki surat keterangan sehat 

dan bebas dari COVID-19 yang masih berlaku; 

f. Dilakukan penyemprotan menggunakan cairan disinfektan tehadap 

kendaraan sebelum digunakan; 

g. Jumlah peserta/grup wisatawan maksimal hanya 70% (tujuh puluh 

persen) dari total kapasitas tempat duduk dalam satu kendaraan. 

 

BAB X 

BIDANG PENGADAAN BARANG DAN JASA 

 

Bagian Kesatu 

Tahapan 

 

Pasal 27 

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat 2 (dua) tahapan 

yang masih melibatkan bertemunya pokja pemilihan dengan pihak lain 

atau pengecekan dilapangan, yaitu : 

a. Review dokumen pemilihan, dan 

b. Pembuktian/klarifikasi dan negosiasi kepada penyedia. 

 

Bagian Kedua 

Review 

 

Pasal 28 

Review dokumen pemilihan dilakukan oleh para pihak dengan ketentuan: 

a. Pokja Pemilihan paling sedikit 3 orang; 

b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tenaga teknis pembantu PPK. 

 

Bagian Ketiga 

Mekanisme Daring/online 

 

Pasal 29 

1. Mekanisme daring/online: 

a. Melalui aplikasi mata elang: 

1) undangan review dokumen pemilihan dikirimkan oleh kepala bagian 

pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten 

banyuwangi baik melalui surat fisik maupun surat elektronik yang 

menyebutkan jadwal rapat review dokumen pemilihan setelah 

dokumen pengajuan dikirimkan oleh pejabat pembuat komitmen ke 

bagian pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah kabupaten 

banyuwangi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); 

2) melalui aplikasi mata elang dibuatkan fitur tambahan berupa 

notifikasi/pemberitahuan pada masing-masing akun pengguna (ppk 

dan pokja pemilihan) sehingga berjalan seperti berkirim pesan antar 

pengguna jika terdapat hal – hal yang membutuhkan penjelasan dari 

pokja pemilihan kepada PPK; 



33 

 

 

3) bukti percakapan yang dapat disimpan/screen capture sebagai 

dokumen bukti pendukung berita acara review dokumen yang akan 

dibuat; 

b. Melalui video conference: 

1) undangan review dokumen pemilihan dikirimkan oleh kepala bagian 

pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banyuwangi baik melalui surat fisik maupun surat elektronik yang 

menyebutkan jadwal rapat review dokumen pemilihan setelah 

dokumen pengajuan dikirimkan oleh pejabat pembuat komitmen ke 

bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banyuwangi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); 

2) dihubungi oleh administrator Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi/Pokja pemilihan rapat 

revew dokumen pemilihan menggunakan media/aplikasi video 

conference seperti google zoom, video call whatsapp, skype dan lain-

lain; 

3) mengaktifkan perekaman visual dan audio selama melakukan video 

conference, sebagai bukti pendukung diterbitkannya berita acara 

review dokumen pemilihan antara Pokja Pemilihan dengan PPK 

perangkat daerah; 

4) Berita acara dikirimkan secara Daring maupun Luring untuk 

disetujui kedua belah pihak. 

2. Mekanisme Luring/Offline: 

Menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 antara lain: 

a. Dikirimkan Undangan Rapat Review Dokumen Pemilihan oleh Kepala 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen 

(PPK) perangkat daerah; 

b. Pengecekan suhu tubuh menggunakan alat pemindai suhu tubuh 

(thermo gun) sebelum memasuki ruangan (jika tidak dalam kondisi fit 

disarankan untuk rapat review dokumen secara daring/online); 

c. Pada saat rapat wajib menggunakan masker (berbahan apapun);  

d. Menggunkan alat pelindung wajah (face shield) bagi Pokja Pemilihan;  

e. Melakukan pembatasan jarak (physical distancing) pada ruang 

pertemuan (berjarak 1-2 meter tiap orang);  

f. Membatasi jumlah peserta dalam ruangan maksimal 50% dari total 

kapasitas ruangan;  

g. Sesering mungkin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada 

tempat yang sudah disediakan atau menggunakan cairan pembersih 

tangan (hand sanitizer);  

h. Membersihkan secara berkala tempat pertemuan/rapat maksimal 4 

(empat) jam sekali dengan cairan disinfektan oleh petugas;  

i. Menjaga sirkulasi udara dalam ruangan;  

j. Mengkonsumsi makanan sehat dan vitamin apabila diperlukan. 
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Bagian Keempat 

Sarana Prasarana 

 

Pasal 30 

Dari pelaksanaan review dokumen pemilihan secara luring/offline 

kebutuhan peralatan yang digunakan antara lain: 

a. masker; 

b. alat pemindai suhu tubuh (thermo gun); 

c. alat pelindung wajah (face shield); 

d. Tempat cuci tangan dan sabun (bisa di toilet atau di depan kantor);  

e. cairan pembersih tangan (hand sanitizer)/antiseptik; dan,  

f. cairan disinfektan dan alat penyemprot dalam ruang. 

 

Bagian Kelima 

Pembuktian 

 

Pasal 31 

Pembuktian/klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh para pihak dengan 

ketentuan:  

a. Pokja Pemilihan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang; 

b. Penyedia dengan ketentuan paling banyak 2 (dua) orang. 

 

Pasal 32 

 

1. Mekanisme Pembuktian/Klarifikasi dan Negosiasi tender maupun non-

tender: 

a. Pokja Pemilihan mengirimkan undangan klarifikasi dan negosiasi 

kepada penyedia melalui SPSE, dengan ditambahkan himbauan kepada 

penyedia wajib mentaati protokol kesehatan pencegahan COVID-19 

selama proses klarifikasi dan negosiasi;  

b. pengecekan suhu tubuh menggunakan alat pemindai suhu tubuh 

(thermo gun) sebelum memasuki ruangan (jika tidak dalam kondisi fit 

disarankan untuk rapat review dokumen secara daring/online);  

c. selama klarifikasi dan negosiasi wajib menggunakan masker (berbahan 

apapun);  

d. pokja pemilihan menggunakan alat pelindung wajah (face shield);  

e. menghindari berjabat tangan atau sentuhan secara langsung;  

f. melakukan pembatasan jarak (physical distancing) pada ruang 

pertemuan (berjarak 1-2 meter tiap orang);  

g. membatasi jumlah peserta dalam ruangan maksimal 50% kapasitas 

ruangan;  

h. segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat 

yang sudah disediakan atau menggunakan cairan pembersih tangan 

(hand sanitizer) setelah melakukan klarifikasi dan negosiasi;  

i. membersihkan secara berkala tempat pertemuan/rapat maksimal 4 

(empat) jam sekali dengan cairan disinfektan oleh petugas;  

j. menjaga sirkulasi udara dalam ruangan; 

