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1. Pendahuluan
Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) selalu mengutamakan keselamatan dan
kesehatan klien, karyawan dan rekan kerja kami.
Kami selalu memantau situasi dan perkembangan pandemi Covid-19, termasuk informasi,
kebijakan dan arahan yang dibuat oleh World Health Organization (WHO), Pemerintah
Republik Indonesia beserta Kementerian dan Pemerintah Daerah, serta Asosiasi MICE
baik yang berskala Internasional maupun Nasional.
Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka SOP ini disusun dengan mengacu dan
mempertimbangkan :
• World Health Organization : Key planning recommendations for Mass Gatherings in the
context of COVID-19.
https://www.who.int/publications/i/item/10665-332235
• Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/328/2020
tentang Panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran
dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemik.
http://promkes.kemkes.go.id/kmk-no-hk0107-menkes-328-2020-tentangpanduan-pencegahan-pengendalian-covid-19-di-perkantoran-dan-industri
• Surat Edaran No. HK.02.01/MENKES /335/2020 tentang Protokol pencegahan
penularan Covid-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik) dalam
mendukung keberlangsungan usaha.
http://promkes.kemkes.go.id/se-no-hk0201-menkes-335-2020-tentang-protokolpencegahan-covid-19-tempat-kerja-sektor-jasa-dan-perdagangan
• Surat Edaran Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020 tentang Protokol tatanan kehidupan
era baru sektor pariwisata.
https://www.bulelengkab.go.id/bankdata/surat-edaran-gubernur-bali-nomor3355-tahun-2020-tentang-protokol-tatanan-kehidupan-era-baru-sektorpariwisata-40
• Surat Edaran Bupati Badung No.259 Tahun 2020 tentang Panduan stakeholder
pariwisata di Kabupaten Badung menuju ”New Normal” Tourism.
• AIPC – ICCA – UFI Good Practice Guidance : Addressing Covid-19 requirements for reopening business events V2.
https://www.ufi.org/archive-research/good-practice-guide-addressing-covid-19requirements-for-re-opening-business-events-v2/
• AIPC and UFI Good Practice Guidance : Convention and Exhibition Centre Health and
Safety : Managing Covid-19 Challenges.
https://www.ufi.org/archive-research/convention-and-exhibition-centre-healthsafety-managing-covid-19-challenges/
• ASPERAPI : Panduan Umum Normal Baru Kegiatan Usaha Pameran & Event dalam
Pencegahan Covid-19.
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2. Satuan Gugus Tugas Covid-19
BNDCC
• BNDCC membentuk Satuan Gugus Tugas Covid-19 yang bertugas untuk :
• Melakukan sosialisasi SOP dan kebijakan protokol CHSE kepada karyawan,
penyelenggara acara/pelaksana kegiatan, dan pihak ketiga.
• Memastikan dan mengawasi penerapan aturan dan pelaksanaan protokol CHSE
dalam pelaksanaan alur acara oleh setiap pihak yang terkait.
• Bekerjasama dengan Satuan Gugus Tugas Covid-19 dari pihak penyelenggara
acara/pelaksana kegiatan dalam perencanaan, persiapan dan implementasi
protokol CHSE pada penyelenggaraan acara.
• Melakukan evaluasi berkala dengan mempertimbangkan peraturan pemerintah
pusat dan daerah, Badan Kesehatan Dunia dan organisasi lainnya yang bergerak di
industri MICE.
• Satuan Gugus Tugas Covid-19 BNDCC beserta karyawan BNDCC telah mengikuti
pelatihan Cleanliness, Health, Safety Protocols for Covid-19 Management yang diadakan
oleh Rumah Sakit BIMC Siloam Nusa Dua, sertifikat dapat dilihat pada Apendiks 6Sertifikat Pelatihan Protokol CHS Covid-19.
Penyelenggara acara/pelaksana kegiatan

