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PEMERINTAH  KABUPATEN WONOSOBO 

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 
Jalan Abdurahman Wahid No. 104    (0286) 321194 Fax (0286) 

321194, Kode Pos 56311 

W O N O S O B O 

 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  

KABUPATEN WONOSOBO 

Nomor : 430/ 772  /Disparbud/ 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  

KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 430/638/DISPARBUD/2020 TENTANG PROTOKOL 

ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KEGIATAN SENI PERTUNJUKAN, PAGELARAN 

TRADISI, DAN PAGELARAN ADAT ISTIADAT DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM 

RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  

(COVID-19) 

 

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO, 

Menimbang : a. 

 

 

b.  

bahwa dengan terjadinya wabah Covid-19, banyak sekali 

kegiatan yang terdampak, termasuk di antaranya seni 

pertunjukan, pagelaran tradisi dan pagelaran adat istiadat; 

bahwa telah diterbitkan aturan untuk mendukung 

keberlangsungan kegiatan  seni pertunjukan, pagelaran tradisi 

dan pagelaran adat istiadat pada era Adaptasi Kebiasaan 

Baru dalam situasi pandemi Covid-19,  melalui Keputusan 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Wonosobo; 

 

 

c. 

 

 

 

 

d. 

bahwa berdasarkan evaluasi lebih lanjut, dinilai perlu 

menyempurnakan protokol terkait, melalui Perubahan 

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Wonosobo sebagaimana dimaksud pada huruf 

b; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 

pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Keputusan 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Wonosobo tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Nomor 

430/638/Disparbud/2020 tentang Protokol Adaptasi 

Kebiasaan Baru Pada Kegiatan Seni Pertunjukan, Pagelaran 

Tradisi, Dan Pagelaran Adat Istiadat Di Kabupaten 

Wonosobo Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

Mengingat  :  

  

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

15. 

 

5234); 

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); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara    Republik   Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6055); 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi 

Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6414); 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 

Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi 

Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka 

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19); 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan 

dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru 

Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah; 

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 02/KB/2020 dan 

Nomor KB/1/UM.04.00/M-K/2020 tentang Panduan Teknis 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19) di Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif 

dalam Masa Penetapan Kedaruratan Kesehatan 

Masyarakat Covid-19; 

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 

M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan 
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16. 

 

 

17. 

 

 

 

Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan 

Penanggulangan COVID-19; 

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ 

tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah; 

Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Nomor 

4 Tahun  2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan 

Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :    

KESATU       

 

: 

 

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 

Wonosobo tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Nomor 

430/638/Disparbud/2020 tentang Protokol Adaptasi Kebiasaan 

Baru pada Kegiatan Seni Pertunjukan, Pagelaran Tradisi, Dan 

Pagelaran Adat Istiadat Di Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19). 

KEDUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETIGA 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Nomor 

430/638/Disparbud/2020 tentang Protokol Adaptasi Kebiasaan 

Baru pada Kegiatan Seni Pertunjukan, Pagelaran Tradisi, Dan 

Pagelaran Adat Istiadat Di Kabupaten Wonosobo Dalam Rangka 

Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 

(Covid-19), dengan susunan sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

Protokol ini diberlakukan bagi berbagai bentuk  Kegiatan Seni 

Pertunjukan, Pagelaran Tradisi, dan Pagelaran Adat Istiadat, 

meliputi : 

a. Pertunjukan karya seni berupa seni tari, drama, konser musik 

dan berbagai kegiatan seni pertunjukan; 

b. Pagelaran tradisi 

c. Pagelaran adat istiadat. 

KEEMPAT 

 

: 

 

Penyelenggara acara, petugas, dan pengunjung/tamu/ 

penonton , wajib mengikuti protokol ini. 

