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Kepada Yth.

1. Camat se-Kab. Kutai Kartanegara
2. Lurah/Kepala Desa se-Kab. Kutai

Kartanegara
3. Pelaku Usaha pada Sektor Pariwisata

dan Salon/SPA diwilayah Kutai
Kartanegara

4. Pengunjung Tempat Wisata dan
SalonlSPA di wilayah Kutai
Kartanegara

5. Masyarakat Kabupaten Kutai
Kartanegara

di-
TemPat

SURAT EDARAN
Nomor : P -2A7 4 /Dl N KE$/SKRT/6/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN PADA MASA PANDEMI COVID-1g

PADA SEKTOR PARIWISATA, SALON' SPA SERTA RESEPSI PERNIKAHAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Sebagaimana yang diketahui bahwa terdapat banyak sektor yang terdampak
terhadap pandemi COVID-19. Sehubungan dengan Surat Edaran Bupati Kutai
Kartanegara nomor P-18631 DINKES/ SKRT/6/2020 tentang Penyelengaraan Relaksasi
Menuju Tatanan Normal Baru (New Normaf Produktif dan Aman pada Masa pandemi
COVID-19 dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu diatur lagi
mengenai Tatanan Normal Baru pada sektor pariwisata, salonl spa serta resepsi
pernikahan.

Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kutai Kartanegara dilaksanakan secara
bertahap dengan mencermati kondisi pemetaan epidemiologis wilayah, tingkat respon
penanganan wilayah terhadap masyarakat yang terinfeksi COVID-1g serta urgensi
terhadap pengurangan pembatasan baik dari sisi ekonomi, sosialdan budaya.
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A. PROTOKOL TATANAN NORMAL BARU PADA SEKTOR PARIUI'ISATA

TERHADAP FASILITAS WISATA ;

1. Sarana masuk dan keluar dibuatkan terpisah sehingga tidak menimbulkan
potensi penumpukan (kerumunan) pengunjung pada saat akan masuk dan
keluar area wisata.

2. Disiapkan daftar pengunjung (memuat data nama, alamat nomor telpon) di area
pembelian tiket. Bagi pengunjung yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan
Timur harus dapat menunjukkan hasil Rapid tes Non Reaktif untuk menghindari
penularan dari kasus impor.

3. Menyediakan sarana pengukur suhu tubuh (thermaldetectorl.

4. Membuat pembatas jarak antrian pada saat antri membeli karcis masuk.

5. Menggunakan pembatas atau partisi (flexy glass) di meja petugas tiket, kasir,
atau cosfumer seruices-

6. Jika memungkinkan memungkinkan menggunakan metode pembayaran tiket
non tunai.

7. Membuat denah yang informatif di lokasi wisata untuk menjaga jarak fisik.

8. Menyediakan fasilitas mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun
pada pintu masuk dan pintu keluar.

9. Menyediakan hand sanitizer di meja petugas karcis dan kasir.

10. Menyediakan fasilitas mencuci tangan dan sabunlhand sanitizer pada beberapa
titik untuk memudahkan pengunjung mencuci tangan.

11. Mengatur tata letak kursi jika tersedia kursi di area wisata agar memenuhi
kaidah physical distancing. Dipastikan harus dibuatkan pembatas agar terjadi
pembatasan jarak fisik pada saat duduk.

12. Memastikan toilet umum dalam keadaan bersih dan tersedia air dan tempat
mencucitangan dengan sabun serta tissue.

13. Jika terdapat warung atau cafe atau rumah makan di dalam area wisata maka
agar mematuhi protokol yang diperuntukkan bagi warung, cafe dan rumah
makan.

14. Memasang pooter edukasi cara mencuci tangan yang benar dan cara
pencegahan COVID-19 pada beberapa titik strategis di lokasiwisata.