2. Mekanisme pembuktian/klarifikasi lapangan pokja pemilihan: 

a. memastikan kondisi kesehatan pokja pemilihan dalam keadaan fit; 
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b. membagi anggota pokja pemilihan untuk mengurangi jumlah 

kerumunan saat klarifikasi/pembuktian di lapangan dan meningkatkan 

efektifitas pekerjaan maksimal 2 (dua) orang pada 1 (satu) lokasi tiap 

pokja pemilihan;  

c. wajib memakai masker dan alat pelindung wajah (face shield) selama 

pembuktian dan klarifikasi di lapangan dan mengganti dengan yang 

baru maksimal selama 4 (empat) jam;  

d. membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer)/antiseptic;  

e. menerapkan pembatasan jarak (physical distancing) selama 

klarifikasi/pembuktian di lapangan;  

f. segera membersihkan tangan dengan cairan pembersih tangan (hand 

sanitizer) atau dengan mencuci tangan dengan sabun setelah 

melakukan klarifikasi dan negosiasi di beberapa tempat sumber 

informasi;  

g. setelah selesai dan kembali ke kantor cek suhu tubuh dengan alat 

pemindai suhu tubuh (thermo gun);  

h. membersihkan kendaraan setelah digunakan untuk pembuktian/ 

klarifikasi dilapangan. 

 

BAB XI 

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN 

 

Pasal 33 

 

(1) Pelayanan Perizinan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-

19; 

(2) Pelayanan Perizinan diselenggarakan terpadu di Mall Pelayanan Publik 

(MPP) Banyuwangi diatur sebagai berikut: 

a. layanan terbatas/online/Whatsapp; 

b. layanan offline/tatap muka dengan pengendalian jumlah pemohon 

paling banyak 200 (dua ratus) pemohon per hari dengan 

pengaturan sebagai berikut: 

1. pemohon datang langsung ke Mall Pelayanan Publik (MPP) 

Banyuwangi dengan wajib menggunakan masker; 

2. pemohon mengambil nomor antrian dan wajib mengikuti 

prosedur keamanan sesuai peraturan yang berlaku; 

3. pemohon menunggu pemanggilan nomor antrian di tempat yang 

disediakan dan tetap menjaga jarak; 

4. pemohon menyerahkan berkas ke petugas verifikasi,  jika 

berkas dinyatakan lengkap maka diberikan tanda terima dan 

untuk pemohon yang membutuhkan konsultasi, akan 

dilakukan konsultasi lebih lanjut oleh petugas konsultasi 

pelayanan; 

5. khusus untuk produk layanan dengan standar waktu 1 (satu) 

hari, bisa diambil di tempat pengambilan yang telah disediakan. 

(3) Pelaksanaan kegiatan tinjau lokasi oleh petugas dikakukan dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. pemeriksaan suhu tubuh bagi petugas tinjau lokasi; 

b. penyemprotan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan tinjau 

lokasi; 
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c. petugas tinjau lokasi wajib menggunakan alat pelindung diri 

antara lain: 

1. masker; 

2. sarung tangan; 

3. alat pelindung wajah (face shield). 

 

BAB XII 

BIDANG KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN 

 

Bagian Kesatu 

Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Pondok Pesantren 

 

Paragraf 1 

Masa Persiapan Masuk Pesantren 

 

Pasal 34 

1. Pengasuh dan Pengelola Pondok Pesantren dipastikan dalam kondisi 

sehat, dan seluruh ruangan serta fasilitas dalam keadaan steril telah 

disemprot dengan cairan disinfektan; 

2. Membentuk satgas Penanganan COVID-19 dari unsur pengurus dan 

dewan guru (asatidz) yang telah dibekali pelatihan; 

3. Bekerjasama dengan Pemerintah Desa/kelurahan, Puskesmas dan 

Rumah Sakit; 

4. Menyiapkan ruangan khusus untuk ruang isolasi dan Posko Satgas; 

5. Tim Satgas wajib menyiapkan sarana-prasarana pencegahan COVID-19, 

seperti: 

a. alat pemindai suhu tubuh (thermo gun); 

b. cairan dan tangki semprot cairan disinfektan; 

c. tempat mencuci tangan dengan sabun secukupnya; 

d. cairan pembersih tangan (hand sanitizer). 

6. Menggulung seluruh karpet, sajadah dan alas tidur; 

7. Pengasuh mengumumkan kepada wali santri bahwa santri yang hendak 

kembali ke pesantren harus dalam kondisi sehat; 

8. Khusus bagi santri yang berasal dari luar kota harus membawa surat 

keterangan Rapid Test Non-reaktif dari rumah sakit tempat asalnya; 

9. Memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan sarana 

transportasi dan diusahakan menggunakan kendaraan pribadi. 

 

Pasal 35 

Pada saat masuk pesantren: 

1. Selama perjalanan menuju pesantren, santri dan wali santri wajib 

menjaga diri dari kemungkinan terkontaminasi virus dan hal 

membahayakan lainnya; 

2. Wali santri yang mengantar wajib dalam keadaan sehat dan 

menggunakan masker; 

3. Santri yang masuk pondok pesantren wajib dibekali:  

a. surat keterangan sehat dari dokter/Puskesmas/Rumah Sakit; 

b. masker 10 (sepuluh) buah; 

c. cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 

d. peralatan makan pribadi; 
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e. Diperiksa suhu tubuhnya dengan alat pemindai suhu tubuh (thermo 

gun) oleh Satgas. 

4. Apabila ada santri yang suhu tubuhnya diatas 37,3ºC dan 

menunjukkan gejala klinis, maka wajib diperiksakan Rapid Test ke 

Rumah Sakit terdekat; 

5. Santri yang berasal dari luar kota wajib menjalani masa karantina 

selama 14 (empat belas) hari di ruang isolasi, apabila dalam masa 

tersebut menunjukkan gejala klinis maka tim satgas segera 

menindaklanjutinya dengan melakukan rapit tes di rumah sakit 

terdekat; 

6. Pengasuh diupayakan tidak bertemu dengan pihak dari luar pesantren, 

kecuali menggunakan masker, sarung tangan dan menjaga jarak yang 

cukup; 

7. Santri tidak diperkenankan keluar lingkungan pondok kecuali untuk 

kepentingan khusus dengan persetujuan pengasuh.  