KELIMA 

 

KEENAM  

 

: 

 

: 

 

Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam ketentuan 

ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal 22 September 2020 

 

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Wonosobo 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

 
HARYONO, S. Sos, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19610724 198609 1 001 
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LAMPIRAN 1 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA 

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 

WONOSOBO 

Nomor : 430/772 /Disparbud/2020 

Tanggal  :  22 September  2020 

 

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 

KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 430/638/DISPARBUD/2020 TENTANG PROTOKOL 

ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KEGIATAN SENI PERTUNJUKAN, PAGELARAN 

TRADISI, DAN PAGELARAN ADAT ISTIADAT DI KABUPATEN WONOSOBO DALAM 

RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  

(COVID-19) 

A. Tujuan 

Protokol ini bertujuan untuk: 

1. Menjamin kebersihan, kesehatan, dan keselamatan (Cleanliness, Health, and 

Safety/CHS) penyelenggara acara, pekerja seni dan pengunjung pada 

kegiatan seni pertunjukan, pagelaran tradisi, dan pagelaran adat istiadat di 

Kabupaten Wonosobo. 

2. Meningkatkan efektivitas pencegahan penyebaran wabah dan dampak 

COVID-19 di Kabupaten Wonosobo khususnya di berbagai kegiatan seni 

pertunjukan, pagelaran tradisi, dan pagelaran adat istiadat. 

3. Mendorong para pihak terkait untuk melakukan langkah-langkah sosialisasi 

dan pengawasan dalam rangka penerapan protokol pelaksanaan berbagai 

kegiatan seni pertunjukan, pagelaran tradisi, dan pagelaran adat istiadat di 

Kabupaten Wonosobo, dalam rangka pencegahan dan pengendalian 

COVID-19.  

B. Sasaran 

Sasaran panduan ini ditujukan untuk Penyelenggara, petugas, pekerja seni 

dan pengunjung/tamu/penonton  dalam melaksanakan kegiatan. 

 

C. Protokol Kesehatan dan Keselamatan (Berlaku secara umum untuk  semua 

kegiatan seni pertunjukan, pagelaran tradisi, dan pagelaran adat istiadat di 

Kabupaten Wonosobo). 

a. Bagi Pengelola atau Penyelenggara :  

1) Sebelum pelaksanaan acara, panitia wajib mengajukan ijin keramaian 

dengan protokol kesehatan ke Kapolsek (diajukan paling lambat 1 bulan 

sebelum acara digelar), dengan wajib dilampiri  dokumen : 

a. Surat pernyataan dari penyelenggara untuk bersedia mematuhi 

protokol penyelenggaraan kegiatan seni pertunjukan /pagelaran 

tradisi/pagelaran adat istiadat; bersedia menyiapkan kelengkapan 

sarana prasarana dan bersedia memenuhi persyaratan sesuai 

protokol yang berlaku.  

b. Surat pernyataan bersedia untuk acara dibubarkan, apabila tidak 

patuh pada protokol yang berlaku. 

c. Rekomendasi dari Desa/Kelurahan dan Kecamatan.  

Legitimasi/rekomendasi dari Desa/kelurahan dan Kecamatan ini 

dapat diterbitkan setelah melalui berbagai pertimbangan, kajian 

dan pengecekan kelengkapan persyaratan dan sarana prasarana; 

dengan menggandeng Satgas Penanganan Covid-19 tingkat 

desa/kelurahan dan kecamatan. 
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2) Melakukan pendataan petugas dan pekerja seni yang  masuk 

bekerja/datang ke tempat kerja.  

3) Menerapkan kebijakan skrining self assessment risiko COVID-19 untuk 

para petugas dan pekerja seni yang akan masuk kerja. Format formulir 

dimaksud tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini, untuk diisi dan 

dikembalikan ke penyelenggara acara 1 (satu) hari sebelum dimulainya 

acara. 

4) Mewajibkan petugas, pekerja seni dan pengunjung  agar  

menggunakan masker yang memenuhi standar yang menutupi hidung, 

mulut dan dagu, diutamakan masker medis/kesehatan. Jika 

menggunakan masker kain agar menggunakan masker kain 3 (tiga) 

lapis (bukan model scuba atau buff yang 1 lapis). 

5) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga 

kali sehari) pada area kerja dan area publik (fasilitas umum yang sering 

disentuh publik antara lain pegangan pintu, permukaan meja dan kursi, 

railing/pengaman tangga, tombol lift, permukaan closet duduk, 

wastafel), termasuk sebelum dan sesudah acara. 

6) Menyediakan fasilitas cuci tangan menggunakan sabun cair dan air 

mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh petugas, pekerja seni 

dan pengunjung, khususnya di tempat masuk dan keluar area 

acara/pelayanan serta memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan; 

atau menyediakan hand sanitizer. 

