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PENDAHULUAN 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdampak langsung pada industri pariwisata. Untuk 

mempersiapkan adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat pasca pandemi, Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif mempersiapkan program Cleanliness, Health, and Safety (CHS) yang akan diterapkan di 

berbagai destinasi wisata. Sebagai salah satu destinasi wisata, Raja Ampat mempersiapkan diri untuk 

menerapkan program tersebut.  

Sebagai bagian dari Provinsi Konservasi Papua Barat, dengan sebagian besar wisatanya yang merupakan 

wisata alam, Raja Ampat mempersiapkan program CHS-S, yaitu Clealiness, Healthy, Safety, and 

Sustainable. Diharapkan program CHS-S ini menjadi langkah terbaik untuk menerapkan prinsip Carrying 

Capacity dan memberlakukan Code of Conduct (CoC) pada spot-spot wisata alam, yang juga merupakan 

ekosistem alami bagi berbagai jenis satwa liar, yang sebagian masuk dalam status endemik, langka, atau 

terancam punah. 

Untuk itu, maka disusunlah protokol adaptasi kebiasaan baru pariwisata Raja Ampat, yang merupakan 

bentuk kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam industri pariwisata di Raja Ampat. Kolaborasi 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, melalui Dinas Pariwisata, dengan berbagai pihak, di 

antaranya: Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Papua Barat, Balai Besar Konservasi 

Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua Barat, Geopark Raja Ampat, BLUD UPTD Pengelolaan KKP Raja 

Ampat, Conservation International – Indonesia (CI), Fauna & Flora International – Indonesia Programme 

(FFI-IP), Raja Ampat Dive Resort Association (RADRA), Indonesian Ecoturism Network (INDECON), 

Himpunan Pramu Wisata Indonesia (HPI) DPC Raja Ampat, Perkumpulan Usaha Wisata Selam Indonesia 

(PUWSI), Perkumpulan Penggerak Usaha dan Penghidupan Masyarakat Asli Raja Ampat (PERAJAAMPAT) 

– Asosiasi Homestay, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Professional Association of Divers Raja 

Ampat (PADRA), dan Jaringan Kapal Rekreasi (JANGKAR). 
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A. PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU PARIWISATA RAJA AMPAT 

Merujuk pada berbagai protokol dan peraturan yang telah dikeluarkan skala nasional, Raja Ampat 

menyusun protokol yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Raja Ampat, khususnya pada 

bidang pariwisata. Materi ini kemudian akan dijadikan rujukan untuk media-media informasi yang akan 

dibuat dan dipasang pada pusat kota, pusat keramaian, lokasi-lokasi wisata, dan penyelenggara 

akomodasi pariwisata lainnya. 

1. Adaptasi Kebiasaan Baru Umum - Personal 

a. Target Sasaran Adaptasi Kebiasaan Baru Personal 

Protokol ini ditujukan untuk: 

1) Masyarakat Raja Ampat 

2) Wisatawan yang sedang berada di Raja Ampat 

3) Calon wisatawan yang akan berkunjung ke Raja Ampat 

b. Standar Minimal Peralatan Adaptasi Kebiasaan Baru Personal Siaga COVID-19 

Berikut adalah anjuran minimal bawaan ketika bepergian di Raja Ampat pada masa Adaptasi 

Kebiasaan Baru pasca pandemi COVID-19: 

1) COVID-19 Check & dokumen perjalanan. 

2) Masker dan cadangannya, serta kantung untuk menyimpan masker bekas. Dianjurkan 

menggunakan masker non-medis, bukan masker sekali pakai, agar tidak berpotensi menjadi 

sampah. 

3) Sabun cuci tangan, disinfektan semprot dan/atau hand sanitizer. 

4) Tisu basah dan tisu kering. 

5) Tas belanja lipat. 

6) Alat ibadah sendiri. 

7) Alat makan sendiri. 

8) Botol minum. 

c. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Setiap Orang  

1) Pastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti 

demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah. Apabila 

gejala berlanjut, periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jika benar-benar 

memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang 

terbatas seperti taksi/ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu 

untuk dilakukan upaya pencegahan penularan. 

2) Selalu menggunakan masker saat perjalanan, di dalam moda transportasi, dan selama 

berada ruang publik (pasar, toko, pelabuhan, atau lokasi wisata). Dihimbau untuk tidak 

mengenakan masker medis atau masker sekali pakai. 

3) Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir 

atau menggunakan handsanitizer. 

4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. 
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5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. 

6) Jangan memaksakan diri untuk masuk ke ruang umum apabila kondisi padat dan sulit 

menerapkan jaga jarak. Namun jika terpaksa, sangat direkomendasikan untuk mengenakan 

tambahan perlindungan dengan menggunakan pelindung wajah (face shield) bersama 

masker. 

7) Membawa alat pribadi, seperti botol air minum dan alat makan, termasuk peralatan ibadah 

sendiri, seperti alat solat. 

8) Menjaga kebersihan di ruang publik, misal tidak membuang sampah sembarangan. 

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

keluarga di rumah.  

10) Bersihkan ponsel, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.  

11) Penumpang dengan moda transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan 

(Health Alert Card/HAC) sesuai ketentuan yang berlaku.  

12) Saling mengingatkan dengan pengguna ruang publik lain terhadap penerapan kedisiplinan 

penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.  

2. Adaptasi Kebiasaan Baru Umum - Pengelola 

a. Target Sasaran Adaptasi Kebiasaan Baru Pengelola Lokasi Umum 

Protokol ini ditujukan untuk: 

1) Pengelola Lokasi Umum 

2) Pengelola Spot Wisata 

3) Pengelola Rumah Makan/Homestay/Café/Restoran/LOB. 

b. Standar Minimal Fasilitas Lokasi Umum Tanggap COVID-19 

Berikut adalah standar fasilitas yang harus disediakan oleh pengelola berbahai tempat umum 

pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru pasca pandemi COVID-19: 

1) Wajib menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun yang memadai dan mudah diakses. 

2) Menyediakan hand sanitizer di pintu-pintu dan area strategis lainnya. 

3) Memasang media informasi Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Setiap Orang pada lokasi 

strategis. 

4) Memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci 

tangan di seluruh lokasi. 

5) Jika memungkinkan, menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan 

pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan 

kesehatan di lokasi, dengan memperhatikan protokol kesehatan. 

6) Menyediakan alat pembayaran non-tunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama). 

7) Menyediakan thermo gun dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Serta menyediakan 

masker, pelindung wajah (face shield), dan sarung tangan untuk petugas. 

8) Menyediakan Booking Online atau sementara melalui WA/SMS/Telegram pada lokasi 

kunjungan wisata, sehingga kuota pengunjung harian dapat diterapkan. Pada spot wisata, 

kuota pengunjung mengacu pada Carrying Capacity dan Code of Conduct (CoC) yang berlaku. 
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c. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pengelola Lokasi Umum  

1) Wajib membentuk Tim Pencegahan COVID-19 masing-masing. 

2) Menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar 

matahari, serta rutin mencuci filter AC. 

3) Menerapkan jaga jarak pada area-area yang berpotensi antrian, misalnya dengan cara-cara 

sebagai berikut: 

a) pembatasan jumlah pengunjung (pada spot wisata Wajib menerapkan Carrying Capacity 

dan Code of Conduct),  

b) pengaturan jam operasional,  

c) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti 

di pintu masuk, kasir, dan lain lain),  

d) mengomptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah 

terjadinya kerumunan,  

e) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata, 

f) menggunakan pembatas/partisi (misalnya flexy-glass) di meja atau counter sebagai 

perlindungan tambahan untuk pekerja (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-

lain), dan 

g) mengatur jalur naik dan turun pada tangga. 

4) Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada 

area atau peralatan yang digunakan bersama, seperti pegangan pintu dan tangga, tombol 

lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya. 

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

sarana cuci tangan pakai sabun atau handsanitizer, serta memiliki ketersediaan air yang 

cukup.  

6) Mendorong penggunaan metode pembayaran non-tunai (tanpa kontak dan tanpa alat 

bersama). 

7) Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-

19 dengan PHBS.  

8) Wajib melakukan pengukuran suhu tubuh pada setiap orang yang datang. Pengunjung 

dengan suhu tubuh >37,3oC (lakukan pengulangan 2 kali, dengan jarak antar-cek 5 menit) 

tidak diperkenankan masuk. Petugas yang melakukan pengecekan menggunakan masker, 

pelindung wajah (face shield), dan sarung tangan, serta didampingi petugas keamanan. 

Thermo gun secara berkala dikalibrasi. 

9) Dilarang menerima kunjungan dalam jumlah besar/kelompok. 

10) Memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki 

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

dengan orang terkena COVID-19. 

11) Wajib melarang masuk pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker. 

12) Wajib mengingatkan pengunjung yang tidak mematuhi protokol adaptasi kebiasaan baru. 

Apabila pengunjung kedapatan melanggar, maka pihak pengelola bisa terkena sanksi. 



 

 

P
ag

e9
 

3. Adaptasi Kebiasaan Baru Alur Perjalanan Wisata ke Raja Ampat  
Berikut adalah anjuran tahapan yang wajib diketahui oleh calon wisatawan sebelum melakukan 

perjalanan wisata ke Raja Ampat. 

a) Calon wisatawan wajib melakukan rangkaian Registrasi Online Pariwisata Raja Ampat yang 

tertaut pada website www.newnormal-rajaampat.com. Rangkaian tersebut sudah termasuk 

melakukan Penilaian Pribadi Resiko COVID-10, mencatat Sejarah Perjalanan, dan 

menyetujui mengikuti protokol Adaptasi Kebiasaan Baru yang berlaku di Kabupaten Raja 

Ampat.  

b) Wisatawan wajib memiliki surat keterangan Bebas COVID-19 berupa hasil RT-PCR Negatif 

dari RS/puskesmas/klinik resmi atau hasil Rapid Test Non-Reaktif, yang berlaku selama 14 

hari. 

c) Menyediakan Standar Minimal Peralatan Pribadi Kesiapsiagaan COVID-19, seperti masker 

dan alat keamanan diri lainnya (point 1b). 

d) Sebaiknya memiliki asuransi kecelakaan dan/atau asuransi jiwa secara perorangan. 

e) Sebaiknya telah memiliki pemandu/pramuwisata. 

f) Lakukan perjalanan ketika seluruh persiapan lengkap dengan tetap melakukan prosedur 

keselamatan sepanjang perjalanan, misalnya tetap mengenakan masker pada saat di dalam 

kendaraan, dan lain sebagainya. 

g) Pengecekan Dokumen (Check In) pada salah satu Check point Raja Ampat, yaitu: 

1) Check point #1 : Pelabuhan Falaya – Waisai – Waigeo  

2) Check point #2 : Pelabuhan Yellu – Misool  

3) Check point #3 : Bandara Marinda – Waisai – Waigeo 

h) Selalu mengikuti prosedur protokol ketertiban di ruang umum selama berada di Raja 

Ampat. Jika terjadi reaktif, maka siap untuk dikarantina dan diproses sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

i) Jika semua aman, maka wisatawan dapat melanjutkan aktivitas wisata dengan tetap 

mengikuti protokol adaptasi kebiasaan baru setiap orang dan protokol adaptasi yang 

berlaku khusus pada lokasi-lokasi tertentu. 

j) Tidak mengganggu hewan liar dan menjaga kebersihan, dengan tidak membuang sampah 

sembarangan. 

k) Pada aktivitas yang berat, misalnya mendaki atau berlari, lepaskan masker dengan tetap 

menjaga jarak. Namun kenakan kembali masker pada saat pengarahan oleh pemandu 

wisata atau di titik kumpul. 

l) Setelah melakukan aktivitas di Raja Ampat, diwajibkan kembali ke Check point Raja Ampat 

(point 3g) untuk melakukan Check Out dan pengisian Survey Tingkat Kepuasan terhadap 

penerapan protokol adaptasi kebiasaan baru yang berlaku di Raja Ampat. 