 

Paragraf 2 

Aktivitas Ibadah dan Belajar 

 

Pasal 36 

(1) Wajib membawa sajadah sendiri; 

(2) Wajib menggunakan masker selama ibadah berjama’ah dan belajar, 

baik belajar di madrasah diniyah, maupun mengaji sorogan dan 

bandongan Sebelum dan sesudah ibadah berjama’ah dan belajar, wajib 

mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Untuk itu, harus 

disiapkan sabun dan alat cuci tangan di depan masjid/musholla serta 

di depan setiap ruang kelas; 

(3) Tidak berjabat tangan maupun mencium tangan, dapat diganti dengan 

sikap menempelkan dua tangan di dada sambil membungkuk sebagai 

tanda hormat dan ta’dzim; 

(4) Mengatur jarak ibadah jama’ah maupun belajar paling sedikit 1 (satu) 

meter antara satu dengan yang lain; 

(5) Membiasakan berwudhu setiap 2 (dua) jam (tajdidul wudlhu’); 

(6) Menyesuaikan jadwal belajar sehingga santri bisa beristirahat tidur 

paling sedikit6 (enam) jam dalam sehari semalam; 

(7) Apabila ada yang merasa tidak sehat selama aktifitas ibadah berjamaah 

maupun belajar, segera melapor kepada Tim Satgas maupun tenaga 

medis untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; 

(8) Apabila kapasitas ruang belajar tidak mencukupi santri dapat dibagi 

dan diatur dengan jadwal bergiliran/bergantian.  

 

Paragraf 3 

Asrama dan MCK 

 

Pasal 37 

(1) Menggunakan masker dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain 

paling dekat 1 (satu) meter, termasuk pada saat istirahat tidur; 

(2) Menata ulang penghuni asrama, sehingga setiap kamar dihuni oleh 

santri dengan jumlah yang cukup jika tidur berjarak; 

(3) Melipat alas tidur setiap selesai tidur; 
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(4) Apabila asrama tidak mencukupi, dapat menfungsikan ruangan lain 

seperti aula/serambi masjid/musholla untuk ruang tidur santri; 

(5) Dilarang keras saling bertukar peralatan, baik pakaian, peralatan 

mandi, peralatan makan, buku/kitab, alat tulis dan perlengkapan 

pribadi lainnya;  

(6) Memberi nama setiap perlengkapan pribadi agar tidak tertukar; 

(7) Mengosongkan dan tidak memfungsikan tempat mandi maupun tempat 

wudhlu yang berbentuk kolam (kulah) demi mencegah penyebaran virus 

dan bakteri; 

(8) Menempatkan petugas pengawas disetiap blok asrama, untuk 

mengontrol dipatuhinya protokol pencegahan COVID-19; 

(9)  Apabila ada santri yang sakit, segera dikoordinasikan dengan anggota 

Satgas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut; 

(10) Santri dilarang keluar area pondok pesantren kecuali untuk keperluan 

sangat penting dan atas ijin pengasuh; 

(11) Meminimalisasi masuknya orang. 

 

Paragraf 4 

Pengawasan dan Peningkatan Imunitas 

Pasal 38 

(1) Satgas wajib melakukan pembersihan dan penyemprotan cairan 

disinfektan pada asrama pondok pesantren setiap 7 (tujuh) hari.  

(2) Mengkoordinir santri untuk berolahraga setiap pagi, untuk menjaga 

imunitas.  

(3) Mengawasi menu makan santri sehingga memenuhi unsur gizi dan 

nutrisi yang baik serta mengkonsumsi vitamin C.  

(4) Mengupayakan seminggu sekali santri dapat mengkonsumsi makanan 

yang meningkatkan imun (juz kurma, madu, telur, kacang hijau, susu 

dan lain-lain).  

(5) Memasang himbauan disudut-sudut ponpes tentang pentingnya 

mematuhi poin-poin protokol pencegahan COVID-19.  

 

Bagian Kedua 

Pelakasanaan Kegiatan di Rumah Ibadah, Pengajian Umum dan Ceramah 

Keagamaan 

 

Pasal 39 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan di rumah ibadah, rumah ibadah terkait 
Wajib mendapatkan Sertifikat/Surat Keterangan berupa Stiker New 
Normal rumah ibadah dari Kepala Satuan Gugus Tugas Kabupaten 

sebagai tanda bahwa rumah ibadah tersebut telah memenuhi 
persyaratan protokol kesehatan.  

(2) Untuk mendapatkan Sertifikat/Surat Keterangan berupa Stiker New 
Normal rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengurus 

rumah ibadah mengajukan permohonan secara berjenjang kepada 
ketua Satuan Gugus Tugas Kecamatan/Kabupaten sesuai tingkatan 

rumah ibadahnya dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Rumah ibadah di tingkat kabupaten mengajukan permohonan 

kepada Ketua Satuan Gugus Tugas Kabupaten dan rumah ibadah di 
tingkat Kecamatan/Kelurahan/Desa mengajukan permohonan 
kepada ketua Satuan Gugus Tugas Kecamatan; 
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b. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul 

kasus penularan dilingkungan rumah ibadah tersebut atau 

ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan. 

(3) Kewajiban pengurus/penanggung jawab rumah ibadah:  

a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan 

protokol kesehatan di area rumah ibadah;  

b. melakukan pembersihan dan penyemprotan dengan menggunakan 

cairan disinfektan secara berkala di area rumah ibadah terutama 

pegangan pintu/tangga, peralatan rumah ibadah yang digunakan 

bersama, area dan fasilitas rumah ibadah lainnya; 

c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna 

memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan; 

d. untuk penggunaan tangga, jika hanya terdapat 1 jalur tangga, agar 

membagi lajur naik dan turun, mengusahakan agar tidak ada 

jamaah/jemaat yang berpapasan ketika naik dan turun tangga dan 

jika terdapat dua jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik 

dan jalur tangga untuk turun; 

e. menyediakan fasilitas cuci tangan dan sabun/cairan pembersih 

tangan (hand sanitizer) di pintu masuk dan pintu keluar rumah 

ibadah;  

f. menyediakan alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) di pintu 

masuk untuk mengecek suhu tubuh seluruh pengguna rumah 

ibadah dan jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu  

lebih dari 37,3º C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), maka 

tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;  

g. menerapkan pembatasan jarak dengan tanda khusus di 

lantai/kursi, paling sedikit 1 (satu) meter;  

h. jika memungkinkan agar dapat mengatur jadual beribadah untuk 

mengurangi berkumpulnya orang pada waktu bersamaan dan 

memudahkan pembatasan jaga jarak;  

i. apabila tempat ibadah sudah melebihi kapasitas, penanggung jawab 

tempat ibadah wajib menginformasikan dan menyarankan untuk 

mencari tempat ibadah lainnya; 

j. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi 

ketentuan kesempurnaan beribadah;  

k. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah 

ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat; 

l. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi 

jamaah/jemaat tamu yang datang dari luar lingkungan rumah 

ibadah; 

m. apabila terjadi penyebaran COVID-19 pada tempat ibadah, maka 

penanggung jawab tempat ibadah diharapkan tidak melakukan 

aktivitas di tempat ibadah selama 14 (empat belas) hari. 