15. Meniaga kebersihan area wisata.

TERHADAP PENGUNJUNG WISATA :

1. Pengelola wisata harus membatasijumlah pengunjung yang masuk sebesar 50%
dari kapasitas tempat wisata.

2. Pengunjung sarana wisata harus dalam keadaan sehat {tidak dalam keadaan
demam, batuk, flu dan sesak nafas). Setiap pengunjung harus diukur suhu
tubuhnya maksimal 37,5 der{at celcius. Jika cliatas suhu tersebut maka
pengunjung tidak diperkenankan masuk ke area wisata.

3. Pengunjung wajib menggunakan masker secara baik dan sesuai standar. Jika
tidak menggunakan masker maka tidak diijinkan masuk ke area wisata.

4. Selalu menjaga lcebersihan tangan dengan air mengalir dan sabun /antiseptik
(hand sanitizer)

5. Pengunjung wajib menerapkan physical distancing (menjaga jarak fisik).

6. Tidak diijinkan membawa bayi (0 - 1 tahun) dan orang tua lanjut usia (> 60
tahun) ke area wisata.



TERHADAP PENGELOLAI PETUGAS WISATA :

1. Petugas dan pengelola pariwisata harus dalam keadaan sehat. Setiap petugas
harus diukur suhu tubuhnya sebelum melakukan pekerjaan. Apabila suhu tubuh di
atas 37,5 derajat celsius maka petugas dilarang bertugas.

2. Pengelola/ Petugas harus menggunakan masker, face shield dan hand gloues
secara baik dan benar sesuai standar.

3. Pengelola/ Petugas wajib menerapkan physical distancing (menjaga jarak fisik).

4. Tersedia petugas yang mengontrol penerapan jaga jarak fisik (physical distancing)
dan pemakaian masker bagi semua pengunjung.

5. Pengelola/ petugas selalu menjaga kebersihan tangan dengan air mengalir dan
sabun /antiseptik (hand sanitizer)

6. Pemilik atau pengelola wisata wajib membuat pernyataan untuk mentaati semua
protokol kesehatan mengenai pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan
covrD-19.

7. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS).

B. PROTOKOL KESEHATAN PELAYANAN SALON 
' 

SPA

Dalam melakukan pelayanan hendaknya agar para pelaku usaha salon/spa agar
mengedepankan aspek keamanan baik bagi klien mapupun terapis dengan cara :

TERHADAP FASILITAS SALONI SPA :

1. Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer di pintu masuk dan
tempat lain yang mudah diakses oleh pengunjung/ pelanggan.

2. Menyediakan masker dan face shield untuk karyawan dan pengelola salon/ spa.

3. Menyediakan alat pengukur suhu tubuh.

4. Melakukan pengaturan jarak antar pelanggan/ pengunjung baik pada saat antri
atau pada saat pelayanan.

5. Peralatan yang dipergunakan harus dalam keadaan bersih dan steril.

6. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan
sinar matahari masuk ruangan kerja.

7. Mengupayakan pembayaran secara non tunai. Jika pembayaran non tunai maka
cuci tangan dengan air mengalir atau hand sanitizer setelah melakukan
transaksi.

8. Menyedlakan hand sanitizer di meja kasir.

9. Memastikan lingkungan salon/ spa dalam keadaan bersih dan dilakukan
desinfeksi secara rutin.

TERHADAP PELANGGAN/ PENGUNJUNG S.ALON/ SPA :

1. Pengunjung/ pelanggan harus dalam keadaan sehat (tidak demam, batuk, pilek
atau sesak nafas).

2. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada semua pelanggan/ pengunjung. Jika
ditemukan pelanggan/ pengunjung dengan suhu tubuh > 37,5 derajat celcius
(dicek 2 kali dengan jarak 5 menit) maka tidak diijinkan masuk area salon/spa.

3. Pengunjung wajib menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker maka
tidak diijinkan masuk area salon/$pa atau pihak pengelola dapat memberikan
masker"

4. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik dengan pelanggan/ pengunjung.
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TERHADAP PENGELOLA SALON' SPA :

1. Pengelola dan karyawan salon harus dalam kondisi sehat (tidak demam, batuk,
pilek, sesak). Lakukan pemeriksaan suhu pada seluruh karyawan.