• Penyelenggara acara/pelaksana kegiatan membentuk Satuan Gugus Tugas Covid-19
(SatGas Covid-19) dan bekerjasama dengan Satuan Gugus Tugas Covid-19 BNDCC.
• Satuan Gugus Tugas Covid-19 penyelenggara acara/pelaksana kegiatan bertugas untuk :
• Menginformasikan SOP protokol kesehatan BNDCC kepada pihak ketiga (panitia,
klien, kontraktor, freight forwarder, exhibitor).
• Memastikan dan mengawasi penerapan penerapan aturan dan pelaksanaan
protokol CHSE yang berlaku dalam setiap kegiatan persiapan acara, selama acara
dan selama masa pembongkaran di BNDCC.
• Melakukan koordinasi pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan tenaga
medis dan pihak terkait.
• Mengatur lalu lintas orang dan mengurai kerumunan/keramaian di tempat
kegiatan, serta menghitung pengunjung yang masuk dan keluar tempat kegiatan
(crowd management) pada acara yang diselenggarakan.
• Mendata tamu/pengunjung/peserta acara untuk keperluan tracing.
• Melakukan evakuasi pelaku kegiatan yang terdeteksi demam dan menunjukkan
gejala ke dalam ruang isolasi untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan
penanganan oleh tim medis.
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3. Protokol Umum
• Wajib mengenakan masker untuk setiap orang yang berada di lingkungan BNDCC.
• Wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan ketentuan maksimal 37,3OC serta
tidak terdapat gejala batuk atau pilek untuk setiap orang yang masuk ke lingkungan
BNDCC.
• Rutin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand
sanitizer yang disediakan pada area publik.
• Tidak menyentuh bagian mata, hidung dan mulut.
• Menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan atau berpelukan.
• Senantiasa menjaga jarak aman 1 m dengan orang lain.
• Menerapkan etika batuk dan bersin. Gunakan sapu tangan/tissue/siku tangan untuk
menutup mulut jika akan batuk atau bersin.
• Disarankan agar membawa peralatan pribadi seperti peralatan ibadah, alat tulis dan
lain sebagainya.
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4. Pemeriksaan Suhu Tubuh
• Setiap orang yang memasuki gedung BNDCC harus melalui pemeriksaan suhu tubuh
dan diperiksa dari gejala batuk dan pilek.
• Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di titik-titik yang sudah ditentukan.
• Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh wajib menggunakan masker, face
shield dan sarung tangan.
• Pengukuran suhu tubuh dilakukan dengan menggunakan termometer digital
terkalibrasi, dengan ketentuan suhu maksimal adalah 37,3O C.
• Jika suhu tubuh dinyatakan aman dibawah 37,3O C maka diberikan tanda berupa stiker
atau penanda lainnya dan dipersilahkan masuk.
• Jika ditemukan suhu badan lebih dari 37,3O C maka dipersilahkan menunggu 5 menit
untuk dilakukan pengecekan suhu tubuh kedua.
• Jika hasil pengecekan suhu tubuh kedua kali; lebih dari 37,3O C maka :
• Harus diinformasikan kepada Satuan Gugus Tugas Covid-19 pihak penyelenggara
acara untuk ditindaklanjuti, dan juga berkordinasi dengan Satuan Gugus Tugas
Covid-19 BNDCC.
• Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 dari pihak penyelenggara acara/pelaksana
kegiatan akan memutuskan tindakan yang akan diambil selanjutnya berdasarkan
konsultasi dengan tim medis.
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5. Penerapan Jarak Aman
& Aksesibilitas
• Pengaturan jarak aman:
• Jarak antrian tiap orang minimal 1 m.
• Jarak interaksi antar orang minimal 1 m.
• Jarak antara tempat duduk minimal 1 m.
• Jumlah pengunjung dalam area pameran dibatasi menjadi sebanyak 30% dari
kapasitas maksimal dalam satu periode waktu tertentu.
• Menerapkan sirkulasi alur pengunjung satu arah untuk menghindari penumpukan
atau kerumunan massa pada saat kedatangan pengunjung/peserta, saat acara
berlangsung dan selesai acara.
• Akses masuk dan keluar
• Akses pintu masuk dan keluar penyelenggaraan acara di BNDCC 1 dan BNDCC 2
ditentukan pada titik-titik yang telah disepakati bersama dengan satu akses
masuk dan satu akses keluar.
• penyelenggara acara/pelaksana kegiatan menempatkan petugas di akses masuk,
akses keluar dan di area acara untuk menghitung dan memonitor sirkulasi serta
jumlah pengunjung.
• Dalam penerapannya, penyelenggara acara/pelaksana kegiatan berkoordinasi
dengan pihak BNDCC.

• Pengaturan posisi aman pada elevator/lift 50% dari kapasitas maksimal dengan
marka untuk posisi berdiri.
• Pengaturan eskalator dengan jarak aman 2 anak tangga dan membuat marka untuk
posisi berdiri.
• Pengaturan fasilitas toilet dan tempat cuci tangan dengan menutup titik yang
berdekatan.

SOP Protokol CHSE BNDCC –
Eksternal - Pembaruan September 2020

6. Peralatan Perlindungan

Kesehatan dan Keselamatan
• Termometer digital handheld dan standing terkalibrasi.
• Tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
• Hand sanitizer dispenser.
• Cairan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 70%.
• Alat disinfektan mist sprayer.
• Cairan disinfektan yang sesuai standar kesehatan.
• Tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun cair pada drop off area BNDCC 1
dan BNDCC 2, loading dock BNDCC 1 dan BNDCC 2, serta pada Taman Jepun.
• Penggunaan masker untuk setiap orang.

• Penggunaan masker, sarung tangan, face shield oleh staf yang dalam tugasnya
melakukan kontak dekat dengan tamu seperti petugas security, banquet service dan
Tim Satuan Gugus Tugas Covid-19 BNDCC.
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7. Kebersihan, Higiene dan Sanitasi
• Pembersihan dan disinfeksi seluruh area yang digunakan dilakukan sebelum masa
persiapan dan setelah jadwal kegiatan acara berakhir.
• Hand sanitizer disediakan pada titik-titik strategis di area publik dan akses masuk.
• Tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun disediakan pada drop off area.