(4) Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan ibadah di rumah 

ibadah:  

a. jamaah/jemaat dalam kondisi sehat;  

b. meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan aman dan layak 

sesuai protokol kesehatan; 
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c. menggunakan masker/alat pelindung wajah (face shield) sejak 

keluar rumah dan selama di area rumah ibadah;  

d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan 

sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);  

e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;  

f. menjaga jarak antar jamaah/jemaat paling dekat 1 (satu) meter;  

g. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area 

rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;  

h. melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga 

lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit 

bawaan yang berisiko terhadap COVID-19; 

i. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di 

rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.  

(5) Penerapan fungsi pendidikan/sosial keagamaan rumah ibadah meliputi 

kegiatan pertemuan masyarakat di rumah ibadah (misalnya: akad 

pernikahan/perkawinan, pengajian umum/majlis ta’lim, istighotsah, 

lailatul ijtima’, yasinan, tahlilan) termasuk yang bertempat di rumah 

penduduk:  

a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan 

negatif COVID-19; 

b. membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh 

persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang; 

c. menggunakan masker sejak keluar rumah dan selama di area 

kegiatan; 

d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan 

sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 

e. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan; 

f. menjaga jarak antar jama’ah/peserta kegiatan paling dekat 1 (satu) 

meter; 

g. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin; 

h. memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan sarana 

transportasi dan diusahakan menggunakan kendaraan pribadi. 

 

Bagian Ketiga 

Kemasyarakatan 

 

Pasal 40 

Kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan oleh masayarakat harus 

mengikuti protokol kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tempat yang menjadi lokasi kegiatan harus disiapkan tempat 

mencuci tangan yang dijamin kebersihannya; 

b. memakai masker; 

c. menjaga jarak; 

d. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan; 

e. mematuhi himbauan protokol kesehatan. 
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BAB XIII 

BIDANG PENDIDIKAN 

 

Bagian Kesatu 

Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Pendidikan 

 

Pasal 41 

Dinas Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan 

langkah-langkah:  

a. membentuk Satuan Kerja Pendidikan yang bertugas sebagai 

sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan dan 

merupakan bagian dari Gugus Tugas COVID-19 di daerah; 

b. dalam melaksanakan tugasnya, satuan kerja pendidikan melakukan 

koordinasi dengan: 

1. gugus tugas penanganan COVID-19 untuk mengkoordinasikan 

penanganan COVID-19; 

2. Dinas Kesehatan untuk mengkoordinasikan penanganan 

kesehatan termasuk ada/tidaknya warga satuan pendidikan yang 

terpapar COVID-19 (ODP, PDP, atau terkonfirmasi positif); 

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk 

mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

COVID-19;  

4. Dinas Sosial untuk pengupayaan saluran layanan dukungan 

psikososial pada warga satuan pendidikan dan orang tua/wali. 

5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk 

mengkoordinasikan ketersediaan akses komunikasi dan jaringan 

telekomunikasi untuk pelaksanaan Belajar dari Rumah; 

6. organisasi masyarakat, komunitas, media, dan dunia usaha yang 

dapat membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan 

selama masa darurat COVID-19.  

c. menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan selama masa 

darurat COVID-19 dalam hal: 

1. program, kegiatan, dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan 

pendidikan selama masa darurat COVID-19; 

2. pemetaan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan 

proses pembelajaran selama masa darurat COVID-19; 

3. mengatur waktu kegiatan belajar mengajar setiap jenjang 

pendidikan agar sesuai dengan protokol kesehatan; 

4. mekanisme pelaksanaan ujian satuan pendidikan, kenaikan 

kelas, dan kelulusan satuan pendidikan; 

5. mekanisme penerimaan peserta didik baru; 

6. pembukaan kembali pembelajaran di satuan pendidikan; 

7. mekanisme fasilitasi pembelajaran daring dan/atau luring. 

d. melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-

19 kepada warga satuan pendidikan dan masyarakat sekitar satuan 

pendidikan; 

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembelajaran oleh 

satuan pendidikan. 
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Bagian Kedua 

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Satuan Pendidikan 

 

Pasal 42 

Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

dengan langkah-langkah: 

a. membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di 

satuan pendidikan; 

b. menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan masa darurat 

penyebaran COVID-19, seperti modifikasi kurikulum, pola pertemuan 

warga sekolah dan/atau orang tua/wali peserta didik, mengatur tempat 

ibadah, olah raga, kesenian, bermain, kantin dengan menerapkan 

pembatasan jarak (physical distancing);  

c. memastikan semua peserta didik mendapatkan layanan pembelajaran 

secara merata, terjangkau dan berkelanjutan; 

d. melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui 

laporan (jurnal) pembelajaran; 

e. menyiapkan dukungan sumber daya Unit Kesehatan Sekolah (UKS);   

f. melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan/atau Dinas 

Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dan/atau 

psikolog, atau memaksimalkan fungsi guru Bimbingan Konseling untuk 

memberikan layanan psikososial bagi pendidik, orang tua/wali, dan 

peserta didik; 

g. membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali 

dalam mendampingi peserta didik belajar. 