4. Adaptasi Kebiasaan Baru Kepemanduan Wisata 

a. Target Sasaran Adaptasi Kebiasaan Baru Kepemanduan Wisata 

Panduan ini ditujukan untuk Pramuwisata (tur guide). 
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b. Penerapan dan Pemantauan Standar Kesehatan, Kebersihan, dan Jaga Jarak Siaga 

COVID-19 untuk Pemandu Wisata 

1) Jika pramuwisata merasa tidak sehat/sedang sakit, tidak diperbolehkan untuk melakukan 

kepemanduan wisata dan melapor diri kepada tur operator atau perhimpunan pramuwisata 

melalui telepon. 

2) Sebelum memulai tugas kepemanduan, pramuwisata harus diperiksa suhu tubuhnya oleh 

Petugas. 

3) Pramuwisata yang suhu tubuhnya >37,3°C tidak diizinkan untuk melakukan tugas 

kepemanduan, serta Pramuwisata tersebut harus melapor kepada tur operatornya atas hal 

tersebut agar segera memeriksakan diri ke klinik/rumah sakit/dokter. 

4) Saat lokasi wisata akan dibuka kembali, pramuwisata harus mengisi Self-Assessment 

tentang kesehatan dan keberadaannya selama masa COVID-19 untuk tracking data bila 

diperlukan.  

5) Pramuwisata harus menerapkan gaya hidup bersih dengan rajin mencuci tangan 

menggunakan sabun setiap, sebelum, selama dan sesudah bekerja.  

6) Menggunakan masker saat perjalanan dari rumah menuju bandara atau selama melakukan 

tugas kepemanduan dan mengganti dengan masker yang baru ketika akan menggunakan 

seragam kepemanduan.  

7) Menggunakan masker selama memandu wisata terutama saat berinteraksi dengan tamu 

atau sesama pekerja.  

8) Menyediakan/membawa hand sanitizer selalu dalam kegiatan pemanduan.  

9) Menjaga jarak antara orang, setidaknya 1 meter dari orang lain dan menghindari 

kerumunan untuk mencegah penyebaran virus, dengan perhatikan hal berikut:  

a) Hindari keramaian/kerumunan orang banyak selama melakukan pemanduan.  

b) Pemanduan dalam grup dibatasi sampai 4 orang wisatawan dengan tetap 

memperhatikan jarak aman ketika berinterkasi/memberikan pemanduan.  

c) Minimalkan kontak fisik dengan wisatawan atau orang lain selama melakukan 

pemanduan.  

d) Berjabatan tangan diganti dengan menggunakan salam dengan cara menempelkan 

tangan ke dada sendiri sambil mengucapkan salam perjumpaan/perpisaan.  

e) Mengatur tempat duduk dan meja kerja agar berjarak minimal 1 meter dengan rekan 

kerja.  

c. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Untuk Pramuwisata 

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

seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan atau sesak nafas, mohon untuk tetap 

di rumah dan periksakan diri ke fasiltas pelayanan Kesehatan apabila berlanjut, serta 

laporkan kepada pimpinan tempat kerja.  

2) Saat perjalanan dan selama memandu selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan 

tamu, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah 

pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau 

menggunakan hand sanitizer.  
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3) Melakukan pengukuran suhu tubuh. Bila ditemukan suhu pramuwisata >37,3° Celcius (2 kali 

pemeriksaaan dengan jarak antar-cek 5 menit) tidak diperkenankan masuk kerja, kecuali 

dinyatakan negatif/non-reaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium 

berupa pemeriksaan RT-PCR atau Rapid Test yang berlaku 14 hari, sebelum mengantar 

wisatawan.  

4) Menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti face shield dan sarung tangan saat 

melakukan kepemanduan jika diperlukan.  

5) Berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak 

minimal 1 meter.  

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

keluarga di rumah. Bersihkan ponsel, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan 

disinfektan.  

7) Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi 

seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan istirahat yang cukup dengan tidur 

minimal 7 jam, serta menghindari faktor resiko penyakit.  

8) Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama, seperti alat makan, alat solat, dan lainnya.  

9) Pramuwisata mengisi formulir self-assessment risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja dan 

melakukan pemeriksaan suhu tubuh saat masuk kerja.  

10) Memahami tentang pencegahan penularan COVID-19, dimana materi edukasi Pencegahan 

COVID-19 terdapat pada papan pengumuman atau media informasi lainnya.  

d. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pramuwisata – Transfer In 

Penjemputan Di Bandara  

1) Pramuwisata bekerjasama dengan pihak kesehatan untuk melakukan pengecekekan suhu 

tubuh tamu.  

2) Tamu dimuat pada kendaraan dengan kapasitas muat kendaraan separuh dari kapasitas 

normal atau sesuai ketentuan yang berlaku  

3) Saat melakukan perjalanan dari bandara udara menuju hotel harus mengunakan masker.  

4) Saat penggunaan hand sanitaizer di mobil untuk tamu dan pramuwisata pastikan bahwa 

jendala kendaraan dalam kendaraan terbuka untuk mengantisipasi uap alkohol yang mudah 

terbakar bisa keluar.  

5) Setelah tamu tiba di hotel para tamu dapat mengikuti SOP protokoler kesehatan pihak 

manajemen hotel.  

Check In Di Hotel/Tempat Penginapan  

1) Membantu wisatawan melakukan check in dengan tetap memperhatikan protokol 

kesehatan yang berlaku di hotel/tempat penginapan.  

2) Menyarankan Wisatawan untuk mengikuti protokol kesehatan Hotel/tempat penginapan.  

3) Melakukan pengarahan singkat terkait perjalanan wisata yang akan dilakukan dengan 

memperhatikan jarak aman dan tetap menggukan masker.  
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e. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pramuwisata Selama Perjalanan Wisata 

Kepemanduan City Tour 

1) Pramuwisata melakukan pengarahan sebelum tur untuk mengecek kesehatan tamu dan 

menjelesakan protokoler kesehatan.  

2) Saat melalukan kepemanduan terhadap wisatawan dilapangan pramuwisata tetap 

menerapkan jaga jarak aman baik peserta tur dan pramuwisata.  

3) Saat melakukan kegiatan wisata tamu dilarang untuk berjabat tangan dengan masyarakat.  

4) Pramuwisata menghindari mengantarkan wisatawan ke pusat keramaian.  

5) Saat melakukan perjalanan wisata tamu harus menggunakan hand sanitaizer.  

Kepemanduan Bird-watching 

1) Pramuwisata melakukan pengarahan sebelum tur untuk megecek kesehatan tamu dan 

menjelesakan protokoler kesehatan.  

2) Saat melalukan kepemanduan terhadap wisatawan di lapangan pramuwisata tetap 

menarapkan jaga jarak aman baik peserta tur dan pramuwisata.  

3) Saat melakukan kegiatan wisata tamu dilarang untuk berjabat tangan dengan masyarakat.  

4) Untuk wisata camping di hutan satu peserta dapat satu tenda doom kecuali untuk yang 

suami istri.  

5) Untuk wisata bird-watching alat binokuler tidak bisa dipinjamkan kepada tamu yang lain.  

6) Peralatan masak dan alat minum harus dicuci dengan bersih.  

7) Pengunaan spoting scope harus mengunakan sarung tangan. 

8) Pramuwisata menghindari mengantarkan wisatawan ke pusat keramaian.  

9) Saat melakukan perjalanan wisata tamu harus menggunakan masker dan hand sanitizer. 

Kepemanduan Diving & Snorkeling:  

1) Pramuwisata melakukan pengarahan sebelum tur untuk megecek kesehatan tamu dan 

menjelesakan protokoler kesehatan.  

2) Saat melakukan kepemanduan terhadap wisatawan di lapangan pramuwisata tetap 

menerapkan jaga jarak aman untuk peserta tur dan pramuwisata.  

3) Saat melakukan kegiatan wisata, peserta tur dan pramuwisata dianjurkan tidak memberi 

salam dengan berjabat tangan ketika berkunjung ke spot snorkeling/diving yang merupakan 

perkampungan masyarakat.  

4) Untuk wisata snorkeling dan diving, tamu diminta untuk membawa peralatan sendiri atau 

yang sudah di sediakan oleh penyedia jasa dengan menerapkan Protokol kesehatan dalam 

penanganan peralatan yang sesuai dengan standar pencegahan COVID-19.  

5) Tamu dimuat pada speed boat dengan kapasitas muat kendaraan separuh dari kapasitas 

normal, atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

6) Pramuwisata menghindari mengantarkan wisatawan ke pusat keramaian.  

7) Saat melakukan perjalanan wisata tamu harus menggunakan masker dan hand sanitizer 

kecuali saat beraktivitas dalam air.  

8) Pramuwisata dan peserta tur mematuhi ketentuan carrying capacity yang di tetapkan oleh 

Pemerintah Daerah setempat saat beraktifitas dalam air.  
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f. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pramuwisata di Restoran atau Tempat Makan 

Lainnya 

1) Mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun 

dengan air mengalir yang disediakan pihak restoran/tempat makan.  

2) Pengaturan jarak antar kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak 

dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lainnya.  

3) Tidak menggunakan alat makan bersama yang tidak higienis.  

g. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pramuwisata – Transfer Out 

1) Sebelum melakukan keberangkatan satu hari sebelumnya pramuwisata telah bekerjasama 

dengan pihak manajer hotel melalui pihak kesehatan untuk melakukan pengecekkan suhu 

tubuh tamu dan memastikan kondisi tamu dalam keadaan sehat.  

2) Tamu dimuat pada kendaraan dengan kapasitas muat kendaraan separuh dari kapasitas 

normal atau sesuai peraturan yang berlaku. 

3) Saat melakukan perjalanan dari hotel menuju bandara/pelabuhan/terminal penumpang, 

semua penumpang harus mengunakan masker di dalam mobil.  

4) Apabila dalam perjalanan penumpang menggunakan hand sanitazer di mobil, pramuwisata 

memastikan bahwa jendala kendaraan dalam keadaan terbuka untuk mengantisipasi uap 

alkohol yang mudah terbakar bisa keluar.  

5) Setelah tamu tiba di bandara para tamu dapat mengikuti SOP protokoler kesehatan pihak 

manajemen Bandara.  

6) Menghindari berjabat tangan dengan tamu sebagai salam perpisahan. Bisa mengganti 

salam perpisahan dengan menangkup tangan di dada sambil menyampaikan ucapan terima 

kasih dan salam perpisahan.  

7) Pramuwisata dan driver mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir (apabila tersedia di 

bandara/pelabuhan/terminal) atau membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer 

sebelum naik kendaraan untuk kembali ke tempat kerja atau pulang ke rumah.  

8) Setiba di rumah, pramuwisata wajib membersihkan diri dan mengganti baju sebelum 

berinterkasi dengan anggota keluarga.  

5. Adaptasi Kebiasaan Baru Liveaboard (LOB) 

a. Target Sasaran Adaptasi Kebiasaan Baru LOB 

Panduan ini ditujukan untuk: 

1) Pelaku usaha/operator LOB 

2) Staf/Karyawan  

3) Dive guide 

4) Tamu LOB 

b. Standar Minimal Peralatan Vital LOB Kesiapsiagaan COVID-19 

1) Peralatan disinfektan untuk area publik dan barang-barang umum. 

2) Sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. 

