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REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR
Pariwisata merupakan sektor ekonomi andalan utama Indonesia dan penghasil
devisa utama Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Wisata golf
merupakan salah satu kegiatan pariwisata berkualitas (high quality tourism)
karena selain jenis wisata ini memberi devisa yang besar karena pengeluaran
wisatawan golf enam kali lebih besar dibandingkan jenis pengeluaran
wisatawan biasa, juga memberi dampak berganda yang besar pula. Peluang
Indonesia untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata golf kelas dunia sangat
besar karena Indonesia memiliki banyak lapangan golf kelas internasional,
harga paket wisata golf yang lebih murah, dan cuaca yang bersahabat.
Saat ini, sector pariwisata di Indonesia mengalami pukulan yang keras karena
pandemi COVID-19 yang menyebabkan penurunan yang sangat tajam devisa
dari semua sektor ekonomi terutama pariwisata. Pada masa pandemi
COVID-19, ternyata permainan golf dinilai sebagai salah satu aktivitas rekreasi
dan olahraga yang memiliki risiko penularan paling kecil karena merupakan
aktivitas olahraga yang dilakukan di alam terbuka, tidak memerlukan kontak
fisik dengan orang lain, serta melibatkan sekelompok kecil orang. Selama
pandemi, minat wisatawan untuk melakukan wisata golf memiliki tingkat
popularitas yang semakin tinngi dan diyakini menjadi aktivitas fisik dan mental
yang positif memasuki tahap normalisasi.
Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan para pelaku usaha golf
menyiapkan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, dan Kelestarian
Lingkungan Dalam Kegiatan Wisata Golf sebagai acuan bagi para pemangku
kepentingan industri golf dan jaminan keamanan dan keselamatan bagi
wisatawan golf dalam melaksanakan kegiatan golf selama pandemi COVID-19
di Indonesia.
Salam golf !
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Wishnutama Kusubandio
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SEPUTAR KEGIATAN GOLF
Golf adalah permainan luar ruangan yang dimainkan secara perorangan atau
tim. Dalam golf, semua pemainnya akan berlomba memasukkan bola ke dalam
lubang-lubang yang ada di lapangan golf dengan jumlah pukulan sesedikit
mungkin. Bola golf dipukul dengan menggunakan satu set tongkat pemukul
yang disebut klab atau stik golf (golf club).
Golf adalah salah satu permainan yang tidak memiliki standar bentuk lapangan.
Masing-masing lapangan golf memiliki desain unik dan biasanya terdiri dari 9-18
hole (lubang). Aturan utama dalam golf adalah memainkan sebuah bola dengan
stik golf dari daerah tee (teeing ground) ke dalam lubang dengan satu pukulan
atau beberapa pukulan sesuai dengan aturan permainan.
Kata ‘golf’ kemungkinan berasal dari pelafalan Skotlandia untuk kata ‘kolf’,
yang dalam bahasa Belanda berarti stik atau tongkat pemukul. Fakta menunjukkan bahwa permainan golf modern berasal dari Skotlandia. Lapangan golf
pertama yang juga merupakan lapangan golf tertua di dunia adalah The Old
Links yang memiliki 18 lubang dan terletak di Musselburgh Racecourse, Skotlandia. Lapangan golf ini berada di tepi laut dan disebut ‘links’ karena berada di
bukit-bukit berpasir yang menghubungkan daratan dan laut.
Sistem keanggotaan klub golf dan aturan tertulis pertama tentang permainan
golf berasal dari Skotlandia. Turnamen golf resmi pertama di dunia juga
diselenggarakan di Skotlandia, yang kemudian menyebar ke Inggris dan ke
seluruh dunia serta menjadi awal dari permainan golf modern.
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1 | RESERVASI
TAMU (GOLFER)
Dianjurkan untuk melakukan reservasi secara daring
sebelum dan ketika berada di lapangan golf.
MANAJEMEN
Menganjurkan reservasi secara daring sebelum
kedatangan tamu ke lapangan golf.
Menyediakan fasilitas reservasi secara daring.