 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Tanggung Jawab Guru 

 

Pasal 43 

Guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan langkah-langkah: 

a. menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran baik secara tatap 

muka, daring, luring, maupun kombinasi keduanya, dengan 

memperhatikan hal-hal berikut ini: 

1. kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai untuk memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani 

tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum; 

2. materi pembelajaran difokuskan pada literasi dan numerasi, 

pecegahan pandemic COVID-19, perilaku hidup bersih dan sehat, 

gerakan masyarakat sehat, kegiatan rekreasional dan aktivitas fisik, 

spiritual keagamaan, dan/atau penguatan karakter dan budaya; 

b. mengatur posisi tempat duduk antar peserta didik paling sedikit1,5 M;  

c. memfasilitasi pembelajaran jarak jauh daring dengan menyesuaikan 

ketersediaan waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik dan orang 

tua/wali. 

d. memfasilitasi pembelajaran jarak jauh luring dengan menggunakan 

media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar, media 

televisi, dan radio.  
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BAB XIV 

BIDANG EKONOMI 

 

Pasal 44 

Pengaturan Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha 

Milik Negara: 

a. Insfrastruktur 

1. penyediaan fasilitas cuci tangan yang memadai sesuai dengan 

volume pengunjung/penerima layanan; 

2. penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat-

tempat yang diperlukan; 

3. penyediaan alat pemindai suhu tubuh (thermo gun); 

4. penyediaan tirai plastik untuk tempat pelayanan/kasir; 

5. pemberian tanda antrian untuk jaga jarak fisik; 

6. pemasangan informasi dan edukasi di area strategis tentang 

pembatasan jaga fisik, cuci tangan dan pemakaian masker serta 

budaya batuk/bersin (menutup mulut dan hidung dengan lengan 

atas bagian dalam). 

7. penyediaan metode layanan/pembayaran secara non tunai (online). 

b. Karyawan Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha 

Milik Negara: 

1. wajib menggunakan masker bagi semua karyawan; 

2. penyediaan petugas khusus untuk pelaksanaan pemindaian suhu 

tubuh dan pengawasan jaga jarak fisik; 

3. pemakaian cairan disinfektan berkala setiap 4 (empat) jam sekali; 

4. pemberian tanda khusus pembatas jarak antar karyawan; 

5. mengatur jumlah pekerja yang masuk. 

c. Ketentuan pelayanan: 

1. penerapan jam kerja layanan sesuai kebijakan pemerintah daerah; 

2. menjaga kualitas udara tempat bekerja dengan 

mengoptimalisasikan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk 

ruangan dan pembersihan filter Air Conditioner (ac) secara rutin; 

3. memastikan seluruh area kerja bersih dan hygienis dengan 

melaksanakan pembersihan berkala menggunakan pembersih dan 

cairan disinfektan yang sesuai pada area dan fasilitas umum seperti 

pegangan pintu, tangga dan peralatan kerja setiap 4 (empat) jam 

sekali; 

4. bagi karyawan/pengunjung/penerima layanan yang suhu badannya 

diatas 37,3º C setelah dua kali dilakukan pengecekan, tidak 

diperkenankan masuk; 

5. pembatasan jumlah pengunjung/penerima layanan yang masuk; 

6. mengoptimalkan metode layanan/pembayaran secara non tunai 

(online). 
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BAB XV 

PELAYANAN PUBLIK TINGKAT DESA 

 

Bagian Kesatu 

Pelayanan Publik Di Kantor Desa 

 

Pasal 45 

(1) Menerapkan Pelayanan publik di Kantor Desa dengan standar protokol 

kesehatan, dengan langkah-langkah:  

a. pembentukan tim relawan desa lawan COVID-19;  

b. sosialisasi pencegahan COVID-19 melalui papan reklame (banner) 

dan pengeras suara;  

c. penyediaan tempat mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;  

d. penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);  

e. menyediakan masker;  

f. menyiapkan alat pemindai suhu tubuh (thermo gun);  

g. penyemprotan cairan disinfektan secara berkala; dan 

h. penyediaan ruang observasi dan isolasi mandiri.  

(2) Dalam hal pelayanan publik di Kantor Desa  dengan penerapan 

standar protokol kesehatan harus memperhatikan: 

a. Bagi Petugas:  

1. menggunakan masker dilengkapi dengan alat pelindung wajah 

(face shield);  

2. melakukan pengaturan tempat duduk pembatasan jarak 

(physical distancing); dan  

3. tidak berjabat tangan selama bertugas. 

b. Masyarakat yang dilayani:  

1. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;  

2. sebelum masuk pintu, cek suhu tubuh menggunakan alat 

pemindai suhu tubuh (thermo gun); 

3. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke 

rumah;  

4. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak 

(physical distancing);  

5. tidak berjabat tangan; dan  

6. segera selesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun. 

  

Bagian Kedua 

Pelayanan Publik di Kantor Badan Usaha Milik Desa 

 

Pasal 46 

Dalam hal pelayanan publik di Kantor Badan Usaha Milik Desa dengan 

penerapan standar protokol kesehatan harus memperhatikan : 

a. bagi petugas: 

1. menggunakan masker; 

2. melakukan pengaturan tempat duduk pembatasan jarak (physical 

distancing); dan 

3. tidak berjabat tangan selama bertugas. 

b. masyarakat yang dilayani: 

1. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; 
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2. mewajibkan untuk penggunaan masker sejak perjalanan dari/ke 

rumah; 

3. menempati antrian pada tempat duduk sesuai pembatasan jarak 

(physical distancing); 

4. tidak berjabat tangan; dan 

5. segera menyelesaikan keperluan lalu pulang dan tidak berkerumun. 

 

Bagian Ketiga 

Padat Karya Tunai Desa 

 

Pasal 47 

Pelaksanaan kegiatan PKTD mengikuti ketentuan sebagai berikut:  

a. Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya 

paling dekat 2 (dua) meter; 

b. Semua pekerja wajib menggunakan masker.  

 

BAB XVI 

BIDANG SOSIAL 

 

Bagian Kesatu  

Penerapan Pelaksanaan Tanggap Bencana 

 

 

Pasal 48 

(1) Menetapkan tata cara pelayanan penanganan Bencana  Bidang 

perlindungan sosial dan jaminan melalui  pengerahan relawan terlatih 

(TAGANA) pada kejadian bencana alam, petugas ahli dalam 

penanganan bencana alam bidang penanganan bencana dan petugas 

menguasai keahlian dapur umum logistik. 