7) Menyediakan tempat sampah limbah biasa/non medis, dan tempat 

sampah khusus COVID-19 dilapisi kantong plastik berwarna 

kuning/transparan, diberi label “Limbah APD” dan diberi keterangan 

“Asal Limbah” untuk membuang alat pelindung diri (termasuk masker, 

sarung tangan) yang telah digunakan. 

8) Memastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan 

COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

9) Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh petugas, pekerja seni 

dan pengunjung di pintu masuk, dengan menggunakan thermogun. 

10) Jika ditemukan petugas, pekerja seni atau pengunjung dengan suhu ≥ 

37,3°C (setelah dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 

(lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama), yang bersangkutan 

dilarang masuk area dan diminta untuk melakukan pemeriksaan 

kesehatan.  

11) Petugas yang melakukan pengukuran suhu harus dilengkapi dengan 

alat pelindung diri (masker, sarung tangan, dan pelindung wajah (face 

shield).  

12) Dalam hal menyediakan makan untuk petugas dan/atau pekerja seni, 

agar memberikan asupan gizi seimbang, nutrisi makanan dan buah-

buahan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu 

mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan 

petugas/pekerja seni dapat diberikan suplemen vitamin C.  

13) Memasang media informasi untuk mengingatkan semua yang hadir 

dalam acara agar mengikuti ketentuan protokol kesehatan yakni 

dengan selalu menggunakan masker yang memenuhi standar dan 

menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pembatasan jaga jarak 

minimal 1,5 meter dan mencuci tangan menggunakan sabun cair 

dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer.  

14) Menginformasikan secara daring di website dan media sosial mengenai 

aturan protokol COVID-19, agar ditaati saat tamu/pekerja seni/petugas 

berada pada area pertunjukan/acara.  
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15) Area dan permukaan meja resepsionis/penerima tamu harus selalu 

dibersihkan segera setelah dipakai tamu. Antrian dan jarak harus selalu 

terjaga.  

16) Pengaturan jumlah kursi dan jarak antara tempat duduk (minimal 1,5 

meter)  di area lobby / penerima tamu harus selalu terjaga dengan 

pemberian tanda, agar jangan sampai terjadi penumpukan tamu. 

17) Mengoptimalkan desain dan fungsi ruang kerja/area dengan sirkulasi 

udara yang baik dan mendapatkan sinar matahari yang cukup.  

18) Bila memungkinkan ruang, koridor dan area publik mendapatkan udara 

segar sekali sehari dengan membuka pintu dan jendela.  

19) Mengatur waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan 

mengakibatkan petugas atau pekerja seni kekurangan waktu untuk 

beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem 

kekebalan/imunitas tubuh.  

20) Menghindari adanya acara di malam hari, apabila tetap harus 

diadakan, memastikan petugas/pekerja seni yang terlibat merupakan 

pekerja dalam kondisi fit/sehat, berusia kurang dari 50 (lima puluh) 

tahun, dan tidak memiliki penyakit komorbid/bawaan.  

21) Menghindari barang yang digunakan bersama pada area padat 

pekerja/pengunjung seperti perlengkapan ibadah, dan sebagainya. 

22) Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1,5 meter dengan :  

a) Memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat 

petugas/pekerja seni/pengunjung seperti ruang ganti, lift, toilet, 

musholla dan area lain sebagai pembatas jarak antar pekerja.  

b) Pengaturan jumlah petugas dan pekerja seni yang masuk agar 

memudahkan penerapan menjaga jarak fisik antar orang minimal 

1,5 meter. 

c) Pengaturan meja dan tempat duduk dan/atau tempat berdirinya 

petugas/pekerja seni maupun pengunjung/penonton/tamu dengan 

jarak minimal 1,5 meter antar orang (dapat dilakukan dengan 

pemberian tanda di lantai).  

23) Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung :  

a) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya plexy glass) di meja atau 

counter sebagai perlindungan tambahan untuk petugas 

(kasir/petugas tiket, customer service, dan lain-lain).  

b) Mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa 

kontak dan tanpa alat bersama), apabila ada penjualan tiket 

pertunjukan.  