2 | AREA LOBBY
TAMU
Wajib menggunakan alat pelindung diri (APD) minimal
masker selama di club house.
Menitipkan tas golf (golf bag) kepada petugas dan
menerima nomor tas (bag tag) yang telah dibersihkan
sebelum bermain golf.
Menyerahkan nomor tas (bag tag) kepada petugas untuk
mengambil tas golf (golf bag).
PRAMUSIAGA
Melakukan pengecekan suhu badan tamu. Apabila suhu badannya
lebih dari 37,3 ºC dalam 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit,
maka tamu tidak diperkenankan masuk golf club dan diimbau
untuk melakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit rujukan
terdekat.
Tidak menyentuh tas golf secara langsung (menggunakan
sarung tangan).
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Memberikan nomor tas (bag tag) yang sudah dibersihkan
(disinfeksi).
Wajib mengingatkan tamu yang datang untuk selalu
menggunakan masker selama berada di area Club House.
Mengatur jarak antrian tamu.

3 | KONTER REGISTRASI
TAMU (GOLFER)
Wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan staf registrasi.

Selalu membawa alat sanitasi.

Menggunakan alat pelindung diri (APD) minimal masker.
Melakukan pendaftaran dan mengisi formulir pengecekan
mandiri (self assessment) risiko COVID-19 secara daring (online)
sebelum bermain golf.
Dianjurkan melakukan pembayaran secara non tunai (cashless)
sebelum bermain golf.
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PETUGAS REGISTRASI
Menggunakan APD minimal masker dan sarung tangan.
Mewajibkan tamu untuk mengisi formulir self assessment
secara daring sesuai dengan format yang diatur oleh
manajemen lapangan golf dengan mengacu kepada formulir
rekomendasi World Health Organization (WHO). Formulir
rekomendasi WHO dilampirkan secara daring.
Sering mencuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand
sanitizer setelah melakukan pengecekan dokumen tamu.
Menyarankan kepada tamu untuk melakukan pembayaran
secara non tunai (cashless).
MANAJEMEN
Menyediakan informasi mengenai gejala, penyebaran, dan
cara-cara pencegahan penularan COVID-19.
Menyediakan cairan hand sanitizer di meja Registrasi.
Mengatur meja registrasi dengan pembatas atau memberi jarak
aman antara petugas registrasi.
Mengatur jarak antrian minimum 1 meter antar tamu.

Membuat peraturan bagi stafnya agar melakukan disinfeksi area
registrasi setiap 3 jam sekali.
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4 | RUANG LOKER
TAMU
Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter.

Menggunakan loker yang telah ditentukan oleh petugas.

Tidak beristirahat di ruang ganti.

Membuang sampah pada tempatnya.
Mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand
sanitizer setiap sebelum dan sesudah menyentuh loker.
PETUGAS KEBERSIHAN
Wajib menggunakan APD berupa masker, pelindung wajah
(face shield), dan sarung tangan.
Membersihkan loker setiap sebelum dan sesudah digunakan.

Meminta tamu untuk tidak beristirahat di ruang ganti.

Menganjurkan tamu untuk menaruh handuk bekas di dalam
keranjang yang sudah di sediakan.

Melakukan disinfeksi setiap 3 jam sekali.
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MANAJEMEN
Membatasi jumlah pengguna ruangan dan fasilitas loker
sebanyak 50% dari kapasitas normal.

5 | AREA STARTER
TAMU
Tetap menggunakan masker.

Menjaga jarak dengan orang lain.
PETUGAS
Menentukan batas antrian dengan jarak 1 meter di area starter.
Penggunaan 1 golf cart untuk 1 pemain dan atau apabila
digunakan oleh 2 pemain, maka golf cart harus dipasangi
partisi/sekat pemisah di antara tempat duduknya.
MANAJEMEN
Membatasi jumlah pengguna ruangan dan fasilitas di area
starter sebanyak 50% dari kapasitas normal.
Membuat kebijakan agar stafnya melakukan disinfeksi golf cart
setiap sebelum dan setelah digunakan.
Membuat kebijakan agar stafnya melakukan disinfeksi area
starter setiap 3 jam sekali.
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6 | AREA DRIVING RANGE
TAMU
Wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan semua orang.

Tidak menyentuh muka, mata, hidung dan mulut.
PETUGAS
Menggunakan alat pelindung diri (APD) minimal masker.
Menganjurkan tamu untuk melakukan transaksi non tunai (cashless).

Menyajikan makanan dan minuman dalam keadaan tertutup.

Membersihkan peralatan yang sering disentuh oleh tamu, termasuk
meja dan kursi di setiap layanan.
MANAJEMEN
Menyediakan hand sanitizer.