3) Hand sanitizer yang direkomendasikan menggunakan dispenser otomatis. 
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4) Disinfektan yang aman untuk peralatan diving. 

5) Termometer tanpa kontak (thermo-gun/contact-less thermometer). 

6) Minimal 1 set kesiapsiagaan COVID-19, berupa masker medis, sarung tangan karet/medis, 

alat pelindung diri dan wajah, yang hanya digunakan jika terjadi kondisi darurat. 

7) Dapat menyediakan kabin untuk karantina, jika terjadi kondisi darurat. 

8) Tempat sampah tertutup (disposal) atau pengolahan sampah khusus untuk barang-barang 

yang berpotensi terkontaminasi. 

c. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Kapal LOB 

1) Melakukan disinfeksi pada seluruh area umum dan permukaan-permukaan yang sering 

disentuh secara berkala, baik saat ada tamu maupun tidak ada tamu. 

2) Mengatur dan menetapkan rambu-rambu untuk membatasi pergerakan dan menghindari 

terjadinya kerumuman di ruangan-ruangan kapal. 

3) Menjamin sirkulasi udara yang baik di area-area yang kemungkinan tertutup. 

4) Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. 

5)   Menyediakan hand sanitizer. 

6) Menyediakan pilihan cara pembayaran secara elektronik. 

7) Memasang panduan atau infografis tentang protokol kesehatan.  

8) Memiliki panduan atau infografis tentang penanganan kondisi darurat (Emergency Action 

Plan/EAP) yang diperbarui secara berkala. 

9) Memiliki panduan kelestarian (Sustainability Code of Conduct) yang diberlakukan di daerah 

setempat. 

d. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Kru & Staf LOB 

1) Setiap kru/staf yang sedang sakit atau mengeluhkan gejala-gejala pilek/batu/demam 

dilarang untuk bekerja. 

2) Sebelum bekerja wajib melakukan pengecekan suhu tubuh dan dicatat, agar dapat 

dimonitor oleh seluruh tamu dan pihak yang berkepentingan lainnya. 

3) Kru/staf yang bekerja wajib memiliki disiplin diri untuk menjaga kebersihan baik diri sendiri 

maupun lingkungan kerja. 

4) Melakukan cuci tangan secara berkala dan selalu menggunakan masker. 

5) Memperhatikan jaga jarak saat bekerja. 

6) Saat melayani tamu dan dalam kondisi tertentu, disarankan menggunakan alat pelindung 

diri. 

7) Setiap kapal memiliki minimal 1 orang kru/staf yang didedikasikan untuk dapat menangani 

dan mengambil keputusan jika terjadi situasi darurat. 

8) Seluruh kru wajib memiliki pemahaman mengenai COVID-19 dan penanganannya dengan 

mengikuti pelatihan berkala. 

9) Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dan petugas yang berwenang lainnya dalam 

rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVlD-19. 
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e. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pelayanan di Kapal LOB 

1) Sediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer disarankan dengan dispenser otomatis 

terutama pada akses keluar/masuk dan area umum. 

2) Lakukan pembatasan untuk menjaga jarak di area-area umum, akses keluar/masuk, akses 

antar ruang, tangga dan sebagainya. 

3) Menjaga kebersihan dan sanitasi pada seluruh ruangan, termasuk area umum/komunal 

seperti ruang duduk, tempat makan, ruang kamera, diving station dan sebagainya. 

4) Lakukan disinfeksi secara berkala pada area umum dan permukaan-permukaan yang sering 

disentuh. 

5) Lakukan pembersihan dan sterilisasi kabin tamu secara menyeluruh pada saat sebelum 

tamu check-in dan setelah tamu check-out. 

6) Sediakan hand sanitizer dan disinfektan spray di kabin tamu. 

7) Lakukan disinfeksi toilet/kamar mandi secara berkala. 

8) Pelayanan makan agar dilakukan dengan mempertimbangkan jaga jarak dan higienitas. 

9) Disarankan tidak menyediakan self-service buffet. Buffet service agar tetap dilayani kru 

untuk mengurangi kontak. 

10) Seluruh peralatan makan dan minum dicuci dan disterilisasi sebelum digunakan. 

11) Lakukan pembatasan pada bagian atau ruangan di kapal sehingga hanya dapat diakses oleh 

kru yang bertugas atau bertanggung jawab. 

12) Pada tempat-tempat tertentu; terutama dapur, penyimpanan alat/bahan makan dan 

tempat pengisian tabung udara, hanya hanya dapat diakses oleh kru/staf yang telah 

ditunjuk. 

13) Memperhatikan kebersihan dan sirkulasi udara untuk mengurangi potensi kontaminasi 

virus melalui udara. 

f. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Aktivitas di Kapal LOB 

1) Aktivitas di kapal disarankan tetap mempertimbangkan kegiatan yang tidak berpotensi 

memperluas penularan COVID-19. 

2) Tetap mempraktekkan perilaku hidup sehat dan jaga jarak, baik di antara kru dengan tamu, 

maupun tamu dengan masyarakat atau satwa liar di luar kapal. 

3) Disarankan untuk selalu menggunakan masker saat beraktivitas di kapal. 

4) Tamu disarankan membawa atau memiliki alat pelindung diri sendiri. 

5) Hindari dan kurangi terjadi kontak langsung antar individu di kapal. 

6) Tamu direkomendasikan menggunakan peralatan pribadi dan disimpan di tempat khusus 

oleh masing-masing tamu. 

7) Aktivitas di darat agar mempertimbangkan potensi terjadinya kontaminasi. 

g. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanganan Limbah/Sampah LOB 

1) Hindari untuk menggunakan barang-barang sekali pakai. 

2) Perhatikan kemungkinan penumpukan sampah plastik atas alasan higienitas sehingga 

kemungkinan penambahan tempat sampah jika diperlukan. Penggunaan plastik belum 

tentu menjamin potensi kontaminasi. 
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3) Barang-barang yang kemungkinan menjadi sumber kontaminasi, seperti masker medis, alat 

pelindung diri, sarung tangan, wajib dikemas khusus sebelum dibuang dan harus dibuang 

pada tempat pembuangan sampah yang tertutup untuk menghindari penyebaran potensi 

kontaminasi. 

4) Jika diperlukan, gunakan sarung tangan karet berbahan baku latex, dibandingkan sarung 

tangan plastik, vinyl atau Nitrile. 

5) Penggunaan bahan-bahan kimia harus dibuang pada tempat dengan pengolahan khusus 

agar tidak mencemari tanah, air tawar, dan laut. 

6) Perhatikan cara-cara pembuangan larutan kimia agar dibuang setelah bahan kimia terurai 

dan tidak langsung mencemari air tanah dan laut. Proses penguraian bahan kimia untuk 

disinfektan berbahan dasar Sodium hypochlorite (bleach) dan Chlorine dioxide 

membutuhkan waktu 24 jam di bawah sinar matahari dan dinyatakan aman untuk 

lingkungan. 

6. Adaptasi Kebiasaan Baru Dive Center 

a.  Target Sasaran Adaptasi Kebiasaan Baru Dive Center 

Panduan ini ditujukan untuk: 

1) Pelaku usaha/operator dive center 

2) Staf/Karyawan  

3) Dive guide 

4) Tamu Dive Center 

b. Standar Minimal Peralatan Vital Dive Center Kesiapsiagaan COVID-19 

1) Peralatan disinfektan untuk area publik dan barang-barang umum. 

2) Sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. 

3) Hand-sanitizer dengan minimal kandungan bahan aktif pembunuh virus. 

4) Termometer tanpa kontak (thermo-gun/contact-less thermometer). 

5) Minimal 1 set kesiapsiagaan COVID-19 berupa masker medis, sarung tangan karet/medis, 

alat pelindung diri dan wajah, yang hanya digunakan jika terjadi kondisi darurat. 

6) Tempat sampah tertutup (disposal) atau pengolahan sampah khusus untuk barang-barang 

yang kemungkinan terkontaminasi. 

c. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Dive Center 

1) Melakukan disinfeksi pada seluruh area umum dan permukaan-permukaan yang sering 

disentuh.  

2) Mengatur dan menetapkan rambu-rambu untuk membatasi pergerakan dan menghindari 

terjadinya kerumuman terutama di ruang tertutup. 

3) Menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau menyediakan 

hand sanitizer. 

4) Menggunakan aplikasi/perangkat teknologi untuk mengurangi kontak pada saat 

pendaftaran/registrasi tamu. 

5) Menyediakan pilihan cara pembayaran secara elektronik. 
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6) Memasang panduan atau infografis tentang protokol kesehatan.  

7) Memiliki panduan atau infografis tentang penanganan kondisi darurat. 

8) Memiliki panduan kelestarian alam (Sustainability Code of Conduct) dan cara aman 

berinteraksi dengan satwa liar yang diberlakukan di daerah setempat. 

d. Protokol Adaptasi Kebiasaan Staf/Karyawan dan Dive Guide di Dive Center 

1) Setiap staf/karyawan/dive guide yang sedang sakit atau mengeluhkan gejala-gejala 

pilek/batu/demam dilarang untuk bekerja. 

2) Sebelum bekerja wajib melakukan pengecekan suhu tubuh dan dicatat agar dapat 

dimonitor oleh seluruh tamu dan pihak yang berkepentingan lainnya. 

3) Staf/karyawan/dive guide yang bekerja wajib memiliki disiplin diri untuk menjaga 

kebersihan baik diri sendiri maupun lingkungan kerja. 

4) Melakukan cuci tangan secara berkala dan menggunakan masker.  

5) Memperhatikan jaga jarak saat bekerja terutama melayani tamu. 

6) Bersedia diperiksa oleh petugas kesehatan dan petugas yang berwenang lainnya dalam 

rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran COVlD-19. 

7) Memiliki pemahaman mengenai COVID-19 dan penanganannya dengan mengikuti pelatihan 

berkala. 

e. Sarana dan Prasarana Adaptasi Kebiasaan Baru Dive Center 

1) Menjaga kebersihan dan sanitasi pada tempat penyimpanan, ruang ganti, area publik dan 

tempat pengisian tabung udara untuk penyelaman. 

2) Tempat penyimpanan, ruang ganti dan area publik lainnya didisinfeksi secara reguler.  

3) Pada tempat-tempat tertentu; terutama penyimpanan alat dan tempat pengisian tabung 

udara, hanya dapat diakses oleh petugas/staf yang telah ditunjuk. 

4) Tamu direkomendasikan membawa peralatan diving sendiri. 

5) Peralatan selam sewaan (rental) wajib di bersihkan menggunakan disinfektan yang 

direkomendasikan setiap kali selesai dipakai dengan prosedur pembersihan air mengalir, 

dikeringkan dan dipisahkan masing-masing dengan identifikasi. 

6) Menyiapkan keranjang/tempat khusus untuk masing-masing peralatan milik tamu yang 

akan digunakan. 

7) Menyiapkan sarana pencucian alat selam dan melakukan cara pencucian alat selam sesuai 

dengan rujukan kesiapsiagaan COVID-19. 

8) Dilarang mencampur dan mencuci alat selam milik tamu pada satu bak cuci. 

9) Menginformasikan kepada tamu diving untuk tetap menggunakan masker kain setelah 

melakukan penyelaman. 

f. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Penanganan Limbah/Sampah Dive Center 

1) Hindari untuk menggunakan barang-barang sekali pakai. 

2) Perhatikan kemungkinan penumpukan sampah plastik atas alasan higienitas sehingga 

kemungkinan penambahan tempat sampah jika diperlukan. Penggunaan plastik belum 

tentu menjamin potensi kontaminasi. 
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3) Barang-barang yang kemungkinan menjadi sumber kontaminasi, seperti masker medis, alat 

pelindung diri, sarung tangan, wajib dikemas khusus sebelum dibuang dan harus dibuang 

pada tempat pembuangan sampah yang tertutup untuk menghindari penyebaran potensi 

kontaminasi. 