24) Mencegah kerumunan pengunjung, dengan cara :  

a) Menggelar pertunjukan/acara di area tertutup/gedung dengan 

jendela dan pintu agar dibuka maksimal sehingga sirkulasi udara 

terjaga dengan baik, dan/atau dengan memasang exhaust fan; 

atau dapat  diselenggarakan di area terbuka dengan cara  : 

1. Membatasi sekeliling area dengan seng/barikade yang memadai, 

untuk membatasi pengunjung/penonton. 

2. Membedakan pintu masuk dan pintu keluar dari area acara. 

3. Membatasi akses jalan masuk ke lokasi pertunjukan/pagelaran, 

serta pintu masuk dan pintu keluar area acara, dengan 

penjagaan ketat (dapat melibatkan Linmas /petugas keamanan). 

4. Membatasi asal pengunjung/penonton (hanya untuk penduduk 

wilayah desa/kelurahan setempat); dan/atau membatasi jumlah 

pengunjung. 

b) Mengontrol jumlah pengunjung yang dapat masuk ke lokasi acara 

untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan. Maksimal 
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jumlah pengunjung yang diperbolehkan masuk ke area, disesuaikan 

dengan luasan area (setelah dikurangi property, panggung dan 

peralatan yang ada), dengan jarak antar pengunjung minimal 1,5 

meter. 

c) Menerapkan sistem antrian di pintu masuk dan pintu keluar, dan 

menerapkan jaga jarak antar orang minimal 1,5 meter.  

d) Membuat alur pengunjung yang aman. 

e) Memberikan tanda di lantai area penonton, untuk memfasilitasi 

kepatuhan jarak fisik antar orang. 

f)    Menerima pesanan tiket /reservasi (untuk pertunjukan yang 

berbayar) secara daring atau melalui telepon untuk meminimalkan 

pertemuan langsung dengan pelanggan/pengunjung.  

g) Menetapkan jam operasional atau jam acara, sesuai dengan 

kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.  

h) Membatasi jumlah pengunjung pada satu waktu dan jumlah 

maksimum pengunjung dalam satu hari.  

i)    Tidak menyelenggarakan kegiatan arak-arakan.  

 

25) Menugaskan orang atau tim khusus yang bertanggung jawab khusus 

untuk memastikan protokol diterapkan dan melakukan pengawasan 

(dibantu Tim Satgas Penanganan COVID-19 dari Desa/Kelurahan, dan 

Kecamatan). 

26) Mempunyai, melatih, dan menerapkan prosedur mengenai : 

a) Penanganan bagi orang di area acara yang diduga mengalami 

sakit.  

b) Pembersihan dan disinfeksi tempat yang didatangi 

pekerja/tamu/pengunjung yang terduga positif COVID-19.  

c) Membantu pelacakan kontak.  

27) Mendokumentasikan seluruh tindakan yang sudah dilaksanakan dalam 

rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dokumen dan 

rekaman (termasuk data orang yang hadir dalam acara) disimpan 

selama 3 (tiga) bulan untuk penelusuran/tracing.  

28) Melakukan koordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 daerah 

setempat. 

29) Melatih petugas dan pekerja seni mengenai bagaimana melakukan 

pencegahan penularan serta melindungi diri sendiri dari COVID-19 saat 

di tempat kerja.  

30) Melakukan sosialisasi mengenai protokol kesehatan.  

31) Menunda pelaksanaan program/kegiatan/event yang melibatkan 

banyak orang.  

32) Apabila di tempat layanan atau kegiatan terdapat orang yang 

terkonfirmasi COVID19 maka pertunjukan secara operasional 

diberhentikan dan dilakukan sterilisasi area dengan desinfektan. 

33) Membatasi jam acara dengan hanya menggelar acara inti saja. 

34)  Melakukan pembatasan jenis/kelompok kesenian yang tampil dan jumlah 

orang yang terlibat dalam kegiatan seni, dengan durasi maksimal total 

pertunjukan/pagelaran selama 2 s/d 3 jam. 

35) Memastikan semua produk makanan yang disajikan dalam acara, 

diperoleh dari sumber yang terpercaya, diolah dan disajikan dengan 

higienis. 