• Pembersihan menggunakan disinfektan secara rutin pada area dengan intensitas
kontak tinggi seperti tombol lift, gagang pintu, pegangan tangga dan eskalator serta
tombol ATM.
• Pihak kontraktor, freight forwarder, exhibitor dan panitia harus melakukan disinfeksi
barang bawaan masing-masing sebelum memasuki BNDCC 1 dan BNDCC 2.
• Pihak penyedia sound system memastikan microphone menggunakan pelindung
microphone yang dapat diganti dan microphone di-disinfeksi sebelum digunakan oleh
peserta lainnya.
• Sirkulasi tata udara dilakukan dengan :
• Menjaga kualitas udara dengan optimalisasi sirkulasi udara.
• Pada masa persiapan dan masa pembongkaran, sistem pengkondisian udara
dengan mengoptimalkan sirkulasi udara (fresh air) tanpa pendingin.
• Pada saat acara, pengkondisian udara beroperasi secara normal dengan
pengaturan suhu pendinginan sesuai kebutuhan acara. Pendistribusian udara
dengan menambahkan udara (fresh air) sebesar 25%.
• Penggunaan exhaust fan untuk sirkulasi udara di area toilet.
• Pembersihan dan penggantian filter udara secara rutin.
• Pembuangan sampah
• Penggunaan tempat sampah berpenutup di area outdoor dan indoor BNDCC.
• Pengadaan tempat sampah berpenutup khusus untuk pembuangan APD (masker,
sarung tangan, face shield).
• Pembuangan sampah pada area publik, toilet dan area makan dilakukan dengan
frekuensi yang lebih sering.
• Pembuangan sampah dipilah sesuai dengan jenisnya (sampah organik, sampah
non organik dan sampah B3-Bahan Berbahaya dan Beracun).
• Kontraktor bertanggung jawab atas pembuangan dari material sisa produksi
pada saat pembangunan maupun pembongkaran.
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8. Fasilitas Medis
• BNDCC menyediakan ruang medis yang tersedia pada gedung BNDCC 1 dan BNDCC 2.
• BNDCC menyediakan ruang isolasi/transit room untuk kasus suspek Covid-19 yang
terpisah dari ruang medis, dan berlokasi pada BNDCC 2.
• Ruang isolasi/transit room ini memiliki fasilitas sistem sirkulasi udara terpisah dari
gedung utama dan akses langsung menuju Ambulans.
• Lokasi ruang medis dan ruang isolasi/transit room ada dalam lampiran Denah
(Apendiks 5).
• Penyelenggara acara/pelaksana kegiatan wajib menyediakan :
• Sarana pendukung ruang medis dan ruang isolasi/transit room, seperti alat
pelindung diri (APD), perlengkapan medis, dan lain sebagainya sesuai
kebutuhan.
• Tenaga medis / paramedis / dokter.
• Ambulans.
• Fasilitas medis disediakan pada saat masa persiapan, penyelenggaraan acara dan
masa pembongkaran.
• Rumah Sakit terdekat berikut Rumah Sakit rujukan penanganan Covid-19 terdekat
dapat dilihat pada Apendiks 4.
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9. Media Informasi
• BNDCC menyediakan informasi terkait Covid-19 di titik-titik strategis area kedatangan
dan di dalam gedung melalui media sebagai berikut :
• Digital signage.
• Banner.
• Poster.
• Video presentation.
• Announcement.
• Media informasi ditempatkan pada area kedatangan dan area dalam gedung, yang
digunakan untuk menampilkan konten kesehatan dan keselamatan sesuai arahan
Pemerintah.
• Video presentation Protokol CHSE ditayangkan pada awal pembukaan acara.
• Announcement Protokol CHSE dilakukan berkala menggunakan PA System.
• Setiap ruangan acara BNDCC dilengkapi dengan digital signage.
• Informasi terkait Covid-19 meliputi :
• Informasi protokol kesehatan seperti pemeriksaan suhu tubuh, penerapan jarak
aman, penggunaan masker, rutin mencuci tangan.
• Denah gedung meliputi :
• Akses masuk dan keluar.
• Pintu masuk ruangan.
• Lokasi ruangan-ruangan BNDCC 1 dan BNDCC 2.
• Lokasi tempat mencuci tangan dan hand sanitizer.
• Ruang medis.
• Ruang isolasi/transit room.
• Loading dock.
• Tempat parkir
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10. Food and Beverage
Set menu
• Penyajian makanan dilakukan dengan sistem saji plated service oleh tim FB Service
BNDCC ke masing-masing meja.
• Dapat dilakukan untuk acara dengan jumlah tamu maksimal 1200 orang pada satu
ruangan mengacu pada kapasitas ruangan (Apendiks 1&2) dan tata letak acara.

Meal box
• Dikemas dalam biodegradable boks.
• Disarankan agar dikonsumsi sebelum 4 (empat) jam setelah diserahkan oleh pihak
BNDCC.
• Dapat dilakukan untuk acara dengan jumlah peserta maksimal 1500 orang dengan
mempertimbangkan tata letak dan mekanisme pembagian meal box.
Prasmanan /Food Stall dengan dilayani
• Penyajian makanan secara prasmanan/food stall dengan dilayani, dimana penyajian
makanan dilakukan oleh tim Kulinari BNDCC. Self service tidak diperbolehkan
• Jumlah peserta maksimal 600 orang pada satu ruangan mengacu pada kapasitas
ruangan (Apendiks 1&2) dan tata letak acara.
Coffee Break
• Penyajian makanan dilakukan dengan sistem saji plated service atau snack box dan
dibantu oleh tim FB Service BNDCC. Self service tidak diperbolehkan
• Jumlah peserta maksimal 1200 orang pada satu ruangan mengacu pada kapasitas
ruangan (Apendiks 1&2) dan tata letak acara.
Penyelenggara acara wajib mempertimbangkan area penyajian makanan, area dan
sistem antrian serta berkordinasi dengan tim Event Services BNDCC untuk
perencanaannya.