4) Jika diperlukan, gunakan sarung tangan karet berbahan baku latex, dibandingkan sarung 

tangan plastik, vinyl atau Nitrile. 

5) Penggunaan bahan-bahan kimia harus dibuang pada tempat dengan pengolahan khusus 

agar tidak mencemari tanah, air tawar, dan laut. 

6) Perhatikan cara-cara pembuangan larutan kimia agar dibuang setelah bahan kimia terurai 

dan tidak langsung mencemari air tanah dan laut. Bahan kimia disinfektan berbahan dasar 

Sodium hypochlorite (bleach) dan Chlorine dioxide membutuhkan waktu 24 jam di bawah 

sinar matahari untuk terurai sehingga aman untuk lingkungan. 

7) Hati-hati menyemprotkan sanitizer berkadar alkohol 70%. Alkohol adalah bahan kimia aktif 

yang mudah terbakar.  

7. Adaptasi Kebiasaan Baru Homestay 

a. Target Sasaran Adaptasi Kebiasaan Baru Homestay 

Panduan ini ditujukan untuk: 

1) Pengelola Homestay 

2) Staf/Karyawan Homestay  

3) Guide Homestay 

b. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Homestay 

1) Wajib menggunakan masker ketika berinteraksi dengan tamu. 

2) Wajib diukur suhunya setiap hari sebelum mulai aktivitas, suhu harus <37,3oC.  

3) Apabila merasa tidak sehat atau sakit dilarang untuk berinteraksi dengan tamu, memasak 

atau menyajikan makanan. 

4) Tutup mulut dengan menekuk siku jika batuk atau bersin. 

5) Staff dan guide wajib menjaga kebersihan diri, termasuk mandi dan mencuci tangan 

sebelum aktivitas dengan tamu. 

6) Wajib mandi dan cuci tangan setelah aktivitas dengan tamu. 

7) Dilarang meludah pinang sembarangan di area umum homestay. 

8) Menjaga jarak minimal 1 meter dari tamu setiap berinteraksi. 

9) Tidak diperkenankan ada kontak fisik, seperti berjabat tangan, berpelukan atau high five 

(toss). 

10) Karyawan atau guide yang baru datang dari luar Raja Ampat wajib karantina mandiri 14 hari 

sebelum bisa berinteraksi dengan tamu.  

11) Wajib melaksanakan pola hidup sehat: olahraga, konsumsi gizi seimbang, rajin cuci tangan 

dengan sabun. 
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c. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Kebersihan Lingkungan Homestay 

1) Tidak ada sampah yang tercecer di area homestay, terdapat tempat khusus untuk 

menampung sampah. 

2) Tempat sampah di area umum dikosongkan setiap hari di pagi hari. 

3) Menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun di pintu masuk/gerbang homestay. 

4) Membatasi masuknya orang selain staf homestay di area homestay ketika ada tamu. 

d. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Kebersihan Kamar Tidur Homestay 

1) Kelambu, seprei, handuk, sarung bantal dan selimut harus diganti baru setiap tamu masuk. 

2) Wajib ganti kelambu, seprei, sarung bantal dan selimut setiap maksimal 3 hari sekali. 

Sebagai contoh, misal senin tamu check in, maka rabu sudah harus ganti. 

3) Tersedia tempat cuci tangan dengan sabun di tiap kamar. 

4) Sampah di kamar dibersihkan setiap hari sekali. 

5) Setelah tamu check out kamar wajib di pel/lap dengan disinfektan. Termasuk gagang pintu, 

meja, kursi. Untuk bungalow yang berada di atas air, cukup dilakukan dengan cara di lap 

untuk menghindari air kotor masuk ke laut 

e. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Kebersihan Lingkungan Homestay 

1) Kamar mandi wajib dibersihkan dengan disinfektan minimal satu hari sekali, setiap pagi. 

Termasuk kran air dan gayung di lap dengan disinfektan. 

2) Tempat sampah wajib dikosongkan setiap hari. 

3) Tersedia sabun, tisu, dan air di dalam kamar mandi. 

Produk yang bisa digunakan sebagai disinfektan 

 Wipol pembersih lantai dengan pengenceran. 

 Detol pembersih lantai dengan pengenceran. 

f. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Layanan Dapur dan Penyajian Makanan Homestay 

1) Menyajikan menu makanan sehat terdiri dari karbohidrat, sayur, protein dan buah. 

2) Menjaga kebersihan dapur dan alat memasak, wajib dicuci bersih sebelum digunakan 

menggunakan sabun. 

3) Wajib mencuci tangan menggunakan sabun sebelum mulai memasak dan menghidangkan 

makanan. 

4) Saat menghidangkan makanan hindari kontak dengan menutup piring/mangkok 

menggunakan bahan yang aman. 

g. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Layanan Ruang Makan Homestay 

1) Tersedia tempat cuci tangan dan sabun di ruang makan. 

2) Meja makan dilap dengan cairan disinfektan sebelum makanan disajikan dan setelah 

makanan dibereskan.  

3) Menjaga jarak antar tamu minimal 1 meter, jika ruang makan tidak memungkinkan untuk 

menerapkan hal tersebut maka makanan disajikan di teras kamar. 

4) Semua alat makan dicuci bersih sebelum dan setelah digunakan menggunakan sabun cuci. 
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h. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Layanan Check in dan Informasi Homestay 

1) Meminta tamu untuk mencuci tangan ketika memasuki area homestay. 

2) Mengukur suhu tamu, suhu >37,3oC tidak diperkenankan masuk dan dilaporkan ke dinas 

kesehatan. 

3) Memberikan informasi mengenai prosedur kesehatan homestay. 

i. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Panduan Kesehatan Tamu Homestay 

1) Wajib menggunakan masker jika berada di area umum homestay, misal ruang makan dan 

saat mengunjungi kampung. 

2) Membatasi interaksi dengan tamu lain, menjaga jarak minimal 1 meter dari pengunjung lain 

dan menghindari kerumunan. 

3) Apabila dalam 14 hari setelah kunjungan didiagnosa dengan COVID-19, maka diminta 

melaporkan melalui Stay Raja Ampat untuk kemudian disampaikan ke homestay tempat 

dimana wisatawan pernah tinggal. 

j. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Transportasi Menggunakan Perahu 

1) Tetap melakukan prosedur jaga jarak saat di atas perahu. 

2) Perahu diisi 50% dari kapasitas normal. 

3) Guide atau motor race wajib menggunakan masker. 

4) Sesudah kegiatan langsung mandi dan membersihkan diri. 

k. Protokol Gawat Darurat Jika Tamu Homestay Perlu Dievakuasi 

1) Melaporkan pada PT jika terdapat tamu yang menunjukkan gejala COVID-19. 

2) PT akan meneruskan laporan ke asosiasi. 

3) Asosiasi akan meneruskan laporan ke dinas terkait. 

4) Dinas terkait mengirimkan alat transportasi untuk evakuasi jika diperlukan. 

8. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Resort 

a. Target Sasaran Adaptasi Kebiasaan Baru Resort 

Panduan ini ditujukan untuk: 

1) Pengelola Resort 

2) Staf/Karyawan Resort 

3) Tamu Resort 

b. Standar Minimal Fasilitas Resort Secara Umum 

1) Memiliki kurang dari 25 unit akomodasi tamu yang terpisah (yaitu tidak ada dinding interior 

antar kamar). 
2) Minimal 8-10 meter antara setiap unit akomodasi tamu. 

3) Tidak ada utilitas AC sentral dan/atau udara daur ulang. 

4) Akomodasi tamu terpisah dari akomodasi staf. 

5) Restoran terbuka. 

6) Lobi terbuka. 

7) Fasilitas tamu dan staf terpisah dari masyarakat lokal. 
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8) Memiliki kapal sendiri untuk selam/kegiatan tamu lainnya. 

9) Memiliki kapal sendiri untuk antar jemput tamu dan logistik. 

c.  Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Staf/Karyawan Resort 

1) Memastikan staf dalam kondisi sehat sebelum datang ke tempat kerja. 

2) Saat bepergian dan selama bekerja selalu menggunakan masker wajah, jaga jarak dari orang 

lain, dan hindari menyentuh area wajah. 

3) Pastikan staf terus mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan pembersih 

tangan selama shift kerja.  

4) Ketika staf tiba di tempat kerja, mereka harus segera mandi dan ganti pakaian sebelum 

kontak dengan rekan kerja lainnya. Bersihkan ponsel, gelas, tas, dan barang-barang lainnya 

dengan cairan disinfektan. 

5) Tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin. 

6) Kedatangan di resort: Larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, 

pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak napas. Karyawan mengisi formulir penilaian 

mandiri risiko COVID-19 sebelum masuk kerja dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh. 

7) Lakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. 

8) Catat riwayat perjalanan staf dan minta mereka mengisi penilaian mandiri risiko COVID-19. 

9) Terapkan jaga jarak. 

10) Bagasi staf yang masuk harus segera didesinfeksi saat kedatangan. 

 

d. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Transfer in Resort 

1) Penjemputan di bandara: Setelah tamu/pengunjung berhasil melewati semua inspeksi di 

meja kedatangan, selanjutnya para tamu menuju ke gerbang keluar. 

2) Di bandara, semua staf resort logistik harus mengenakan masker muka. Staf/Petugas 

Lapangan harus menyediakan masker dan pembersih tangan bagi tamu seperti yang 

dibutuhkan. Tamu harus diangkut dengan kendaraan pribadi (bukan bus umum). 

3) Masuk ke Kabupaten Raja Ampat: semua pengunjung yang memasuki Raja Ampat Wajib 

Hadir dan melakukan Pengecekan Dokumen (Check In) pada Check Point Raja Ampat, yang 

tercantum pada point 3g, kemudian ditransfer ke resort dengan cara yang paling aman 

dengan menghindari tempat/area publik sebanyak mungkin selama transfer/perjalanan. 

4) Transfer kapal pribadi: kapal harus ada ruang udara terbuka. Penumpang disediakan cairan 

pembersih tangan, masker muka dan ruang yang cukup di atas kapal.  
5) Transfer ke resort: baik melalui darat atau dengan kapal. Mengikuti protokol kesehatan 

untuk transportasi (pemakaian masker, jarak duduk antar penumpang, pembersih tangan). 
6) Staf yang datang dari Sorong harus melakukan tes rapid sebelum datang dengan kapal 

pribadi/feri umum. 
7) Jika tidak ada tes rapid di Sorong atau Waisai / Harapan Jaya, semua staf harus membawa 

Sertifikat Kesehatan Bebas Influenza dari RSUD atau Puskesmas. 
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e. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Check in – Tamu Resort 

1) Bertemu tamu: jangan bersalaman, berpelukan, atau cium pipi. Pertahankan jarak sosial 

yang minimal. Selalu pakai masker wajah selama perjalanan dan saat di tempat umum. 

2) Jaga kebersihan tangan. 

3) Hindari menyentuh area wajah. 

4) Tetap perhatikan untuk menjaga jarak. 

5) Catat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan minta mereka untuk mengisi 

formulir/pernyataan penilaian mandiri terhadap risiko paparan COVID-19. 

6) Sediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung luar yang datang ke 

resort. 

7) Lakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Suhu tamu akan diperiksa setiap hari 

sebagai tindakan pencegahan. 

8) Aktif berpartisipasi mengingatkan para tamu untuk menggunakan masker wajah dan 

menjaga jarak minimal 1 meter. 