36) Menutupi minuman dan makanan dengan benar untuk mencegah 

kontaminasi, serta tidak menggunakan peralatan makan yang sama 

untuk peserta/seluruh yang hadir. Makanan/minuman agar disajikan 

dengan alat makan/minum kemasan tertutup  atau box. 
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37) Memasang media informasi untuk mengingatkan petugas/panitia, pengisi 

acara dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik, 

mencuci tangan menggunakan sabun cair dengan air 

mengalir/menggunakan hand sanitizer selama minimal 20 detik, serta 

menggunakan masker. 

38) Diupayakan acara digelar di pagi/siang hari. Apabila terpaksa digelar 

malam hari maka dibatasi maksimal pukul 23.00 WIB acara harus sudah 

selesai (dalam pelaksanaannya terikat/menyesuaikan dengan ketentuan 

Peraturan Pemkab terkait jam malam apabila ada); agar tidak 

mengakibatkan petugas/panitia, pengisi acara dan pengunjung 

kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan 

penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh. 

39) Wajib melakukan Koordinasi dengan Desa/Kelurahan untuk memastikan  

penyelenggaraan event/pertunjukan tidak bentrok waktunya dengan 

jadwal kegiatan serupa. 

40) Apabila terjadi pelanggaran protokol/ketentuan penyelenggaraan 

acara, maka acara dapat dibubarkan oleh Polsek/aparat keamanan. 

41) Penyelenggara wajib menyediakan tenaga/tim kesehatan di area 

acara.  

42) Penyelenggara wajib berkoordinasi dengan tim keamanan untuk proses 

pengamanan jalannya acara. 

 

b. Bagi Petugas dan Pekerja Seni  

1) Menggunakan masker yang memenuhi standar dan menutupi hidung 

dan mulut hingga dagu, saat berangkat dan pulang dari tempat kerja, 

selama berada di tempat kerja, serta membawa masker cadangan.  

2) Membawa 3 stel pakaian bersih (1 stel dikenakan saat berangkat, 1 stel 

saat bertugas dan 1 stel untuk perjalanan pulang). 

3) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. 

Petugas/Pekerja Seni yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan dan/atau sesak nafas untuk tidak masuk bekerja atau tetap 

di rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.  

4) Petugas/Pekerja Seni yang mengalami gejala demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan dan/atau sesak nafas pada saat di tempat kerja,  wajib 

melaporkan kepada atasan, segera pulang ke rumah untuk beristirahat 

dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.  

5) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Pola Hidup Bersih 

dan Sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang, melakukan aktivitas fisik 

minimal 30 (tiga puluh) menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 

(tujuh) jam) serta menghindari faktor risiko penyakit.  

6) Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol dengan menutup 

mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin serta buang kertas tisu 

yang kotor di tempat sampah, atau gunakan lengan atas bagian dalam 

untuk menutup mulut. 

7) Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak 

bersih.  

8) Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter saat berhadapan dengan 

pelaku usaha, rekan kerja atau pengunjung/penonton saat bertugas.  

9) Menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan serta 

pelindung mata dan pelindung wajah (pelindung wajah/face shield 

terutama diperlukan untuk petugas yang melakukan pengecekan suhu 

tubuh, master of ceremony/MC, juru rias, dan penyanyi/penari/pengisi 

acara ). 
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10) Menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, 

alat makan, dan lain-lain.  

11) Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota 

keluarga di rumah. Bersihkan telepon genggam, kacamata, tas, dan 

barang lainnya dengan cairan disinfektan.  

12) Membiasakan diri untuk membersihkan semua peralatan yang baru 

dipakai, agar siap digunakan pekerja lain. Demikian pula sebelum 

menggunakan,  peralatan agar dibersihkan/disinfeksi terlebih dahulu.  

Khusus untuk perangkat gamelan/alat pertunjukan yang tidak boleh 

didisenfeksi/disemprot desinfektan karena rawan rusak, maka pekerja seni 

harus menggunakan sarung tangan karet atau sering menggunakan 

hand sanitizer. 

13) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit 3 

(tiga) kali sehari di area kerja dan area publik (fasilitas umum yang sering 

disentuh publik antara lain pegangan pintu, permukaan meja dan kursi, 

railing/pengaman tangga, tombol lift, permukaan closet duduk, 

wastafel), termasuk sebelum dan sesudah acara.  