SOP Protokol CHSE BNDCC –
Eksternal - Pembaruan September 2020

11. Panduan Penyelenggaraan Acara
11.1. Kerangka Manajemen Resiko Covid-19
1 Memastikan keselamatan pribadi dan keselamatan personil
Analisa resiko
Kelola penggunaan peralatan perlindungan kesehatan dan keselamatan (contoh: menyediakan
masker, disinfektan, sanitizer, dsb).

Perencanaan Operasional Post-event

2 Lakukan pengaturan jarak aman
Terapkan pengaturan jalur dan jarak beserta penanda pada antrean, ruang acara, dan area publik
(seperti area masuk, selasar, area makanan dan minuman, dan toilet). Tambahkan partisi transparan
pada konter-konter registrasi, informasi tamu, dsb.
Berikan jarak yang cukup luas untuk sirkulasi tamu/pengunjung.
Terapkan jarak aman pada layout ruangan acara dan ruangan break-out.

Perencanaan Operasional Post-event

3 Meningkatkan Langkah-langkah Kesehatan dan Keselamatan
Lakukan kontrol dan pemeriksaan kesehatan pada pintu-pintu masuk.
Penanganan stakeholders yang tidak memenuhi syarat pada pemeriksaan kesehatan, sesuai dengan
protokol kesehatan yang berlaku.
Kelola pembersihan, sanitasi, dan disinfeksi dari area yang digunakan.
Sediakan titik sanitasi dan cuci tangan.
Terapkan kebijakan tanpa kontak (hindari berjabat tangan dan pertimbangkan salam alternatif;
sediakan sarana pembayaran tanpa kontak; sediakan ruang khusus dimana exhibitor, delegasi,
peserta acara, dan pengunjung dapat berinteraksi dengan aman).
Ruang acara memiliki sistem sirkulasi udara yang cukup.
Pembuangan sampah rutin dengan frekuensi yang lebih sering.
Arahkan peserta acara dan penyelenggara untuk melakukan disinfeksi rutin pada kelengkapan,
peralatan, materi dan area yang digunakan.
Komunikasi
Manajemen Krisis
Layanan Makanan dan Minuman serta Banquet
Transportasi dan Logistik
Pemasok Pihak Ketiga

Perencanaan Operasional Post-event

4 Terapkan Crowd Control
Manajemen alur peserta (misalnya, memantau jalur masuk & keluar dan jalur antrian; memisahkan
area dan pintu masuk untuk acara yang berbeda).
Terapkan proses pendaftaran dan set-up untuk mengurangi kontak di lokasi (misalnya lakukan
pendaftaran online; cetak ID peserta mandiri sebelum kedatangan ke lokasi, dsb).
Kelola jumlah stakeholders di lokasi acara (misalnya menyederhanakan desain dan metode
konstruksi untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk membangun dan membongkar;
penambahan waktu setup dan pembongkaran).
Kelola jumlah peserta di dalam area acara mengacu pada kapasitas ruangan.
Kelola peletakan area makanan dan minuman dengan penerapan protokol kesehatan (misalnya jarak
antar meja dan pembatasan kapasitas di dalam area; hindari layanan prasmanan dan utamakan
makanan yang sudah dikemas).

Perencanaan Operasional Post-event

5 Mendorong dan Menegakkan Langkah-langkah Pencegahan dan Kebersihan
Tampilkan informasi mengenai langkah, cara dan kelengkapan kebersihan yang dapat diakses oleh
semua orang.
Terapkan pembagian tugas setiap stakeholders yang terlibat sesuai dengan protokol kesehatan yang
berlaku.
Menjalin dan menjaga komunikasi langsung dengan otoritas setempat.
Menyiapkan titik layanan medis (misalnya dukungan medis, penanganan pasien, perawatan dan
dukungan klinis, transportasi dan perawatan pasien, pengelolaan limbah klinis).
Kelola pelatihan tentang pencegahan epidemi (misalnya menguasai keterampilan penggunaan
disinfektan, membersihkan tempat umum dan pembuangan darurat).
Verifikasi data pendaftaran peserta dan pelaporannya kepada otoritas kesehatan setempat jika
Pantau dan rencanakan tindakan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan informasi terbaru
(misalnya menunjuk tim untuk mengikuti perkembangan berita, podcast, dan mengontrol rumor;
menetapkan mekanisme pencegahan dan pengendalian epidemi).
Kelola prosedur untuk mengatasi masalah dan menjawab pertanyaan dari semua peserta (misalnya
hotline).
Pantau gerakan kerumunan real-time dan rencanakan langkah penanganannya (misalnya
menggunakan teknologi untuk melacak peserta yang hadir dalam pertunjukan; Aplikasi Heatmap,

Perencanaan Operasional Post-event
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11. Panduan Penyelenggaraan Acara
11.2. Penyelenggara Acara
• Melaksanakan technical meeting yang dilakukan satu bulan sebelum acara dimulai
dan dihadiri oleh pihak penyelenggara acara, BNDCC dan pihak ketiga. Technical
meeting dapat menggunakan sarana virtual.