2- Mewajibkan pengelola/ pekerja menggunakan masker dan face shield selama
bekerja.

3. Menjaga kebersihan alat yang digunakan untuk pelayanan termasuk kursi dan
ruang tunggu.

4. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS).

5, Saat tiba di rumah segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan
anggota keluarga lainnya.

6. Tidak melakukan pelayanan secara berhadapan (tatap muka) dan hanya
berbicara seperlunya selama pelayanan berlangsung.

C. PROTOKOL ACARA RESEPSI PERNIKAHAN

TERHADAP LOKASI ACARA RESEPSI :

1. Menyediakan pintu masuk dan keluar terpisah sehingga tidak menimbulkan
potensi penumpukan (kerumunan) tamu/undangan pada saat akan masuk dan
keluar area resepsi.

2. tvlelakukan pembersihan area resepsi sebelum dan setelah dipergunakan.

3. IVlenyediakan fasilitas mencuci tangan dengan air mengalir dan sabunlhand
sanitizer pada area masuk dan keluar area resepsi.

4. Penulisan buku tamu (memuat data nama, alamat dan nomor telpon) dilakukan
oleh pihak panitia untuk menghindari penggunaan alat tulis secara bersama.

5. Menyediakan hand sanitizer pada tempat-tempat tertentu di area resepsi.

6. Melakukan pengaturan jarak {physical distancing) antara 1 - 1,5 meter pada saat
masuk, antrian untuk ucapan selamat (tanpa berjabat tangan) maupun meja dan
kursitamu.

7. Penyediaan makanan dan minuman dalam bentuk prasmanan harus
memperhatikan kaidah physical distancing {Jaga jarak) dan menghindari antrian
dan penumpukan tamu di meja prasmanan. Sebagai alternatif pilihan, dapat juga
menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk sekali pakai/kotakan.

8. Dilarang menggunakan microphone secara bergantian baik untuk MC maupun
penyanyi jika tersedia musik dan penyanyi atau didesinfeksi setiap selesai
digunakan.

TERHADAP TAMU'UNDANGAN RE$EPSI :

1. Tamu/undangan harus dalam keadaan sehat (tidak demam, batuk, pilek atau
sesak nafas).

2. Apabila terdapat tamu/ undangan yang berasal dari luar Provinsi Kalimantan
Timur, maka pihak penyelenggaral keluarga dapat memastikan bahwa tamu/
undangan tersebut sudah dilakukan rapid tes dengan hasil non reaktif untuk
menghindari penularan dari kasus impor.

3. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada semua tamu/undangan.
Jikaditemukantamu/undangandengansuhutubuh>
(dicek 2kali dengan jarak 5 menit) maka tidak diijinkan masuk area resepsi.

4. Tamu/undangan wajib menggunakan masker, jika tidak menggunakan masker
maka tidak diijinkan masuk atau diberikan masker pihak keluarga,

5- Dilakukan pengaturan waktu kedatangan tamu/ undangan agar dapat
disesuaikan antara jumlah undangan dengan kapasitas ruangan.

6. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik baik antar tamu/undangan,
dengan mempelai ataupun keluarga mempelai.



TERHADAP NilEMPELAII KELUARGA :

1. lvlempelai dan seluruh keluarga harus dalam keadaan sehat (tidak demam, batuk,
sesak).

2. Mempelai dan seluruh keluarga dilakukan pengukuran suhu tubuh.

3. Mempelai dan kedua orang tua mempelai harus menggunakan masker dan face
shield.

4. Seluruh keluarga harus menggunakan masker. Jika diperlukan dapat juga
menggunakan face shield.

5. Tidak melakukan jabat tangan dengan undangan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Gubemur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan)
2. Pertinggal
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