14) Memeriksa dan memelihara sistem ventilasi dan pendingin udara secara 

teratur, terutama di lift dan toilet.  

15) Saat perlu menyerahkan/mengembalikan/menerima barang dari dan ke 

tamu sebaiknya dengan perantara baki/meja kecil untuk menghindari 

interaksi fisik langsung. 

16) Petugas memastikan siapapun yang hadir membuang sampah di tempat 

yang sudah ditentukan. 

17) Petugas memastikan penjual makanan/minuman di sekitar lokasi 

pertunjukan menjalankan protokol kesehatan, menjaga kebersihan dan 

makanan/minuman harus disajikan higienis dan tertutup. 

18) Antara Petugas, Penonton, Panitia dan/atau pengisi acara tidak 

diperbolehkan melakukan kontak fisik termasuk berjabat tangan.  

19) Pekerja seni memastikan topeng dan/atau kostum penari tidak 

digunakan secara bergantian. 

20) Memastikan seluruh area di dalam gedung adalah area tidak merokok, 

agar tidak menambah risiko penyakit utamanya yang berkaitan dengan 

pernafasan. 

 

 c. Bagi Tamu/Pengunjung  

1) Menggunakan masker yang memenuhi standar dan menutupi hidung 

dan mulut hingga dagu, saat berangkat dan pulang dari area acara, 

selama berada di area acara, serta membawa masker cadangan. 

2) Menerapkan etika batuk atau bersin sesuai protokol dengan menutup 

mulut dengan kertas tisu saat batuk atau bersin serta buang kertas tisu 

yang kotor di tempat sampah, atau gunakan lengan atas bagian dalam 

untuk menutup mulut. 

3) Pengunjung mencuci tangan menggunakan sabun cair dan air mengalir 

atau menggunakan hand sanitizer sebelum masuk area. 

4) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan 

sabun cair dengan air mengalir dan/atau menggunakan hand sanitizer.  

5) Menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut 

dengan tangan yang belum dicuci memakai sabun cair dengan air 

mengalir dan/atau memakai hand sanitizer.  

6) Membawa peralatan pribadi untuk menghindari kontaminasi dari barang 

publik seperti alat shalat, tempat minum, dan sebagainya.  

7) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dengan orang lain.  
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8) Mengikuti ketentuan kesehatan, keamanan, dan keselamatan yang 

ditentukan di area publik.  

9) Mengatur waktu kunjungan agar tidak terlalu lama. 

 

D. Protokol Tambahan Kegiatan Seni Pertunjukan, Pagelaran Tradisi dan Pagelaran 

Adat Istiadat. 

a) Setiap Penyelenggara wajib membuat protokol turunan yang bersifat 

spesifik pada lingkungan layanan dan produksi acara masing-masing.  

b) Setiap Penyelenggara wajib membagikan formulir skrining self assessment 

risiko COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini, 

kepada seluruh petugas dan pekerja seni yang terlibat dalam acara, 

untuk diisi dan dikembalikan ke penyelenggara acara 1 (satu) hari 

sebelum dimulainya acara.  

c) Penyelenggara melakukan pemantauan kepada seluruh pekerja selama 

bekerja  jika ada yang mengalami demam, batuk, pilek, dan/atau sesak 

nafas dan memastikan yang bersangkutan diperiksa di fasilitas layanan 

kesehatan/dokter. 

d) Menugaskan orang/petugas untuk mencatat data diri orang yang hadir 

dalam acara baik pekerja/pelaku seni maupun pengunjung/penonton 

((nama, alamat, nomor telepon dan riwayat perjalanan dari zona merah 

COVID-19 selama 2 minggu terakhir). 

e) Membatasi jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan seni dengan 

memperhatikan faktor risiko bagi masing-masing pekerja/pelaku seni 

maupun pengunjung/penonton.  

f) Menyediakan partisi antara pekerja/pelaku seni dengan 

pengunjung/penonton apabila diperlukan.  

g) Penyelenggara berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan 

setempat dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19.  

 

3) Protokol Khusus  

a) Praproduksi  

1) Seluruh koordinasi praproduksi dilaksanakan secara daring.  

2) Mengumpulkan informasi nomor kontak dan lokasi fasilitas kesehatan 

rujukan terdekat serta prosedur penanganan COVID-19. 