• Menginformasikan dan menghimbau semua orang yang terlibat dalam kegiatan acara
agar mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku di BNDCC sesuai
SOP ini.
• Penyelenggara acara/pelaksana kegiatan menerapkan penggunaan eRegistrasi
(barcode, QR code, dsb) dan ePayment (touchless EDC machine, QR code payment, dsb).
• Penyelenggara acara/pelaksana kegiatan bertanggungjawab atas registrasi dan
pemeriksaan suhu tubuh personil tim penyelenggara acara/pelaksana kegiatan,
kontraktor, peserta dan pengunjung acara. Penyelenggara acara/pelaksana kegiatan
wajib menyerahkan salinan data kepada pihak BNDCC.
• Pada formulir pendaftaran/registrasi, wajib mencantumkan dan diisi beberapa hal
berikut :
• Data sesuai KTP / Paspor, nomor handphone, email, kontak darurat dan
golongan darah.
• Formulir self assessment resiko Covid-19 (Apendiks 3). Jika hasil self assessment
terdapat resiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti kegiatan.
• Jadwal dan waktu kedatangan.
• Penyelenggara acara/pelaksana kegiatan menyediakan signage untuk informasi
protokol kesehatan, denah acara dan fasilitas medis.
• Penyelenggara acara memastikan tamu / pengunjung / peserta acara yang berasal
dari luar daerah dan luar negeri mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku
sehubungan dengan penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan /
kedatangan.
• Pada masa persiapan, penyelenggaraan acara dan masa pembongkaran,
Penyelenggara memastikan setiap pihak terkait menjalankan protokol kesehatan
yang telah ditentukan pihak BNDCC
• Perencanaan penyelenggaraan acara untuk didiskusikan secara detil dengan tim
Event Services.
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11. Panduan Penyelenggaraan Acara
11.3. Kontraktor/Pihak Ketiga dan Pendukung Acara
• Kontraktor atau sub-kontraktor dapat berkordinasi dengan penyelenggara
acara/pelaksana kegiatan dalam menggunakan sistem knock down atau bahan
konstruksi modular system untuk menekan jumlah pekerja dan mengefisiensikan
waktu pengerjaan.
• Pihak penyelenggara acara/pelaksana kegiatan memberikan daftar lengkap
kontraktor / pihak ketiga berikut data pekerja yang akan melakukan aktifitas loading
dan un-loading kepada pihak BNDCC.
• Pemberlakuan pengaturan waktu bongkar muat barang (loading dan un-loading) ke
area kegiatan agar tidak terjadi penumpukan atau kepadatan pekerja serta kendaraan
besar di area bongkar muat.

• Titik akses masuk/loading dock untuk masa persiapan, acara dan pembongkaran:
• Pemeriksaan ID dan surat ijin masuk dilakukan pada Pos 1.
• Loading dock 5 untuk acara pada Nusa Dua Hall dan Nusa Dua Hall 5, Kintamani,
Singaraja.
• Loading dock 4 untuk acara pada Nusa Dua Hall 1/2/3/4.
• Loading dock Pecatu 1 untuk acara pada lantai mezzanine dan Tanjung Benoa.
• Loading dock Pecatu 2 untuk acara pada Pecatu Hall.
• BNDCC menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan berikut sabun cair di
titik-titik yang sudah ditentukan.
• Satuan Gugus Tugas Covid-19 dari pihak penyelenggara acara/pelaksana kegiatan
dan BNDCC memonitor kegiatan persiapan dan pembongkaran dengan menerapkan
protokol kesehatan.
• Kontraktor / pihak ketiga membawa disinfektan dan memastikan semua barang yang
dibawa masuk di disinfeksi sebelum masuk ke area BNDCC.
• Memastikan semua barang yang dibawa masuk diberikan alas dengan menggunakan
terpal, papan yang sudah di disinfeksi.
• Menyediakan tempat pembuangan sampah material sisa produksi pada saat
pembangunan maupun pembongkaran.
• Pihak penyedia sound system memastikan microphone menggunakan pelindung
microphone yang dapat diganti dan microphone di disinfeksi sebelum digunakan oleh
peserta lainnya.
• Meminimalkan kontak fisik saat persiapan (setup, gladi resik), pelaksanaan dan
pembongkaran dengan penerapan jarak aman dan tetap menggunakan masker, face
shield, dan sarung tangan.
• Penampil mendapat pengecualian untuk tidak memakai masker hanya pada saat di
atas panggung dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter dan wajib menggunakan
face shield.
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11. Panduan Penyelenggaraan Acara
11.4. Pameran
• Penyelenggara acara/pelaksana kegiatan melakukan protokol kesehatan yang
diterapkan di BNDCC umum mengacu pada panduan ini dan menerapkan ketentuan
sebagai berikut :
• Membuat penanda batas antrian yang mengatur jarak pengunjung sebelum
memasuki pintu masuk/area pameran.
• Menyediakan informasi zona dan alur pameran pada pintu masuk.
• Menempatkan petugas crowd control untuk mengatur jumlah pengunjung dan
secara berkala menghitung pengunjung yang masuk dan keluar area kegiatan
(checker) agar tidak terjadi penumpukan pengunjung.
• Pemberlakuan pengaturan pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda.