9) Bagasi tamu yang masuk harus segera didesinfeksi saat kedatangan. 

f. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Loby / Penerimaan Tamu 

1) Penerapan prosedur kebersihan pribadi yang ketat termasuk masker wajah untuk semua 

staf. 

2) Jika diperlukan, penerapan pembatasan akan diterapkan untuk memastikan jarak fisik. 

3) Tamu wajib mencuci tangan dengan sabun di fasilitas yang tersedia dan/atau 

menggunakan pembersih tangan sebelum masuk. 

4) Atur jarak antara kursi minimal 1 meter dan tidak saling berhadapan. 

5) Lakukan pembersihan dan disinfeksi secara teratur. 

6) Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari. 

7) Larangan bekerja untuk personel di departemen mana pun yang memiliki gejala demam, 

batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak napas. 

8) Minimalkan kegiatan yang menimbulkan keramaian dan kesulitan dalam menerapkan jaga 

jarak. 

9) Selama bekerja selalu gunakan masker wajah, jaga jarak dengan orang lain, dan hindari 

menyentuh area wajah. 

10) Pada saat pendaftaran: tamu mengisi formulir penilaian mandiri risiko COVID-19. 

11) Menyediakan pemeriksaan suhu di pintu masuk, terutama untuk resort yang kedatangan 

tamu mendadak.  

12) Memprioritaskan pembayaran non tunai. 

13) Kursi dan meja di lobi, ruang duduk, restoran, bar, kamar kecil, ruang baca harus 

dibersihkan dengan disinfektan setelah setiap kali digunakan atau setiap jam. 

14) Pernyataan Medis resmi yang menyatakan hasil negatif terhadap COVID-19. 

15) Semua peralatan telepon/radio akan dibersihkan secara teratur sepanjang hari. 
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g. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Toilet Publik Resort 

1) Toilet Anda akan diperiksa dan didesinfeksi minimal per 1 jam, terutama untuk semua 

permukaan yang terpapar kontak tubuh manusia seperti gagang pintu, keran air, gagang 

dispenser sabun, semprotan air, tempat kertas toilet dan penyemprotan serta mengelap 

secara menyeluruh ke seluruh bagian unit toilet.  

2) Dispenser pembersih tangan (sebaiknya tanpa sentuhan) akan tersedia sebelum memasuki 

toilet umum. 

3) Signage/papan rambu akan ditempatkan di pintu masuk toilet umum. 

4) Rambu dan prosedur mencuci tangan yang benar ditempatkan di setiap wastafel. 

5) Sabun anti bakteri cair disediakan untuk mencuci tangan. 

6) Sehabis dicuci, tangan dapat dikeringkan dengan handuk kertas eco sekali pakai. 

7) Handuk kertas eco dan kertas toilet ramah lingkungan dapat dibuang di tempat sampah 

yang tertutup, tanpa sentuh tangan. 

8) Jika memungkinkan:  

 Sensor sakelar cahaya dipasang di pintu masuk toilet umum dan setiap toilet. 

 Keran inframerah dipasang di setiap wastafel di area toilet umum. 

 Pembuka pintu diusahakan tanpa kontak tangan akan dipasang untuk setiap toilet. 

9) Jadwal pembersihan (log) akan dipasang di area toilet umum. 

h. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Houskeeping Resort 

1) Setelah kepergian tamu, pada setiap kamar akan dilakukan proses desinfeksi lengkap. 

2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi ruangan sebelum dan sesudah penggunaan oleh 

tamu mencakup semua permukaan sentuhan tinggi seperti gagang pintu, meja, kursi, 

telepon, lemari es, remote TV dan AC, keran kamar mandi, dll. 

3) Pastikan proses pembersihan dan desinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang 

telah digunakan para tamu. 

4) Pastikan untuk mengganti sarung bantal, sprei, pelindung kasur, setelah setiap tamu check-

out. 

5) Barang-barang kamar (cangkir kopi, sendok, wadah penyimpanan) dicuci dan disanitasi. 

6) Implementasi yang diperkuat dengan prosedur kebersihan personil pemeliharaan kamar. 

Tim housekeeping akan dilengkapi dengan masker yang dapat digunakan kembali dan 

celemek pelindung. 

7) Tim housekeeping akan secara konsisten menjaga semua perawatan peralatan sesuai 

Prosedur Standar Operasi dalam membersihkan semua peralatan (pel, ember pel, kereta 

saji, dll) dengan produk pembersih sanitasi yang disarankan. 

8) Penempatan gel dan sabun anti-bakteri di setiap kamar tamu. 

9) Meningkatkan prosedur pembersihan dan desinfeksi untuk membersihkan setiap kamar, 

dengan perhatian khusus untuk bidang yang kontak dengan tangan (tangga, pegangan, 

minibar, meja, gagang pintu, kursi, telepon, lemari es, remote TV dan AC, keran kamar 

mandi, dll) dimana desinfeksi kamar yang benar harus dipastikan. 
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10) Sertifikasi kesehatan akan ditempatkan di setiap kamar, menjamin bahwa segala 

sesuatunya telah didesinfeksi secara menyeluruh dengan standar tertinggi dan ketat. 

11) Para tamu juga akan mendapatkan masker wajah pribadi (satu buah per orang) dan tisu 

disinfektan (sesuai permintaan).  

12) Unit dan filter AC di kamar (apabila ada) akan dibersihkan dan disanitasi setelah kepergian 

tamu. 

13) Protokol diperkuat untuk ventilasi udara alami (jendela terbuka, pintu balkon, dll.) 

i. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Restoran – Resort 

1) Diwajibkan bagi setiap orang yang akan memasuki ruang makan/restoran untuk mencuci 

tangan dengan sabun dan dengan air mengalir. 

2) Mengatur jarak antar kursi minimal 1 meter. 

3) Peralatan makan tidak boleh diletakkan di tempat terbuka. Peralatan makan harus 

disiapkan dan diberikan kepada masing-masing tamu pada saat duduk. 

4) Diharuskan kepada semua penyaji makanan atau pekerja yang bersentuhan langsung 

dengan makanan untuk memakai alat pelindung diri. 

5) Untuk layanan makanan prasmanan, makanan diletakkan di belakang konter berkaca dan 

para tamu hanya dapat melihat dan menunjuk makanan pilihan mereka saja. Penyaji 

makanan kemudian akan mengambil makanan yang diminta, menaruhnya ke piring dan 

memberikannya kepada tamu (atau mengantarkannya ke meja tamu). 

6) Untuk meminimalkan layanan makanan prasmanan, dapat dilakukan dengan menggunakan 

opsi stasiun makanan, menu a la carte, nasi kotak, atau take away. 

7) Untuk layanan makan a la carte, lakukan dengan cara yang dapat menjaga jarak dalam 

pengaturan kursi dan peralatan makanan. 

8) Semua penyaji makanan yang bersentuhan langsung dengan makanan diharuskan memakai 

masker/pelindung wajah. 

9) Menyediakan alat bantu seperti penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung. 

10) Menjaga kualitas udara dengan memperhatikan ventilasi udara. 

11) Memprioritaskan pembayaran tanpa uang tunai dengan memperhatikan desinfeksi mesin 

pembayaran. 

12) Memastikan seluruh restoran/lingkungan restoran bersih. 

13) Meningkatkan frekuensi pembersihan dan desinfeksi restoran (setidaknya 3 kali sehari). 

14) Menyimpan peralatan makan dalam wadah tertutup setelah dicuci dan dikeringkan. Hanya 

dikeluarkan untuk disajikan saat dibutuhkan. 

15) Menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara. 

16) Semua botol bumbu, wadah garam dan merica harus dibersihkan dan disanitasi setiap habis 

digunakan. 

j.  Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Dapur – Resort 

1) Pastikan staf dalam keadaan sehat. 

2) Hindari menyentuh wajah, mata, hidung dan mulut. 

3) Perhatikan untuk jaga jarak minimum 1 meter. 
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4) Kenakan pakaian khusus saat bekerja. 

5) Prosedur diketatkan, frekuensi pembersihan dan desinfeksi selama dan setelah setiap 

layanan ditingkatkan. Semua produk sanitasi yang digunakan dianggap benar-benar efektif 

terhadap COVID-19. 

6) Tingkatkan pelaksanaan prosedur kebersihan pribadi, termasuk penggunaan masker, 

celemek dapur dan mencuci tangan paling tidak setiap 30 menit. 

7) Jarak aman minimum 1 meter antar karyawan dipatuhi sebisa mungkin. 

8) Semua persiapan makanan dan permukaan wadah penyimpanan dibersihkan secara teratur 

sepanjang hari. 

9) Semua piring, gelas, sendok garpu, serbet, dan nampan penyajian disimpan saat tidak 

digunakan. 

10) Mesin pencuci piring (bila tersedia) digunakan pada suhu 65 – 70oC dan bilas pada suhu 80 -

85oC atau lebih dan harus dilakukan langkah pra-bilas. 

11) Diharuskan semua penyaji makanan atau pekerja yang mempunyai kontak langsung dengan 

makanan untuk memakai alat pelindung diri. 

k. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Laundry Resort 

1) Semua staf akan memakai masker muka. 

2) Memperketat penerapan prosedur kebersihan pribadi, termasuk penggunaan masker muka 

untuk semua staf. 

3) Dispenser gel pembersih tangan tersedia di seluruh area. 

4) Prosedur dirancang untuk pemisahan antara kain kotor dan bersih agar terhindar dari 

segala bentuk interaksi silang. 

5) Troli/keranjang yang berbeda digunakan untuk pakaian kotor dan pakaian bersih dan 

didesinfeksi setiap hari. 

l. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Bar – Resort 

1) Memperketat penerapan prosedur kebersihan pribadi, termasuk penggunaan masker muka 

untuk semua staf. 

2) Dispenser gel pembersih tangan tersedia di seluruh area. 

3) Prosedur dirancang untuk menghindari tercampurnya serbet kain/kain pembersih/kain 

lainnya antara yang kotor dan yang bersih serta untuk menghindari segala bentuk interaksi 

silang. 

4) Larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, 

batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak napas. 

5) Menetapkan batas jumlah tamu/peserta dalam sekali waktu di satu tempat. 

6) Tata letak memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter. 

7) Pastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam 

kegiatan ini 

8) Selalu menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara 

dan sinar matahari 

9) Pastikan staf dalam kesehatan yang baik. 
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10) Larangan bekerja untuk personel yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, sakit 

tenggorokan, dan/atau sesak napas. 

11) Minimalkan aktivitas bar yang menyebabkan keramaian dan kesulitan dalam menerapkan 

jarak. 
12) Gunakan pembayaran non tunai. 

m.  Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Spa Resort 

1) Tamu yang ingin mengambil perawatan spa akan diminta untuk diukur suhu tubuhnya 

terlebih dahulu dan apabila suhu tubuhnya >37oC, maka tidak dianjurkan untuk 

mendapatkan perawatan.  

2) Terapis harus selalu cuci tangan sebelum melakukan perawatan, dan/atau semprotkan 

tangan dengan hand sanitizer.  

3) Terapis harus memakai masker selama pelayanan.   

4) Setiap selesai perawatan, terapis harus mencuci tangan, mengganti masker, dan 

membersihkan area spa dengan cairan disinfektan. 

5) Semua handuk dan linen yang telah digunakan diletakkan dalam wadah tertutup untuk 

dicuci.  

6) Pastikan semua handuk dan linen diganti dengan yang baru sebelum pelayanan berikutnya.   

n.  Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Aktivitas Resort (Boat Diving/Snorkeling/Trip 

Antar Pulau/Trip Harian) 

1) Pengarahan untuk trip/diving akan diberlakukan dengan pembatasan jumlah tamu/peserta. 