3) Transportasi pelatih dan penampil tidak boleh menggunakan 

kendaraan umum.  

4) Kantor produksi/studio/tempat latihan hanya dibuka untuk peserta 

dengan jumlah terbatas dan mekanisme transportasi terkontrol, dan 

tetap menjaga jarak.  

5) Membatasi jumlah orang dan jangka waktu latihan dalam satu 

ruangan dengan menerapkan ketentuan jaga jarak fisik antar orang 

minimal 1,5 meter.  

6) Melakukan manajemen daring pada saat praproduksi seperti rapat, 

pemilihan penampil, dan sebagainya.  

7) Menghindari membuat adegan yang membutuhkan kontak fisik untuk 

meminimalkan risiko penularan COVID-19. Apabila adegan kontak fisik 

sangat dibutuhkan maka:  

• setiap penampil yang terlibat dalam kontak fisik wajib melakukan 

isolasi selama 14 (empat belas hari) sebelum latihan/acara dimulai, 

atau melakukan tes PCR/swab dengan hasil negatif yang 

mencantumkan keterangan masa berlaku hasil tes dari instansi 

berwenang sebelum latihan/acara dimulai. 
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8) Menerapkan aturan jarak duduk antar orang di tempat latihan 

ataupun ruang makan (minimal 1,5 meter).  

9) Konsumsi perlu dijamin kebersihan dan higienitasnya.  

10) Diusahakan kantor/studio/tempat latihan tidak berada dekat/di dalam 

lokasi pemukiman. 

 

 b) Saat Pertunjukan  

1) Setiap pekerja seni/penampil wajib mematuhi protokol kesehatan.  

2) Setiap pekerja seni/penampil selalu membawa surat tugas dan 

indentitas diri serta berkoordinasi dengan aparat setempat jika 

diperlukan.  

3) Memastikan kondisi prima dan memeriksa suhu tubuh dengan 

thermogun, dengan suhu tidak ≥ 37,3°C (setelah dilakukan 2 (dua) kali 

pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu 

pertama) setiap memulai dan mengakhiri aktivitas.  

4) Petugas termasuk penampil wajib menggunakan masker.  

5) Setiap petugas kebersihan wajib menggunakan sarung tangan saat 

melaksanakan tugas.  

6) Mencuci tangan menggunakan sabun cair dengan air mengalir 

dan/atau hand sanitizer sebelum memulai dan setelah mengakhiri 

aktivitas.  

7) Semua busana harus melalui proses sterilisasi/dicuci bersih dengan 

sabun sebelum dipakai pekerja seni/penampil.  

8) Menjaga hidrasi tubuh dan mengkonsumsi suplemen/vitamin secara 

teratur.  

 

c) Dekorasi : 

1) Menggunakan masker yang memenuhi standar.  

2) Mengenakan kaos tangan karet yang aman dan tidak mengganggu 

kenyamanan bekerja. 

3) Mengenakan kaos/baju lengan panjang untuk meminimalisir terpapar 

virus Covid-19 ketika bekerja. 

4) Melakukan penyemprotan dengan cairan desinfektan pada property 

yang digunakan, setidaknya 3 kali yaitu sebelum 

dipasang/ditempatkan, sebelum acara digelar serta sesudah acara 

dilaksanakan. 

5) Panggung diperlebar untuk menjaga jarak antar orang/pekerja seni 

minimal 1,5 meter. 

 

d) Perias   

1) Juru rias, penata rambut, dan penata busana wajib menggunakan 

masker yang memenuhi standar, sarung tangan dan pelindung 

wajah/face shield. 

2) Perias selalu menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah merias.  

3) Membersihkan beauty case dan perlengkapan dengan alkohol, 

sebelum dan sesudah merias. 

4) Alat dan bahan riasan hanya dikenakan untuk orang yang 

bersangkutan/tidak bergantian dengan orang lain. 

5) Menggunakan disposable spon (spon sekali pakai) untuk bagian wajah. 

6) Menggunakan disposable brush (kuas sekali pakai) untuk lipstik. 

7) Membatasi jumlah orang di ruang rias, dan tetap dengan menjaga 

jarak fisik minimal 1,5 meter antar orang. 
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e) Entertaint dan Sound 

1) Menggunakan masker yang memenuhi standar.  