• Agar menerapkan registrasi secara online. Apabila pendaftaran dilakukan secara
offline maupun bagi tamu yang belum melakukan pre-registrasi, dapat dilakukan
dengan memastikan penerapan protokol kesehatan, seperti :
• Membuat penanda batas antrian registrasi dengan penerapan jarak aman.
• Menyiapkan area registrasi.
• Pembatasan jumlah tamu dalam ruangan sesuai kapasitas ruangan (Apendiks
1&2).
• Penyelenggara acara menerapkan ketentuan terkait kebersihan area pameran sebagai
berikut :
• Penyelenggara acara menyiapkan tim kebersihan selama berlangsungnya
kegiatan.
• penyelenggara acara/pelaksana kegiatan dan exhibitor wajib menjaga
kebersihan masing-masing booth dan melakukan langkah disinfeksi pada booth
masing-masing, barang yang ditampilkan dan materi promosi.
• Agar menyediakan tempat sampah berpenutup di masing-masing booth.
• Agar memaksimalkan penggunaan materi promosi elektronik bagi para exhibitor.
• Exhibitor agar menggunakan masker, sarung tangan dan face shield serta
menyediakan hand sanitizer untuk pengunjung di masing masing booth pameran.
• Jumlah pengunjung dalam area pameran dibatasi menjadi sebanyak 30% dari
kapasitas maksimal (Apendiks 1&2) dalam satu periode waktu tertentu.
• Disarankan agar setiap booth (berukuran 3x3m) hanya menerima 2 pengunjung pada
saat bersamaan, dan berlaku kelipatan dengan tetap menerapkan jarak aman
minimal 1 meter dan gangway minimal 3 meter.
• Perencanaan penyelenggaraan acara untuk didiskusikan secara detil dengan tim
Event Services.
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11. Panduan Penyelenggaraan Acara
11.5. Meeting, Seminar, Konferensi, Kongres
• Penyelenggara acara/pelaksana kegiatan melakukan protokol kesehatan yang
diterapkan di BNDCC umum mengacu pada panduan ini dan menerapkan ketentuan
jarak aman sebagai berikut :
• Membuat penanda batas antrian untuk memasuki ruangan acara.
• Menyediakan informasi denah acara.
• Pemberlakuan pengaturan pintu masuk dan pintu keluar yang berbeda.
• Agar menerapkan registrasi secara online. Apabila pendaftaran dilakukan secara
offline maupun bagi tamu yang belum melakukan pre-registrasi, dapat dilakukan
dengan memastikan penerapan protokol kesehatan, seperti :
• Membuat penanda batas antrian registrasi dengan penerapan jarak aman.
• Menyiapkan area registrasi.
• Pembatasan jumlah tamu dalam ruangan sesuai kapasitas ruangan (Apendiks
1&2).
• Agar menyediakan handout materi presentasi dalam bentuk softcopy.
• Agar menghindari kegiatan berkelompok atau networking dengan kontak erat pada
agenda acara.

• Agar mempertimbangkan tambahan waktu untuk mencuci tangan pada saat rehat
berikut pertimbangan rentang waktu rehat makan siang dan coffee break.
• Teknologi digital, penggunaan multi media dan live streaming dapat didukung dengan
ketersediaan internet fiber-optik di BNDCC. penyelenggara acara/pelaksana kegiatan
dapat berdiskusi lebih lanjut sehubungan dengan keperluan dukungan tambahan
tersebut dengan tim Sales dan Event Services kami untuk mendapatkan informasi.

• Perencanaan penyelenggaraan acara untuk didiskusikan secara detil dengan tim
Event Services.
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11. Panduan Penyelenggaraan Acara
11.6. Wisuda
• Panitia acara melakukan protokol kesehatan yang diterapkan di BNDCC sesuai
panduan ini.
• Jumlah undangan wisuda disesuaikan dengan kapasitas ruangan sesuai Apendiks
1&2.
• Jika jumlah undangan melebihi kapasitas, maka disarankan untuk membagi acara
menjadi beberapa sesi dengan jeda waktu 3 jam untuk pembersihan dan persiapan
acara berikut :
• Pintu ruangan dibuka untuk memaksimalkan sirkulasi udara.
• Disinfeksi ruangan dilakukan dengan menyemprotkan cairan disinfektan
dengan alat mist sprayer.
• Panitia menyiapkan kartu undangan wisudawan dengan informasi standar protokol
kesehatan berikut penanda khusus yang mudah dilihat dan dibedakan untuk
keperluan screening pada saat memasuki area.
• Panitia membatasi jumlah tamu yang diperbolehkan masuk ke area BNDCC per kartu
undangan hanya wisudawan/wisudawati beserta 2 orang pendamping saja. Jika
melebihi jumlah tersebut maka tamu lainnya diarahkan menunggu di luar kawasan
BNDCC.
• Panitia menyiapkan petugas pemeriksaan kartu undangan di pintu gerbang masuk
kendaraan.
• Pemeriksaan jumlah tamu sesuai undangan dan pengukuran suhu tubuh dilakukan
oleh tim panitia pada pintu masuk lobby menuju ruangan acara.
• Selama masa peralihan tidak diperbolehkan adanya photo booth di daerah selasar
area yang dapat menciptakan kerumunan.
• Pengaturan tempat duduk seluruh orang yang hadir dilakukan oleh pihak panitia.
• Untuk konsumsi, makanan akan disajikan dalam boks biodegradable. Panitia wajib
menyiapkan beberapa titik distribusi untuk menghindari antrian yang panjang.
• Setelah selesai prosesi, wisudawan/wisudawati disarankan untuk langsung pulang
bersama dengan pendamping tanpa perlu menunggu keseluruhan acara selesai,
untuk menghindari kerumunan.
• Perencanaan penyelenggaraan acara untuk didiskusikan secara detil dengan tim
Event Services.
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11. Panduan Penyelenggaraan Acara
11.7. Pernikahan, Ulang Tahun, Acara Sosial Lain
• Penyelenggara acara/pelaksana kegiatan melakukan protokol kesehatan yang
diterapkan di BNDCC sesuai panduan ini.
• Agar menerapkan penggunaan electronic invitation dan penggunaan barcode untuk
electronic registration.
• Disarankan agar pemberian hadiah atau angpao menggunakan alternatif electronic
money transfer, dengan bekerja sama dengan pihak bank maupun penyedia layanan
pembayaran elektronik seperti OVO, Gopay, dan sebagainya.
• Makanan disajikan dalam bentuk stall maupun set menu.
• Pengaturan tempat duduk dengan pengaturan 3 pasang tamu (6 orang) dalam satu
meja bulat.
• Disarankan untuk meniadakan salaman dengan mempelai di panggung.
• Jumlah undangan disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang mengacu pada
Apendiks 1&2.
• Perencanaan penyelenggaraan acara untuk didiskusikan secara detil dengan tim
Event Services.
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Apendiks 1