Tetapkan jumlah tamu peserta pengarahan dan berlakukan sistem shift. 

2) Tata letak lokasi briefing harus memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 meter. 

3) Gunakan peralatan selam/snorkeling pribadi. Hindari penggunaan peralatan selam pribadi 

(mouthpiece, regulator, snorkel, dll.) bersama-sama dengan yang lainnya. 

4) Mencuci dan membilas peralatan makan dan minum akan dilakukan dengan produk 

pencuci piring profesional 

5) Semua anggota tim yang memfasilitasi kegiatan diharuskan mengenakan alat pelindung 

termasuk masker. 

6) Pembersih tangan akan tersedia dan dianjurkan untuk digunakan sebelum berpartisipasi 

dalam kegiatan            

7) Perlengkapan/tempat duduk akan diatur sesuai dengan praktik jarak fisik 

8) Semua peralatan, permukaan dan furnitur akan dibersihkan dan disanitasi setelah 

digunakan 

9) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai 

10) Penggunaan masker wajib untuk perjalanan mobil 

11) Sebelum memulai suatu kegiatan, semua peserta akan diingatkan tentang tindakan 

kebersihan dan keselamatan 

12) Mencuci peralatan menyelam mengikuti rekomendasi DAN. 

13) Mengikuti rekomendasi DAN untuk penyelam yang menggunakan peralatan sewaan dan 

ingin mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi diri dari penyakit menular. 
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Bersihkan peralatan berikut dengan pembersih disinfektan rumah tangga dan kemudian 

bilas dengan air bersih sebelum digunakan: 

 Regulator mouthpiece 

 Snorkel 

 Inflator oral BCD 

 Bagian dalam alat masker 

14) Sering mencuci tangan (dengan sabun setidaknya selama 20 detik), secara teratur 

membersihkan objek dan area dengan lalu lintas tinggi (kamar mandi, gagang pintu, meja, 

dll.), Menghindari kontak dengan orang yang sakit, dan tinggal di kamar ketika Anda sedang 

sakit adalah beberapa cara terbaik untuk menghentikan penyebaran penyakit 

o.  Prosedur Resort untuk Tamu/Staf Terduga Terjangkit COVID-19 

1) Rencana Tanggap Darurat sebagaimana berlaku untuk dugaan infeksi, staf atau tamu yang 

terinfeksi, termasuk instruksi khusus untuk mempertahankan pengendalian infeksi dengan 

segera melakukan isolasi terhadap orang yang diduga terinfeksi. 

2) Jika gejala COVID-19 terjadi pada tamu dan staf: 

 Berikan masker untuk dipakai. 

 Pindahkan ke area isolasi yang telah ditentukan. 

3) Pasien harus mengisolasi dirinya sendiri sampai tim klinis tiba untuk memindahkan pasien ke 

fasilitas kesehatan yang sesuai untuk pengujian dan perawatan awal.  

4) Pasien juga dapat dengan aman membawa diri mereka sendiri ke pusat perawatan COVID-

19 jika memungkinkan. 

5) Idealnya ruang isolasi harus terletak jauh dari area staf dan tamu lain untuk mengurangi 

potensi risiko paparan 

6) Kamar isolasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

 Ventilasi udara yang memadai. 

 Pintu selalu tertutup setiap saat. 

 Tempat cuci tangan dengan air mengalir dan tersedia cairan pembersih tangan 

berbasis alkohol. 

 Sebaiknya memiliki toilet dan kamar mandi agar pasien tidak meninggalkan ruangan. 

 Permukaan mudah dibersihkan (sebaiknya tidak ada tirai) 

 Ruang untuk penyediaan APD di pintu masuk ruangan. 

 Batasi transportasi dan pergerakan pasien di luar ruangan. 

 Pasien yang harus dipindahkan keluar dari area isolasi harus mengenakan masker 

wajah selama perjalanan. 

 Hindari bercampurnya orang yang diduga COVID-19 dengan yang lainnya di ruang 

isolasi yang sama. 

 Setelah pasien dipindahkan, ruangan harus dibersihkan secara menyeluruh dan udara 

segar diberikan setidaknya satu jam sebelum orang lain menggunakan ruangan 

tersebut. 

 Peralatan medis khusus harus digunakan ketika merawat pasien yang diketahui atau 

diduga terjangkit COVID-19. 
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 Pasang tanda pada pintu yang menunjukkan bahwa ruang tersebut merupakan area 

isolasi.  

 Pindahkan semua furnitur yang tidak penting dan pastikan sisa furnitur mudah 

dibersihkan. 

 Sediakan persediaan stok APD dan linen di luar ruang isolasi. Siapkan sebuah kotak di 

luar pintu. 

 Gunakan tempat sampah yang bisa dibuka-tutup dengan pedal. 

 Pastikan tempat sampah lama tetap berada di dalam ruang isolasi. 

 Pastikan hanya ada sedikit saja barang pribadi orang tersebut. 

 Bersihkan area isolasi setidaknya tiga kali sehari atau lebih sering jika diperlukan. 

 Pembersihan ruang isolasi menggunakan larutan berbasis klorin pada konsentrasi 0,5% 

dan harus diawasi. 

7) Transportasi ke karantina dan/atau fasilitas medis dan biaya untuk karantina adalah 

tanggung jawab tamu. 

8) Karena itu, sangat disarankan agar setiap tamu memiliki asuransi kesehatan perjalanan 

yang mencakup evakuasi darurat. 

 

9. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Aktivitas Snorkeling & Diving 

a. Target Sasaran Adaptasi Kebiasaan Baru Snorkeling & Diving  

Panduan ini ditujukan untuk: 

1) Penyelam (divers) 

2) Staf LOB dan Dive Center, serta Pemandu penyelaman (diving guide)  

b. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pengelola Aktivitas Snorkeling & Diving  

1) Pembatasan jumlah wisatawan dan staf disesuaikan dengan pengaturan minimum jaga 

jarak dan memperhatikan daya tampung lingkungan (carrying capacity) sesuai code of 

conduct yang berlaku pada spot penyelaman. 

2) Direkomendasikan untuk wisatawan memasang alatnya masing-masing. Bagi staf yang 

membantu menangani peralatan wajib mengenakan masker dan sarung tangan karet atau 

telah melakukan cuci tangan sebelumnya. 

3) Peralatan yang sudah terpasang wajib ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak 

bersentuhan dengan peralatan orang lain. Dilarang untuk saling menyentuh peralatan 

orang lain. 

4) Disarankan untuk hanya membawa alat yang akan dipakai, alat-alat lain yang tidak dipakai 

harap disimpan masing-masing. 

5) Peralatan selam sewaan (rental) wajib di bersihkan menggunakan disinfektan yang 

direkomendasikan setiap kali selesai dipakai dengan prosedur pembersihan air mengalir, 

dikeringkan dan dipisahkan masing-masing dengan identifikasi. 

6) Menyiapkan keranjang/tempat khusus untuk masing-masing peralatan milik tamu yang 

akan digunakan sehingga alat selam tidak tercampur. 

7) Menyiapkan sarana pencucian/pembilasan dengan bak terpisah dan atau air mengalir. 
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Dilarang mencampur alat saat melakukan pencucian atau pembilasan alat selam pada satu 

bak pencucian. 

c. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Aktivitas Snorkeling 

1) Semua alat snorkling wajib dicuci dengan sabun sebelum dan sesudah aktivitas. 

2) Selama kegiatan snorkeling satu alat digunakan oleh satu tamu, tidak boleh tertukar atau 

bersentuhan dengan milik tamu lain selama kegiatan. 

3) Tetap melakukan jaga jarak saat di atas perahu. 

4) Menghindari kerumunan. 

5) Guide wajib menjaga jarak dengan tamu. 

6) Sesudah kegiatan langsung mandi dan membersihkan diri. 

d. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Aktivitas Diving 

1) Penyelam disarankan menggunakan peralatan selam pribadi. 

2) Direkomendasikan agar setiap penyelam memasang alatnya masing-masing. Bagi staf yang 

membantu menangani peralatan wajib mengenakan masker dan sarung tangan karet atau 

telah melakukan cuci tangan sebelumnya. 

3) Lakukan perakitan alat sebelum naik ke tender/dinghy, peralatan pribadi lainnya harap 

dibawa oleh masing-masing tamu.  

4) Jika diving menggunakan kapal, lakukan perakitan alat sebelum naik ke kapal, peralatan 

pribadi lainnya harap dibawa oleh masing-masing tamu. 

5) Peralatan yang sudah terpasang wajib ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak 

bersentuhan dengan peralatan orang lain. Dilarang untuk saling menyentuh peralatan 

orang lain. 

6) Selama “surface interval” semua peralatan wajib ditempatkan tanpa kemungkinan tertukar 

atau bersentuhan dengan peralatan orang lain. 

10. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Birdwatching & Jungle Trekking 

a. Target Sasaran Adaptasi Kebiasaan Baru Birdwatching & Jungle Trekking 

Panduan ini ditujukan untuk: 

1) Pengelola Spot Birdwatching 

2) Birdwatching Guide 

3) Birdwatcher (tamu yang melakukan pengamatan burung) 

b. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Pengelola Spot Bird watching 

1) Wajib menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun yang memadai dan mudah diakses.  

2) Menyediakan hand sanitizer di pintu masuk dan area strategis lainnya.  

3) Melakukan disinfeksi pada area umum dan permukaan yang sering disentuh secara berkala 

seperti tempat duduk, meja, dan pegangan tangga secara berkala. 

4) Melakukan disinfeksi pada hide pengamatan burung dengan menggunakan disinfektan yang 

aman, bau tidak menyengat dan dilakukan bukan pada waktu burung bermain. 

5) Melakukan disinfeksi pada alat pengamatan burung seperti binokuler secara berkala 
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6) Memasang media informasi Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru pada lokasi strategis. 

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

tangan. 

8) Menyediakan thermo gun dan melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada petugas maupun 

wisatawan sebelum memasuki lokasi. 

9) Menyediakan masker, pelindung wajah (face shield), dan sarung tangan untuk petugas.  

10) Menyediakan tempat sampah tertutup. 

11) Menerapkan pembatasan jumlah wisatawan sesuai daya dukung lokasi. 

12) Menerapkan Code of Conduct Bird watching yang berlaku. 

13) Menyediakan registrasi secara online atau melalui WA dan SMS. 

14) Menyediakan layanan pembayaran non-tunai. 

15) Tidak menyediakan layanan atau fasilitas penyediaan makanan dan minuman. 

16) Tidak mempekerjakan petugas yang sedang sakit. 

c. Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru Bird watching Guide 

1) Pramuwisata dan wisatwan dalam keadaan sehat, menjaga kebersihan dan kesehatan 

tubuh dan mengunakan pakaian yang sudah dicuci dengan benar sebelum memulai 

kegiatan. 

2) Pramuwisata melakukan pengarahan sebelum kegiatan untuk menyampaikan protokoler 

kesehatan dan code of conduct bird watching. 

3) Pramuwisata melakukan pengecekan kesehatan dan suhu tubuh wisatawan sebelum 

kegiatan dimulai. 

4) Pramuwisata dan wisatawan wajib menggunakan masker, membawa peralatan dan 

perlengkapan pribadi seperti botol minum, headlamp, walking stick, binokuler, kamera, jas 

hujan, dan handsanitizer. 

5) Saat melakukan kegiatan wisatawan dilarang untuk melakukan kontak fisik seperti berjabat 

tangan baik antar wisatwan, pramuwisata, maupun kepada masyarakat lokal. 

6) Binokuler dan peralatan pribadi lainnya tidak boleh digunakan bersama atau dipinjamkan 

kepada wisatwan yang lain. 