(2) Penerapan pelaksanaan tanggap bencana sesuai dengan  standar 

protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) harus 

memperhatikan: 

a. Pengguna Layanan: 

1. Tersedia tempat mencuci tangan, sabun dengan air mengalir 

untuk petugas, pengantar/ibu dan balita; 

2. Alat ukur berat badan dan tinggi badan elektronik untuk 

mengurangi kontak, biasa langsung tercatat secara elektronik 

(dalam pengembangan); 

3. alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) untuk mengukur suhu 

tubuh; 

4. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

cukup; 

5. penanda antrian paling dekat 1 (satu) meter; 

6. sarana penyuluhan elektronik/sound, layar TV  direkam dahulu 

baik penyuluhan apabila diperlukan untuk mengurangi paparan 

droplet (percikan air dari mulut); 

7. alat pelindung wajah (face shield) untuk balita dan petugas 

karena alat pelindung wajah (face shield) lebih memungkinkan  

tidak menyentuh daerah wajah, tidak pengap dan ada senilnya; 

8. masker untuk petugas  dan masyarakat; 
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9. alat dan cairan disinfektan; 

10. sebelum dan sesudah pelayanan di ruang kerja dan sarana 

pelayanan dilakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan 

disinfektan dan dijaga kebersihan lingkungannya; 

11. sarana dan prasarana yang diperlukan untuk dapat dicukupi 

pihak desa/kelurahan. 

b. Petugas: 

1. sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter/puskesmas/rumah sakit; 

2. tidak bergejala panas, batuk dan pilek; 

3. tidak mempunyai penyakit tidak menular (kencing manis/ 

diabetes militus, kanker/masa penyembuhan, hipertensi, penyakit 

jantung dan lain-lain). 

c. Masyarakat yang dilayani 

1. penanganan bencana baik petugas maupun masyarakat (ibu 

hamil, ibu nifas, ibu menyusui, pengantar bayi/balita) dalam 

keadaan sehat/tidak ada gejala panas, batuk dan pilek; 

2. datang dengan penjadualan/hindari berkerumun; 

3. pakai masker/alat pelindung wajah (face shield); 

4. cuci tangan; 

5. jaga jarak aman; 

6. segera kembali ke rumah setelah pelayanan. 

d. Peralatan perlengkapan 

1. 1 (satu) truk Dapur Umum Lapangan Full Set; 

2. 10 (sepuluh) tenda pengungsi lengkap veltbelt; 

3. 5 (lima) trail rescue sebagai tim pioner dan Assesment korban 

bencana; 

4. 1 (satu) tactical Rescue Unit; 

5. 50 (lima puluh) set alat perlidungan diri Tagana; 

6. 2 (dua) set perahu fiber untuk bencana di laut. 

 

Bagian Kedua 

Penanganan Bantuan Pangan Non Tunai 

 

Pasal 49 

(1) Penerapan pelaksanaan bantuan  pangan non tunai dengan standar 

protokol kesehatan harus memperhatikan tata cara pelaksanaan: 

a. penyalurannya di Desa/Kelurahan dibuat dibeberapa titik 

karena dengan adanya COVID-19 harus menjaga jarak; 

b. Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dengan menunjukkan (Kartu 

Keluarga Sejahtera  (KKS) ke petugas agen yg ditunjuk; 

c. Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang sudah menerima 

bantuan menandatangani berkas yang sudah disiapkan; 

d. komoditinya terdiri dari: 

1. karbohidrat meliputi beras atau bahan pangan lokal lain 

seperti jagung pipilan dan sagu; 

2. protein hewani meliputi telur, ayam, ikan dan daging; 

3. protein nabati meliputi kacang-kacangan termasuk tempe dan 

tahu; 
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4. sumber vitamin meliputi dan mineral adalah sayur-mayur 

dan buah-buahan. 

e. waktu Pelaksanaan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan untuk 

antisipasi terjadinya kerumunan massa. 

(2) Pengguna Layanan: 

a. tersedia tempat mencuci tangan, sabun dengan air mengalir 

untuk petugas, pengantar/ibu dan balita; 

b. alat ukur berat badan dan tinggi badan elektronik untuk 

mengurangi kontak, biasa langsung tercatat seacar elektronik 

(dalam pengembangan); 

c. alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) untuk mengukur suhu 

tubuh; 

d. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

cukup; 

e. penanda antrian paling sedikit 1 (satu) meter; 

f. sarana penyuluhan elektronik/sound, layar TV  direkam dahulu 

baik penyuluhan apabila diperlukan untuk mengurangi paparan 

droplet (percikan air dari mulut); 

g. alat pelindung wajah (face shield) untuk balita dan petugas 

karena alat pelindung wajah (face shield) lebih memungkinkan  

tidak menyentuh daerah wajah, tidak pengap; 

h. masker untuk petugas  dan masyarakat; 

i. alat dan cairan disinfektan; 

j. sebelum dan sesudah pelayanan di ruang kerja dan sarana 

pelayanan dilakukan cairan disinfektan dan dijaga kebersihan 

lingkungannya; 

k. sarana dan prasarana yang diperlukan untuk dapat dicukupi 

pihak Desa/Kelurahan. 

(3) Petugas atau agen penyalur melalui aplikasi E-Warung/Budes (yang 

ditunjuk oleh Himpunan Bank Negara (Himbara): 

a. Sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter/puskesmas/rumah sakit; 

b. petugas memakai alat pelindung diri dan masker; 

c. desa/kelurahan menyediakan area cuci tangan dan cairan 

pembersih tangan (hand sanitizer); 

d. tidak bergejala panas, batuk dan pilek; 

e. tidak punya penyakit menular.  

(4) Masyarakat yang dilayani: 

a. penanganan bencana baik petugas maupun masyarakat dalam 

keadaan sehat/tidak ada gejala panas, batuk, pilek; 

b. datang dengan penjadualan/hindari berkerumun; 

c. pakai masker/alat pelindung wajah (face shield); 

d. cuci tangan; 

e. jaga jarak aman; 

f. segera Kembali ke rumah setelah pelayanan. 

(5) Peralatan Perlengkapan: 

a. bantuan non tunai diterimakan di kantor pos wilayah masing-

masing; 

b. diserahkan petugas Pos di desanya masing-masing. 
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(6) Pencatatan dan pendataan: 

Data dari Desa/Kelurahan berdasarkan nama dan alamat (by name 

by address) untuk warga miskin dan terdampak COVID-19. 