Adjusted Function Space Capacities BNDCC 1
SPACE IN FIGURES BNDCC 1
DIMENSION
METRES (L x W x H)

FUNCTION ROOM

FLOOR AREA
SQ. M
SQ. FT.

CAPACITIES
THEATRE CLASSROOM U SHAPE

ROUND TABLE

GROUND FLOOR
1
2
3
4
NUSA DUA

9.0
9.0
9.0
9.0
9.0

280
270
550
1,100
2,200

3,014
2,906
5,920
11,840
23,680

140
135
275
550
1,100

70
65
135
275
550

Hall

55.0 x 80.0 x 9.0

4,400

47,361

2,400

1,200

East Lobby

14.0 x 80.0 x 7.0

1,120

12,060

335

South Lobby

12.0 x 58.0 x 7.0

5

20.0
19.3
27.5
27.5
55.0

x
x
x
x
x

14.0
14.0
20.0
40.0
40.0

x
x
x
x
x

East & South Lobby

TAMAN SARI

ULUWATU

JIMBARAN

OUTDOOR SPACE

700

7,535

210

1,820

19,590

545

35
35
70
135
275

70
65
135
220
440

600

1,200

1

7.3 x 7.6 x 3.1

55

592

30

15

7

15

2

7.3 x 7.6 x 3.1

55

592

30

15

7

15

1

12.0 x 16.2 x 3.1

195

2,099

100

50

25

50

2

12.0 x 7.7 x 3.1

92

990

50

25

13

25

3

12.0 x 7.7 x 3.1

92

990

50

25

13

25

4

12.0 x 7.7 x 3.1

92

990

50

25

13

25

5

16.2 x 14.4 x 3.1

236

2,540

120

60

30

60

6

7.7 x 14.4 x 3.1

110

1,184

60

30

15

30

7

16.2 x 14.4 x 3.1

236

2,540

120

60

30

60

Lobby

480

5,167

144

Lobby 1

752

8,094

225

Lobby 2

440

4,736

132

Taman Jepun

1,479

15,920

250

MEZZANINE FLOOR

KINTAMANI

1

15.7 x 16.0 x 3.0

251

2,702

130

65

33

65

2

15.7 x 16.0 x 3.0

251

2,702

130

65

33

65

3

13.1 x 16.0 x 3.0

209

2,250

105

50

25

50

4

7.7 x 9.6 x 3.0

73

786

40

20

10

20

5

13.1 x 15.5 x 3.0

202

2,174

105

50

25

25

6

15.5 x 15.6 x 3.0

241

2,594

130

65

33

30

7

15.6 x 15.6 x 3.0

241

2,594

130

65

33

30

8

6.0 x 8.0 x 3.0

48

517

24

12

6

10

Lobby 1

352

3,789

105

Lobby 2

248

2,669

75

Lobby 3

224

2,411

65

1ST FLOOR

SINGARAJA

OUTDOOR SPACE

1

39.5 x 20.2 x 6.8

799

8,600

400

200

100

175

2

39.5 x 23.3 x 6.8

920

9,903

460

230

115

200

Hall

43.9 x 39.5 x 6.8

1,734

18,665

875

438

219

435

Lobby 1

451

4,855

135

Lobby 2

429

4,618

130

Lobby 3

360

3,875

110

600

6,458

Singaraja Terrace

10.0 x 60.0 x 3.3

Note : All Meeting Room capacities may require alteration depending on individual event
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Apendiks 2

Adjusted Function Space Capacities BNDCC 2
SPACE IN FIGURES BNDCC 2
DIMENSION
METRES (L x W x H)

FUNCTION ROOM

FLOOR AREA
SQ. M
SQ. FT.