2) Jaga jarak antar pemain musik/pekerja seni minimal 1,5 meter. 

3) Mikrofon selalu dibersihkan dengan desinfektan sebelum dan sesudah 

digunakan, atau dengan menggunakan sarung penutup di ujung 

mikrofon yang diganti setiap kali digunakan oleh lain orang. 

4) Penari/penyanyi/pengisi acara harus mengenakan face shield. 

5) Ketika acara berlangsung, masker bisa dillepas dengan tetap menjaga 

jarak fisik dengan orang lain minimal 1,5 meter. 

 

f) Master of Ceremony (MC) 

1) Memastikan seluruh peralatan yang akan atau selesai digunakan, 

dalam keadaan bersih. 

2) Menggunakan masker yang memenuhi standar, sarung tangan karet 

dan face shield. Ketika acara berlangsung, masker bisa dillepas 

dengan tetap menjaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1,5 meter. 

3) Membawa hand sanitizer pribadi. 

 

g) Photo dan Video 

1) Melakukan pembersihan dengan desinfektan atas alat yang 

digunakan, baik sebelum ataupun sesudah acara. 

2) Berkoordinasi dengan penyelenggara acara agar tidak menerima 

pengambilan foto lewat HP. 

 

 

 Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Wonosobo 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

 
 

 

HARYONO, S. Sos, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19610724 198609 1 001 
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LAMPIRAN 2   

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA 

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 

WONOSOBO 

Nomor    : 430/772 /Disparbud/2020 

Tanggal  : 22 September 2020 

 

FORMULIR SKRINING SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19 

INSTRUMEN SELF ASSESSMENT (PENILAIAN MANDIRI) RISIKO COVID-19 
Nama    :……………. 

NIK (No KTP)   : ………………. 

ID Kepegawaian  : …………… 

Satuan Kerja/Bagian/Divisi : …………. 

Tanggal   : ……………… 

Demi kesehatan dan keselamatan bersama di tempat kerja, anda harus JUJUR dalam 

menjawab pertanyaan di bawah ini. 

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut : 

NO PERTANYAAN YA TIDAK JIKA YA, 

SKOR 

JIKA 

TIDAK, 

SKOR 

1. Apakah pernah keluar rumah/tempat umum (pasar, 

fasyankes, kerumunan orang dan lain-lain)? 

  1 0 

2. Apakah pernah menggunakan transportasi umum ?   1 0 

3. Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar 

kota/internasional? (wilayah yang terjangkit Covid-

19/zona merah) 

  1 0 

4. Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan 

orang banyak? 

  1 0 

5. Apakah memiliki riwayat Kontak Erat dengan orang 

yang dinyatakan Suspect, Probable, atau Terkonfirmasi 

COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam 

satu ruangan/satu rumah) ? 

  5 0 

6. Apakah pernah mengalami demam/batuk/pilek/sakit 

tenggorokan/ sesak nafas dalam 14 hari terakhir 

  5 0 

 JUMLAH TOTAL     

 

Skor total 0  = Risiko kecil;    1-4      = risiko sedang;  ≥ 5      = risiko besar 

 

TINDAK LANJUT : 

a. Risiko besar, agar dilakukan investigasi dan tidak diperkenankan masuk bekerja. 

Pekerja dilakukan pemeriksaan PCR/Swab, jika tidak tersedia dapat dilakukan Rapid 

Test oleh petugas kesehatan/fasyankes setempat.  

b. Risiko kecil-sedang, diperbolehkan masuk bekerja namun dilakukan pemeriksaan suhu 

di pintu masuk tempat kerja, Apabila didapatkan suhu ≥ 37,3 ° C (setelah dilakukan 2 

kali pemeriksaan dengan jeda waktu 5 (lima) menit dari pemeriksaan suhu pertama) 

agar dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas kesehatan. Jika dipastikan 

pekerja tidak memenuhi kriteria OTG, Suspect atau Probable pekerja dapat masuk 

bekerja. 

 

 

 

     Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Wonosobo 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

 
HARYONO, S. Sos, MM 

Pembina Utama Muda 

NIP. 19610724 198609 1 001 
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