 

Bagian Ketiga  

Pendistribusian Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Pelayanan di 

Fasilitas Kesehatan 

 

Pasal 50 

Penerapan pendistribusian alat kontrasepsi keluarga berencana  

pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai dengan  standar protokol 

kesehatan harus memperhatikan: 

a. Pengguna layanan: 

1. tersedia tempat mencuci tangan, sabun dengan air mengalir untuk 

calon akseptor/keluarga berencana/akseptor keluarga berencana;  

2. alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) untuk mengukur suhu 

tubuh; 

3. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

cukup; 

4. penanda antrian paling dekat 1 (satu) meter untuk kaki; 

5. masker untuk petugas  dan calon akseptor dan akseptor; 

6. alat dan cairan disinfektan; 

7. sebelum dan sesudah pelayanan di ruang kerja dan sarana 

pelayanan dilakukan cairan disinfektan dan dijaga kebersihan 

lingkungannya; 

8. petugas  pendistribusi alokon (petugas gudang alokon) dan 

proveder dalam keadaan sehat; 

9. protap saat pelayanan dan konseling menggunakan protokoler 

kesehatan (penggunaan alat pelindung diri); 

10. tidak bergejala panas, batuk dan pilek. 

b. Masyarakat (calon akseptor/akseptor) yang dilayani: 

1. calon akseptor baru atau aktif (ulangan) mendapat Penyuluhan 

dari Petugas Lapangan (PKB/PLKB)  berkejasama dengan Institusi 

Masyarakat Pedesaan (IMP)/kader tentang pelayanan dengan 

protap kesehatan penanngan COVID-19; 

2. ibu yang sudah melahirkan sebaiknya langsung meggunakan 

Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP); 

3. diharapkan menunda kehamilan sampai kondisi pandemic 

berakhir; 

4. saat pelayan kontrasepsi khusunya MKJP diharapakan menjaga 

jarak sesuai protokol kesehatan dan menghindari berkerumun; 

5. komunikasi informasi edukasi  dan pelaksanaan konseling terkait  

pelayanan Keluarga Berencana  bisa  diperoleh melalui konsultasi 

via telpon dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB 

/PKB); 

6. memakai masker/alat pelindung wajah (face shield); 

7. mencuci tangan; 

8. menjaga jarak aman; 

9. segera kembali ke rumah setelah pelayanan. 
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Bagian Keempat 

Penanganan Surat Tanda Penertiban Lembaga Kesejahteraan Sosial/Anak 

 

Pasal 51 

Penerapan Penertiban LKS/LKSA sesuai dengan  standar protokol 

kesehatan harus memperhatikan: 

a. Pengguna Layanan: 

1. tersedia tempat mencuci tangan, sabun dengan air mengalir untuk 

petugas, pengantar/ibu dan balita; 

2. alat ukur berat badan dan tinggi badan elektronik untuk 

mengurangi kontak, biasa langsung tercatat secara elektronik 

(dalam pengembangan); 

3. alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) untuk mengukur suhu 

tubuh; 

4. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

cukup; 

5. penanda antrian lebih 1 meter untuk kaki; 

6. sarana penyuluhan elektronik/sound, layar TV  direkam dahulu 

baik penyuluhan apabila diperlukan untuk mengurangi paparan 

droplet (percikan air dari mulut); 

7. alat pelindung wajah (face shield) untuk balita dan petugas karena 

alat pelindung wajah (face shield) lebih memungkinkan  tidak 

menyentuh daerah wajah, tidak pengap dan ada seninya 

8. masker untuk petugas  dan warga panti; 

9. alat dan cairan disinfektan; 

10. sebelum dan sesudah pelayanan di ruang kerja dan sarana 

pelayanan dilakukan cairan disinfektan dan dijaga kebersihan 

lingkungannya; 

11. sarana dan prasarana yang diperlukan untuk dapat dicukupi 

pihak panti. 

b. Petugas: 

1. sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter/puskesmas/rumah sakit; 

2. tidak bergejala panas, batuk dan pilek; 

3. tidak mempunyai penyakit tidak menular (kencing manisdiabetes 

militus, kanker/masa penyembuhan, hipertensi, penyakit jantung 

dan lain-lain); 

c. Masyarakat yang dilayani: 

1. penanganan warga panti baik petugas maupun masyarakat   

dalam keadaan sehat/tidak ada gejala panas, batuk, pilek; 

2. datang dengan penjadualan/hindari berkerumun; 

3. memakai masker/alat pelindung wajah (face shield); 

4. mencuci tangan; 

5. menjaga jarak aman; 

6. segera kembali ke rumah setelah pelayanan. 
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Bagian Kelima 

Penanganan Warga Panti 

 

Pasal 52 

Prosedur penanganan warga panti (anak terlantar) ini bertujuan untuk 

menetapkan tata cara pelayanan penanganan warga panti (anak 

terlantar) diharapkan dengan prosedur ini dapat menjamin pelayanan 

yang cepat dan tepat dalam upaya peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. Untuk mendapatkan identitas diri, menyelamatkan masa 

depan anak dan mendapatkan perlindungan dan jaminan hidup terkait 

tatanan kehidupan baru produktif dan aman COVID-19 dengan 

kreteria/sasaran : 

a. Balita/anak terlantar; 

b. Anak dari keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM); 

c. Rujukan dari masyarakat; 

d. Tidak diketahui asal usulnya. 

 

Pasal 53 

Penerapan penanganan warga panti (anak terlantar) sesuai dengan  

standar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52  

harus memperhatikan: 

a. Pengguna layanan: 

1. tersedia tempat mencuci tangan, sabun dengan air yang mengalir 

untuk petugas, pengantar/ibu dan balita; 

2. alat ukur berat badan dan tinggi badan elektronik untuk 

mengurangi kontak, biasa langsung tercatat secara elektronik 

(dalam pengembangan); 

3. alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) untuk mengukur suhu 

tubuh; 

4. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

cukup; 

5. penanda antrian paling dekat 1 (satu) meter untuk kaki; 

6. sarana penyuluhan elektronik/sound, layar televisi (TV)  direkam 

dahulu baik penyuluhan apabila diperlukan untuk mengurangi 

paparan droplet (percikan air dari mulut); 

7. alat pelindung wajah (face shield) untuk balita dan petugas karena 

alat pelindung wajah (face shield) lebih memungkinkan  tidak 

menyentuh daerah wajah, tidak pengap dan ada seninya 

8. masker untuk petugas  dan warga panti; 

9. alat dan cairan disinfektan; 

10. sebelum dan sesudah pelayanan di ruang kerja dan sarana 

pelayanan dilakukan cairan disinfektan dan dijaga kebersihan 

lingkungannya; 

11. sarana dan prasarana yang diperlukan untuk dapat dicukupi 

pihak panti. 

b. Petugas: 

1. sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter/puskesmas/rumah sakit; 

2. tidak bergejala panas, batuk dan pilek; 

3. tidak punya penyakit  tidak menular. 
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c. Masyarakat yang dilayani: 

1. penanganan warga panti baik petugas maupun masyarakat   

dalam keadaan sehat/tidak ada gejala panas, batuk, pilek; 

2. datang dengan penjadualan/hindari berkerumun; 

3. memakai masker/alat pelindung wajah (face shield); 

4. mencuci tangan; 

5. menjaga jarak aman; 

6. segera kembali ke rumah setelah pelayanan. 