THEATRE

CAPACITIES
CLASSROOM
U SHAPE

ROUND TABLE

GROUND FLOOR
1
2
3
5
PECATU

Hall 1,2

19.0
19.0
19.0
19.0
19.0

x
x
x
x
x

19.0
19.0
19.0
19.0
38.0

x
x
x
x
x

8.5
8.5
8.5
8.5
8.5

360
360
360
360
722

3,875
3,875
3,875
3,875
7,772

180
180
180
180
370

90
90
90
90
185

45
45
45
45
93

90
90
90
90
120

Hall 3,5

19.0 x 38.0 x 8.5

722

7,772

370

185

93

120

1,770

19,052

900

450

225

450

1,000

10,764

Pre-Function

38.7 x 7.3 x 8.5

Hall

46.6 x 38.0 x 8.5

Lobby

MENGWI

300

1

10.8 x 7.5 x 4.0

81

872

43

22

11

20

2

10.8 x 7.5 x 4.0

81

872

43

22

11

20

3

10.8 x 7.5 x 4.0

81

872

43

22

11

20

5

10.8 x 7.5 x 4.0

81

872

43

22

11

20

6

10.8 x 7.5 x 4.0

81

872

43

22

11

20

7

10.8 x 7.5 x 4.0

81

872

43

22

11

20

8

10.8 x 7.5 x 4.0

81

872

43

22

11

20

1,2

15.0 x 11.6 x 4.0

174

1,873

87

56

22

50

3,5

15.0 x 11.6 x 4.0

174

1,873

87

56

22

50

6,7

15.0 x 11.6 x 4.0

174

1,873

87

56

22

50

7,8

15.0 x 11.6 x 4.0

174

1,873

87

56

22

50

6,7,8

22.5 x 11.6 x 4.0

261

2,809

130

65

33

65

VIP Lounge

11.6 x 7.5 x 4.0

87

936

1

11.6 x 7.5 x 4.0

87

936

45

23

12

25

2

11.6 x 7.5 x 4.0

87

936

45

23

12

25

3

11.6 x 7.5 x 4.0

87

936

45

23

12

25

5

11.6 x 7.5 x 4.0

87

936

45

23

12

25

6

11.6 x 7.5 x 4.0

87

936

45

23

12

25

7

11.6 x 7.5 x 4.0

87

936

45

23

12

25

8

11.6 x 7.5 x 4.0

87

936

45

23

12

25

9

11.6 x 7.5 x 4.0

87

936

45

23

12

25

1,2

15.0 x 11.6 x 4.0

174

1,873

87

56

22

50

3,5

15.0 x 11.6 x 4.0

174

1,873

87

56

22

50

6,7

15.0 x 11.6 x 4.0

174

1,873

87

56

22

50

8,9

15.0 x 11.6 x 4.0

174

1,873

87

56

22

50

210

2,260

675
35

115

125

MEZZANINE FLOOR

LEGIAN

Lobby
Balcony

11.5 x 10.0 x 3.5

115

1,238

Hall

32.0 x 28.8 x 5.0

920

9,903

252

2,713

1ST FLOOR
TANJUNG BENOA

Lobby

460

Note : All Meeting Room capacities may require alteration depending on individual event
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Apendiks 3
Formulir Self Assessment Covid-19
INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19
Nama
NIK (No.KTP)
Alamat
Nomor HP
Pekerjaan
Tanggal

:
:
:
:
:
:

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, 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
1

Apakah pernah keluar rumah/
tempat umum (pasar, fasyankes,
kerumunan orang, dan lain lain ) ?
2
Apakah pernah menggunakan
transportasi umum ?
3
Apakah pernah melakukan
perjalanan ke luar
kota/internasional ? (wilayah yang
terjangkit/zona merah)
4
Apakah anda mengikuti kegiatan
yang
melibatkan orang banyak ?
5
Apakah memiliki riwayat kontak
erat dengan orang yang dinyatakan
ODP,PDP atau konfirm COVID-19
(berjabat tangan, berbicara, berada
dalam satu ruangan/ satu rumah) ?
6
Apakah pernah mengalami demam/
batuk/pilek/ sakit
tenggorokan/sesak dalam 14 hari
terakhir.
JUMLAH TOTAL

JIKA
TIDAK,
SKOR

1

0

1

0

1

0

1

0

5

0

5

0

JUMLAH TOTAL
0 = Risiko Kecil
1 - 4 = Risiko Sedang
> 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT :
Resiko besar dan pemeriksaan suhu melebihi 37,3 0C tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan
investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

Formulir ini mengacu pada Lampiran 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)
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Apendiks 4

Daftar Pusat Layanan Kesehatan terdekat
BIMC Hospital Nusa Dua
Kawasan ITDC Blok D
Jl Nusa Dua, Benoa
Kuta Selatan, Badung
Telepon
: 0361 - 3000911
Jarak tempuh
: 800 m from BNDCC

RSU Surya Husadha Nusa Dua
Jalan Siligita
Kuta Selatan, Badung
Telepon
: 0361 – 775827
Jarak tempuh
: 2,2 km
RS Universitas Udayana* (RS Rujukan Covid-19)
Jl Rumah Sakit Unud, Jimbaran
Kuta Selatan, Badung
Telepon
: 0361 – 8953670
Jarak tempuh
: 8,1 km
RSUP Sanglah * (RS Rujukan Covid-19)
Jl Diponegoro, Dauh Puri Klod
Denpasar Barat
Bali 80113
Telepon
: 0361 – 227912
Jarak tempuh
: 18,2 km
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Apendiks 5

Denah BNDCC
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Denah BNDCC
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Apendiks 6

Sertifikat Pelatihan Protokol CHS Covid-19
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