7) Sebelum memasuki kawasan bird watching, pramuwisata dan wisatwan wajib mencuci 

tangan. 

8) Selama kegiatan trekking dan bird watching tetap menjaga jarak aman minimal 1 meter. 

9) Selama berada di hide pengamatan wajib menjaga jarak aman minimal 1 meter. 

10) Satu orang pramuwisata sebaiknya membawa tidak lebih dari 4 orang wisatawan. 

B. PROTOKOL RESPON DAN PENANGANAN KEADAAN DARURAT COVID-

19 SEKTOR PARIWISATA 

1. Pengertian 
a. Protap respon penanganan keadaan darurat COVID-19 sektor pariwisata adalah protap yang di 

gunakan sebagai prosedur pelayanan kegawatdaruratan kesehatan wisatawan yang diduga 
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berkaitan dengan penularan penyakit COVID-19 selama masa pandemi COVID-19 saat berwisata 

di Raja Ampat.  

b. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah tindakan medis yang dibutuhkan oleh pasien gawat darurat 

dalam waktu segera untuk menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan. 

2. Tujuan 
Prosedur ini untuk menunjang penerapan adaptasi kebiasaan baru bagi masyarakat umum, 

wisatawan dan pihak terkait sewaktu menghadapi keadaan darurat pada wisatawan yang 

berkunjung di Raja Ampat selama masa pandemi COVID 

3. Ruang Lingkup 
a. Wisatawan yang boleh berwisata di Raja Ampat adalah wisatawan yang telah memenuhi 

persyaratan administrasi dan teknis sesuai peraturan pemerintah tentang ijin perjalanan 

berwisata selama masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) saat pandemi COVID-19. Asumsi 

pemberian ijin perjalanan tersebut adalah wisatawan tersebut bukan sebagai orang yang 

memiliki potensi menularkan disamping juga mampu menjaga diri agar tidak tertular COVID-19 

selama berwisata di Raja Ampat karena telah menyatakan bersedia mematuhi protokol 

kesehatan.  

b. Protap ini meliputi koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan keadaan darurat yang 

berkaitan dengan penanganan masalah kesehatan yang dialami wisatawan saat berwisata di 

Raja Ampat selama pandemi COVID-19, khususnya bagi wisatawan yang sakit atau meninggal 

dengan riwayat gejala COVID-19.  

c. Protap ini digunakan khusus untuk di lokasi obyek wisata dan akomodasi wisatawan.  

4. Prosedur  

a. Tugas dan Tanggung Jawab 

1) Ketua Tim yaitu bertugas berkoordinasi dengan pihak terkait berdasarkan informasi kejadian 

tentang identifikasi kebutuhan, membuat keputusan, memonitor dan mengevaluasi upaya 

penangan korban serta memberikan laporan rutin kepada pihak berwenang.  

2) Sekretariat Tim yaitu bertugas melaporkan kepada ketua tentang situasi di lapangan 

berdasarkan laporan harian/insidentil yang diterima, menyediakan dan memastikan 

kebutuhan logistik tim telah tersedia, serta melaksanakan tugas administrasi lain sesuai 

kebutuhan.  

3) Tim Medis yaitu bertugas memberikan pertolongan pertama kepada korban hidup, 

melakukan penanganan jenazah, dan melakukan pendampingan pada saat evakuasi. Tim 

medis juga bertugas melakukan desinfeksi lokasi kejadian dan sekitarnya sesuai dengan 

kebutuhan, dan melakukan penilaian cepat epidemiologi terhadap semua kontak erat bila 

ada dugaan indikasi COVID-19 pada korban.  

4) Tim Keamanan yaitu secara khusus melakukan pengamanan dan pemblokiran lokasi 

kejadian, menyelesaikan segala permasalahan yang berpotensi menimbulkan gangguan 

ketertiban masyarakat, serta melakukan invetigasi akurat bila ada dugaan pelanggaran 

hukum. 
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5) Tim Komunikasi yaitu secara khusus bertugas melakukan komunikasi dengan pihak terkait, 

termasuk mencari informasi terpercaya tentang situasi awal di lapangan, memberikan 

informasi kepada pihak internal/eksternal terkait tentang situasi dan upaya penanganan 

yang telah dilakukan, melaporkan kepada ketua tim, serta melakukan pemantauan dan 

klarifikasi pemberitaan di media massa/sosial sesuai arahan ketua tim.  

b. Prinsip Umum 

1) Jangan panik dan tetap tenang sambil tetap memperhatikan protokol kesehatan. 

2) Korban dengan dengan status suspek atau probabel yang di curigai sebagai COVID-19 

dengan kriteria sakit ringan, sakit sedang, sakit berat atau kondisi kritis ditatalaksana seperti 

pasien terkonfirmasi COVID-19 sampai terbukti bukan COVID-19. (Kepmenkes No. 

HK.01.07/Menkes/413/2020).  

3) Saat memberi pertolongan pertama pada korban hidup atau penanganan jenazah yang tidak 

diketahui penyebab kematiannya, prinsip utama adalah perhatikan keselamatan diri terkait 

pencegahan penularan COVID-19 sebelum menolong orang lain.  

4) Bagi masyarakat, jika memungkinkan sebaiknya menghubungi pengelola dan atau fasilitas 

pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat untuk penanganan orang/korban dengan situasi 

tersebut  

5) Jika terpaksa harus menolong atau terlanjur menolong korban tersebut alangkah baiknya 

melakukan karantina mandiri dibawah pengawasan petugas kesehatan.  

6) Namun korban jangan dibiarkan sendirian mengahadapi penderitaannya dan harus segera 

mendapatkan pertolongan meskipun dalam situasi pandemi dengan tujuan menyelamatkan 

nyawa dan mencegah terjadinya kecacatan.  

c. Prosedur Pada Dugaan Korban Masih Hidup 

Orang yang berada di lokasi kejadian 

1) Tetap tenang dan jangan panik namun tetap waspada dan gunakan alat pelindung diri yang 

tersedia  

2) Bila yakin dan mampu segera beri pertolongan dan atau minta bantuan orang lain di sekitar, 

pemandu wisata korban, laporkan kepada pihak pengelola atau petugas pos kesehatan bila 

tersedia.  

3) Petugas pos kesehatan dengan menggunakan APD lengkap melakukan pemeriksaan dan 

tindakan pertolongan awal sambil terus menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau tim 

medis. 

4) Bila dibutuhkan, tindakan pertolongan awal oleh petugas pos kesehatan dapat dilakukan 

sambil mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan yang lebih siap, mampu, dan telah 

bersedia melanjutkan penanganan korban.  

5) Bila tersedia, lakukan isolasi korban di ruang isolasi yang telah disiapkan pengelola.  
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Tim Medis  

1) Setelah mendapatkan informasi detail dari tim komunikasi tentang keadaan korban dan 

situasi tempat kejadian, bersama tim lainnya segera bergerak ke lokasi kejadian.  

2) Fokus utama adalah menyelamatkan nyawa dan evakuasi korban dengan tetap melakukan 

upaya pencegahan terhadap kemungkinan resiko penularan COVID-19 bagi petugas.  

3) Tim medis wajib mengenakan APD lengkap saat melakukan penanganan korban.  

4) Saat tiba di lokasi, segera pasangkan masker medis pada korban yang masih bisa bernapas 

spontan, lakukan penanganan medis darurat sambil tetap menghimbau orang sekitar untuk 

melakukan protokol kesehatan.  

5) Bila memungkinan, korban dievakuasi dengan menggunakan isolation chamber bertekanan 

negatif atau dalam kantong jenazah, lalu lakukan desinfeksi terhadap lingkungan 

sekitarnya.  

6) Lakukan tindakan desinfeksi di lokasi penanganan korban dan sepanjang jalur evakuasi 

korban ke alat transport (ambulance transport).  

7) Dengan dibantu pengelola, melakukan pendataan terhadap semua orang yang memiliki 

riwayat kontak erat dengan korban.  

8) Korban dievakuasi ke fasilitas pelayanan kesehatan yang telah siap sedia melakukan 

penanganan lebih lanjut.  

Tim Komunikasi 

1) Segera menghubungi sumber informasi terpercaya di lokasi kejadian untuk mendapatkan 

informasi detail terkini tentang: lokasi, kronologis, jumlah korban, nama lengkap, asal 

wisatawan, NIK/Nomor Pasport, kondisi terakhir korban, agen perjalanan yang digunakan, 

data COVID-19 check dan dokumen perjalanan pariwisata Raja Ampat, asuransi perjalanan 

korban, serta data kebutuhan terkini di lokasi kejadian.  

2) Segera menghubungi dan memberikan laporan lengkap tentang situasi terakhir kepada 

ketua tim.  

3) Segera saling koordinasi dengan Tim Medis, Tim Pengamanan, dan Sekretariat Tim untuk 

komunikasi informasi terkini dan persiapan penanganan lebih lanjut sesuai petunjuk ketua 

tim.  

4) Menerima berbagai informasi, pertanyaan dari berbagai pihak termasuk masyarakat dan 

memberikan jawaban sesuai dengan kewenangannya. 

Tim Pengamanan 

1) Melakukan pengamanan, lokalisir dan menutup area tempat kejadian sampai tim selesai 

bekerja.  

2) Bila diperlukan, membantu melakukan penertiban dan pengawasan penerapan protokol 

kesehatan di lokasi kejadian.  

3) Melakukan investigas terhadap kemungkinan adanya dugaan tindakan pelanggaran hukum 

pada kejadian tersebut.  
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 Sekretariat Tim 

1) Segera menyiapkan dan memastikan kebutuhan masing-masing tim telah tersedian, 

terutama kebutuhan sarana transportasi, komsumsi dan alat pelindung diri (APD) COVID-

19.  

2) Memberikan informasi detail kepada semua tim tentang kesiapan kebutuhan yang telah 

disiapkan.  

3) Memantau dan melaporkan situasi terkini di lapangan kepada ketua tim.  

d. Prosedur Pada Dugaan Korban Telah Meninggal 

1) Tetap tenang, jangan panik, tetap waspada dan gunakan alat perlindungan diri (APD) yang 

tersedia.  

2) Jangan menyentuh langsung tubuh korban atau cairan yang keluar dari tubuh korban  

3) Jangan menyentuh atau merubah posisi korban, termasuk merubah posisi benda sekitar 

tempat kejadian.  

4) Segera laporkan kepada pengelola untuk selanjutnya dilaporkan kepada fasilitas kesehatan 

terdekat, pihak keamanan dan atau menghubungi Tim Respon Penanganan Kedaruratan 

COVID-19 Sektor Pariwisata. 

5) Pengelola segera batasi berkumpulnya orang banyak dan tetap lakukan himbauan untuk 

menerapkan protokol kesehatan COVID-19. 

6) Dengan mengenakan APD lengkap, tim medis dan tim keamanan melakukan pendataan dan 

pemeriksaan luar jenazah dan pendataan lainnya. 

7) Jenazah dimasukan kedalam kantong jenazah yang kedap air dan tertutup rapat.  

8) Jenazah dievakuasi ke instalasi kamar jenazah RSUD Raja Ampat.  