 

Bagian Keenam 

Penanganan Disabilitas Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial 

 

Pasal 54 

Prosedur penanganan warga Panti meliputi: 

a. Pengguna layanan: 

1. tersedia tempat mencuci tangan, sabun dengan air yang mengalir 

untuk petugas; 

2. alat ukur berat badan dan tinggi badan elektronik untuk 

mengurangi kontak, bisa langsung tercatat secara elektronik 

(dalam pengembangan); 

3. alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) untuk mengukur suhu 

tubuh; 

4. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

cukup; 

5. masker untuk petugas; 

6. alat dan cairan disinfektan; 

7. sebelum dan sesudah pelayanan di ruang kerja dan sarana 

pelayanan dilakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan 

disinfektan dan dijaga kebersihan lingkungannya; 

8. sarana dan prasarana yang diperlukan untuk dapat dicukupi 

pihak desa / kelurahan yang mengirim. 

b. Petugas: 

1. sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter/ puskesmas/rumah sakit; 

2. tidak bergejala panas, batuk dan pilek; 

3. tidak mempunyai penyakit menular. 

c. Masyarakat yang dilayani/semua klien yang ada di Lembaga 

Kesejahteraan Sosial (LKS) wajib mematuhi protokol kesehatan dari 

Pemerintah. 

d. Peralatan Perlengkapan: 

1. setiap kamar tempat tidur diberi jarak; 

2. kamar mandi; 

3. kursi roda, alat bantu jalan dan alat bantu kesehatan lainnya; 

4. mesin cuci; 

5. cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 

6. masker; 

7. tempat cuci tangan. 
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Bagian Ketujuh 

Penanganan Lansia Terlantar Melalui Graha Rehabilitas Sosial 

 

Pasal 55 

Prosedur penanganan warga graha rehabilitasi sosial lansia  meliputi: 

a. Pengguna layanan: 

1. tersedia tempat mencuci tangan, sabun dengan air mengalir 

untuk petugas; 

2. alat ukur berat badan dan tinggi badan elektronik untuk 

mengurangi kontak, bisa langsung tercatat secara elektronik 

(dalam pengembangan); 

3. alat pemindai suhu tubuh (thermo gun) untuk mengukur suhu 

tubuh; 

4. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

cukup; 

5. masker untuk petugas; 

6. alat dan cairan disinfektan; 

7. sebelum dan sesudah pelayanan di ruang kerja dan sarana 

pelayanan dilakukan penyemprotan dengan menggunakan cairan 

disinfektan dan dijaga kebersihan lingkungannya; 

8. sarana dan prasarana yang diperlukan untuk dapat dicukupi 

pihak Desa/Kelurahan yang mengirim. 

b. Petugas: 

1. sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter/ puskesmas/rumah sakit; 

2. tidak bergejala panas, batuk dan pilek; 

3. tidak punya penyakit menular. 

c. Masyarakat yang dilayani/semua klien yang ada di Graha 

Rehabilitasi Sosial wajib mematuhi Protokol Kesehatan dari 

Pemerintah. 

d. Peralatan perlengkapan: 

1. setiap kamar berisi 2 (dua) orang; 

2. kamar mandi; 

3. kursi roda dan alat bantu jalan; 

4. mesin cuci; 

5. cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 

6. masker; 

7. tempat cuci tangan; 

 

 Bagian Kedelapan 

Penanganan Identifikasi Korban Kekerasan 

 

Pasal 56 

Prosedur penanganan warga Graha Rehabilitasi Sosial Lansia meliputi: 

a. Pengguna layanan: 

1. tersedia tempat mencuci tangan, sabun dengan air mengalir untuk 

petugas; 

2. dalam melakukan home visit petugas dan juga klien wajib 

menggunakan alat pelindung diri; 
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3. ruang terbuka dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang 

cukup; 

4. masker untuk petugas; 

5. petugas maupun klien wajib mematuhi protokol kesehatan dari 

pemerintah. 

b. Petugas: 

1. sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari 

dokter/puskesmas/rumah sakit; 

2. tidak bergejala panas, batuk dan pilek; 

3. tidak punya penyakit menular. 

c. Masyarakat yang dilayani/anak yang mengalami konflik hukum, baik 

laporan dari Kepolisian, Desa/Kelurahan maupun laporan dari 

masyarakat; 

d. Peralatan perlengkapan: 

1. ruangan khusus konseling, komputer, kamera, alat rekam, telepon 

dan internet; 

2. filling kabinet untuk menyimpan arsip/dokumen kasus/foto. 

e. pencatatan dan pendataan:  

1. dokumentasi, surat-surat, formulir, berkas pelayanan; 

2. pencatatan dan pelaporan sesuai dengan formulir. 

 

BAB XVII 

PENGHARGAAN 

 

Pasal 57 

 

Setiap tempat pelayanan publik yang telah menerapkan protokol 

kesehatan diberikan sertifikasi layak oleh Pemerintah Daerah. 

 

BAB XVIII 

MONITORING DAN EVALUASI 

 

Pasal 58 

 

(1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pedoman tatanan kehidupan baru pada saat pandemi COVID-19 di 

daerah. 

(2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) kepada Tim Evaluasi dan Monitoring tatanan 

kehidupan baru pada saat pandemi COVID-19.  

(3) Tim Evaluasi dan Monitoring tatanan kehidupan baru pada saat 

pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk 

dengan Keputusan Bupati. 
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BAB XIX 

SANKSI ADMINISTRASI 

 

Pasal 59 

(1) Setiap orang, penanggungjawab kegiatan atau pelaku usaha yang 

melakukan pelanggaran  Peraturan Bupati ini diberikan sanksi 

administratif berupa: 

a. Teguran lisan; 

b. Teguran tertulis; 

c. paksaan pemerintah yang meliputi: 

1. penyitaan KTP; 

2. pembubaran kerumunan massa; 

3. penutupan sementara tempat usaha; 

4. pencabutan izin; 

5. tindakan pemerintah lainnya yang bertujuan menghentikan 

pelanggaran dan/atau melakukan pemulihan. 

(2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait. 

(3) penegakan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi. 

 

BAB XX 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal  60 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Banyuwangi. 

 

Ditetapkan di Banyuwangi 

Pada tanggal 10 Juli 2020 

BUPATI BANYUWANGI, 

 

Ttd. 

 

H. ABDULLAH AZWAR ANAS 

      Diundangkan di Banyuwangi 

      Pada tanggal 10 Juli 2020 

      SEKRETARIS DAERAH 
      KABUPATEN BANYUWANGI 
 

 Ttd. 

 

      H. MUJIONO 
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