9) Lakukan prosedur tindakan desinfeksi di lokasi penanganan jenazah dan sepanjang jalur 

evakuasi korban ke alat transport (ambulance transport).  

e. Unit Terkait 

1) Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat  

2) Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat  

3) RSUD Kabupaten Raja Ampat  

4) Satgas COVID-19 Kabupaten Raja Ampat  

5) KKP Raja Ampat  

6) SAR Raja Ampat  

7) RADRA  

8) Jaringan Angkutan Kapal Pesiar (JANGKAR) Raja Ampat  

9) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKPN) Kupang Wilayah Raja Ampat  

10) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Wilayah Raja Ampat  

11) PUWSI  

12) Aparat Keamanan (Kodim Raja Ampat, Pos TNI-AL Raja Ampat, Polres Raja Ampat, Satpol-

PP) 

13) Bagian Humas Setda Kabupaten Raja Ampat  

14) Dinas Kominfo Kabupaten Raja Ampat  
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C. ALUR KAMPANYE ADAPTASI KEBIASAAN BARU PARIWISATA RAJA 

AMPAT 

Kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19 merupakan hal yang akan diterapkan secara terus menerus 

untuk mencegah merebaknya kembali virus tersebut. Untuk itu diperlukan masa adaptasi, dimana 

protokol harus dikampanyekan secara massif, sehingga masyarakat dan pengelola lokasi umum, 

mengingat hal yang paling utama dari penyebaran virus ini adalah pola hidup bersih dan sehat serta 

menjaga jarak (physical distancing). Secara umum, alur kampanye digambarkan pada mind map Figure 1 

berikut. 

 
Figure 1 | Mind map alur kampanye Adaptasi Kebiasaan Baru Pariwisata Raja Ampat 

Berdasarkan materi yang telah disusun, akan disederhanakan menjadi bentuk visual/infografis yang 

kemudian dicetak atau dibagikan dalam berbagai bentuk media, disesuaikan dengan sasarannya. 

Kampanye ini bertujuan agar masyarakat dan wisatawan mengetahui cara melindungi diri sendiri dan 

orang lain di sekitar mereka dari penyebaran COVID-19, serta pihak pengelola lokasi umum mengerti 

dan memfasilitasi lokasi yang dikelola dengan berbagai fasilitas yang menunjang adaptasi kebiasaan 

baru ini. Berikut bentuk infografis dan medianya (semua informasi untuk personal dan wisatawan akan 

dimasukkan ke dalam handbook yang bisa diunduh dan/atau dicetak dan dibagikan: 

No Materi Media Ukuran Peruntukkan 

1 
Seluruh protokol adaptasi kebiasaan baru 
Pariwisata Raja Ampat.  

Handbook 10 x 18 cm 
Dicetak dan dibagikan 
untuk Pengunjung. 

2 
8 Benda & 12 Langkah Protokol Kesehatan 
Pribadi. 

Poster Art Carton 
1 side 

A3 
Ditempel di pintu kamar 
Homestay/ 
LOB/Resort/Hotel 

3 12 Langkah Protokol Kesehatan Pribadi.   Papan Acrylic A1 Spot Wisata 

 12 Langkah Protokol Kesehatan Pribadi.   
Poster Art Carton 
1 side 

A3 Restoran dan spot umum. 

4 12 Langkah Protokol Kesehatan Pribadi.   Baliho 2 x 3 m  

5 16 Hal Protokol Pengelola Spot Wisata. Papan Acrylic A1 Spot Wisata 

6 16 Hal Protokol Pengelola Spot Wisata. 
Poster Art Carton 
1 side 

A3 Restoran dan spot umum. 
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7 
Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru 
Snorkeling & Diving 

Poster Art Carton 
1 side 

A3 Dive Center, LOB 

8 
Protokol Adaptasi Kebiasaan Baru 
Birdwatcing & Jungle Trekking 

Poster Art Carton 
1 side 

A3 Spot Birdwatching. 

 

D. SANKSI – SANKSI  

Sanksi berupa sanksi sosial dan sanksi administrasi sesuai dengan Perbup No.9 Tahun 2020. Sanksi 

berlaku untuk wisatawan yang melanggar dan pihak pengelola yang terbukti lalai dalam mengawasi 

atau mengingatkan pengunjung yang berada dalam tanggungjawabnya. 

E. COVID-19 CHECK DAN DOKUMEN PERJALANAN PARIWISATA RAJA 

AMPAT 

1. Surat Bebas COVID-19 (yang masih berlaku) untuk pengunjung WNA atau dari luar provinsi, 

berupa hasil rapid test, PCR, atau keterangan bebas gejala influenza (influenza like illness) dari 

dokter RS/Puskesmas. 

2. Dianjurkan memiliki Asuransi jiwa/kesehatan. 

3. Hasil Registrasi Online, yang sudah termasuk data diri, table sejarah perjalanan, dan pernyataan 

bersedia mengikuti protokol yang ebrlaku di Kabupaten Raja Ampat. 

4. Bukti Penilaian Mandiri Resiko COVID-19. 

F. TIM PENYUSUN 

PENANGGUNG JAWAB  : Yusdi N Lamatenggo – Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat 

EDITOR  : Ana R Septiana – FFI-IP 

 Meidiarti Kasimidi – CI - Indonesia     

 Rani Bustar – Kurabesi Nusantara / PUWSI 

 Tari Savitri - Papua Explorers / RADRA 

 Fikri M. Hanif – Dinas Pariwisata Raja Ampat 

LAYOUTER/DESAIN GRAFIS : Ana R Septiana – FFI-IP 

 

PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU UMUM  

Penanggung Jawab : Ana R Septiana – FFI-IP 

Tim Penyusun : Meidiarti Kasimidi – CI - Indonesia 

 Kurniawan – Dinas Pariwisata Raja Ampat 

 Brian K – BBKSDA Papua Barat 

PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU LIVEABOARD (LOB) DAN DIVE CENTER 

Penanggung Jawab : Rani Bustar – Kurabesi Nusantara / PUWSI 
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Tim Penyusun : Gita Prameswari – Jangkar 

 Suharyati Armyn – Jangkar 

 Marian – Jangkar 

 Githa Anathasia – Arborek Dive 

 Ruben Sauyai – PADRA 

 Tossy Saleo – PADRA 

 Yogi Chris – PADRA 

 Ricky Soerapoetra – PUWSI 

 Aria Nugraha – PUWSI 

PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU KEPEMANDUAN WISATA 

Penanggng Jawab : Ranny – HPI 

Tim Penyusun : Mike – HPI 

 Matias Rumbruren, S.S  

 Yansen Saragih, S.S. M.Par  

 Charles Roring S.T  

 Alfa Ahoren, S.Tr.Par  

 Team DPC HPI Raja Ampat 

PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU HOMESTAY  

Penanggung Jawab : Kristian Sauyai 

Tim Penyusun : Enggelina Dimara 

 Yacob Sauyai 

 Wiwin Palele 

 Bertha Matatar-CI-Indonesia 

PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU RESORT 

Penanggung Jawab : Tari Savitri - Papua Explorers / RADRA 

Tim Penyusun : Yanniek & Maja Hadorn - Raja4Divers  

 Andy & Marit Miners - Misool Eco Resort 

 Reynaldo Corral & Patricia Sanz- Raja Ampat Biodiversity 

 Peter Sleigers - Papua Paradise 

 Jade Rondonuwu - Papua Diving 

 Jose Luis Sanchez - RADRA Consultant  

PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU BIRDWATCHING/JUNGLE TREKKING 

Penanggung Jawab : Sari Ramadhan – FFI-IP 

Tim Penyusun : Yanuar Ishaq DC – FFI-IP 

 Irma Herwanti – FFI-IP  

PROTOKOL RESPON DAN PENANGANAN KEADAAN DARURAT COVID-19 SEKTOR PARIWISATA  

Penanggung Jawab : dr. Engel Wader – Dinas Pariwisata Raja Ampat 

 Pak Syafrie – BLUD 

 Meidiarti Kasimidi – CI – Indonesia 
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 Tari Savitri - Papua Explorers / RADRA 

 Kurniawan – Dinas Pariwisata Raja Ampat 

G. DAFTAR PUSTAKA 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 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). 

Surat Edaran No. SE.9/KSDAE/PJLHIL/KSA.3/6/2020 Tentang Arahan Pelaksanaan Reaktivasi Bertahap di Kawasan 

Taman Nasional, Taman WIsata Alam, dan Suaka Marga Satwa Untuk Melindungi Kunjungan Wisata Alam 

Pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 

2020 Tentang Protokol Normal Baru Desa. 

Divers Alert Network (DAN) Recreational Scuba Training Council (RSTC). 

Panduan usaha wisata selam Kemenpar. 

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/ 382/2020. 

Presentasi: Tentang Protokol Kesehatan Untuk Masyarakat Di Tempat-Tempat Umum Dan Fasilitas Dalam 
Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Virus Corona (COVID-19) 

Informasi yang dapat diakses secara berkala di halaman 

https://infection.infemerging.kemkes.go.id. 

http://www.COVID19.go.id. 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat 

Papua Explorers Eco Resort - Menyelam Setelah COVID-19, Prosedur Standar Operasional  

Resort Misool 002 / MER / SOP / HRM / COVID-19 

Papua Paradise - Post_COVID-19 RADRA 

Raja Ampat Biodiversity Nature Resort 001 / RAB / SOP / HRD / 06-2020 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;  

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 Kesehatan Republik Indonesia 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);  

SOP Pengelolaan Krisis Kepariwisataan, Kementerian Pariwisata RI Tahun 2018;  

Pedoman Penanganan Cepat Medis dan Kesehatan Mayarakat COVID-19 di Indonesia, Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan COVID-19 RI, Maret 2020;  

Peraturan Bupati Raja Ampat No.9 Tahun 2020, Tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam 
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19. 
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H. LAMPIRAN - LAMPIRAN 

Form 1 | Instrument Self Assesment 
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Form 2 | Travel History 

TRAVEL HISTORY 

Keterangan Umum 

Nama  Tanggal Lahir         /        / 

Nomor Kontak  Jenis Kelamin  L (    )     P (    ) 

Alamat  

Rencana Anda ke Raja Ampat 

Tanggal Keberangkatan  

Lama Perjalanan  

1. Alasan Perjalanan 
 Bisnis  Lainnya : 

…  Berlibur  

2. Tipe Perjalanan 

 Paket wisata  Self-organize 

 Backpacking  Berlayar 

 Kemping  Trekking 

3. Akomodasi 

 Hotel  Rumah Keluarga 

 Resort  Liveaboard (LOB) 

 Homestay  Lainnya: … 

4. Perjalanan 
 Sendiri  Grup Wisata 

 Bersama Keluarga/Teman  Lainnya: … 

5. Rencana aktivitas 

 Menyelam  Kemping 

 Jelajah Goa  Paket Perjalanan 

 Birdwatching  Staycation 

6. Rencana lokasi 

 
 
 
 

Sejarah Perjalanan Anda selama 14 Hari lalu 

No Negara Lokasi Alasan Perjalanan Lama Tinggal 
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Form 3 | Pernyataan Pengikuti Protokol Kesehatan 

 

PERNYATAAN MENGIKUTI PROTOKOL KESEHATAN SELAMA DI RAJA AMPAT 

 

Saya yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama   : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jenis Kelamin  : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tempat Tanggal Lahir : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Alamat   : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nomor Kontak  : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dengan ini menyatakan bersedia mengikuti seluruh protokol adaptasi kebiasaan baru di Kabupaten Raja 

Ampat dan apabila melanggar, Saya bersedia menerima sanksi yang berlaku. Apabila pada saat 

pengujian di Raja Ampat, Saya terbukti reaktif pada Rapid Diagnostic Test (RDT), maka Saya bersedia 

untuk mengikuti prosedur kesehatan yang berlaku, misalnya di karantina dan mengikuti uji lanjutan 

untuk mendeteksi COVID-19.  

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. 

Atas perhatiannya, Saya ucapkan terimakasih.  

 

……………………., ……, ……………… , 2020 

Yang membuat pernyataan ini,  

 

Materai Rp 6.000,- 

 

……………………………………………. 
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Form  | Tim Respon Penanganan Kegawatdaruratan COVID-19 Sektor Pariwisata Raja Ampat 

 