Membuat kebijakan agar stafnya melakukan disinfeksi di setiap
layanan.
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7 | LAPANGAN GOLF
TAMU
Wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan semua orang.

Tidak diperkenankan menyentuh tongkat bendera di area green.

Tidak diperkenankan mengambil bola orang lain.

Disarankan untuk tidak menyentuh muka, mata, hidung dan mulut
selama bermain golf.
Pemain diminta untuk menghaluskan permukaan bunker dengan
kaki atau tongkatnya sebelum keluar dari bunker.
PETUGAS (CADDY)
Wajib menggunakan APD berupa masker dan sarung
tangan.
Wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan pemain.

Tidak menyentuh muka, mata, hidung dan mulut.

Hanya diperkenankan memegang kepala tongkat golf.
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8 | RESTORAN
TAMU
Wajib mengenakan alat pelindung diri (APD) minimal masker.
Wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan semua orang.

Duduk di tempat yang telah ditentukan.

Tidak diperkenankan mengambil makanan sendiri.
PETUGAS PRAMUSAJI
Menyediakan alat makan sekali pakai untuk tamu. Alat makan
dan tisu tidak boleh diletakkan di area umum, tetapi diberikan
secara langsung kepada tamu.
Makanan hanya boleh diambilkan atau disajikan oleh petugas
yang menggunakan APD minimal masker dan sarung tangan.
Membersihkan peralatan, meja dan kursi yang telah digunakan
oleh tamu
Melakukan disinfeksi setelah setiap layanan
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MANAJEMEN
Membatasi jumlah pengguna ruangan dan fasilitas restoran
sebanyak 50% dari kapasitas normal.
Memastikan agar area makan tamu ditempatkan di ruangan
dengan sirkulasi udara yang baik.

09 | PANDUAN UMUM
KARYAWAN
Memakai alat pelindung diri (APD) minimal masker.
Petugas yang menangani barang tamu, petugas kebersihan,
dan pramusaji harus menggunakan APD tambahan berupa
pelindung wajah (face shield) dan sarung tangan.
Caddy yang bertugas di area lapangan golf wajib menggunakan
masker dan sarung tangan.
Sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun.

Tidak menyentuh muka, mulut, mata dan hidung

Menghindari kerumunan dengan menjaga jarak
Mensterilkan benda-benda yang sering disentuh di ruang publik
sesuai dengan kebutuhan departemen masing masing.
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MANAJEMEN
Membentuk team gugus tugas penanganan COVID-19.

Membatasi jumlah pengguna ruangan dan fasilitas sebanyak
50% dari kapasitas normal.
Seluruh tamu dan pegawai wajib diperiksa suhu badannya
selama keluar masuk area club house.
Mengikuti rekomendasi pemerintah untuk melakukan disinfeksi
area club house dan seluruh fasilitas yang sering disentuh secara
berkala.
Memastikan semua staf telah mematuhi arahan dari pemerintah
antara lain memakai masker, pelindung wajah (face shield),
sarung tangan, rajin mencuci tangan menggunakan air mengalir
dan sabun, tidak menyentuh mulut, mata, dan hidung,
menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengatur jam kerja.
Membuat kebijakan agar stafnya melakukan disinfeksi terhadap
ruangan dan benda-benda yang sering disentuh di area umum sesuai
dengan kebutuhan departemen masing masing.
Penggunaan 1 golf cart untuk 1 pemain atau apabila digunakan oleh
2 pemain, maka golf cart harus dipasangi partisi/sekat pemisah di
antara tempat duduknya.
Menyediakan hand sanitizer di setiap area publik (kiosk lapangan,
driving range, loker, lobby, dan restoran).
Menyediakan informasi mengenai COVID-19 dan pencegahannya
lewat poster, pengumuman, spanduk, dan lainnya.
Menyediakan set peralatan medis untuk keadaan darurat yang
berisi:
Cairan disinfektan.
Pelindung mata.
Masker.
Baju alat pelindung diri (APD).
Sarung tangan sekali pakai.
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PANDUAN UNTUK
PENYELENGGARAAN
KEGIATAN TURNAMEN GOLF
(GOLF TOURNAMENT)
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1|

PINTU MASUK (ENTRANCE)
Staf yang bertugas diwajibkan untuk selalu menggunakan alat
pelindung diri (APD) minimal masker.
Melakukan pengukuran suhu badan tamu. Apabila suhu
badannya lebih dari 37,3 ºC dalam 2 kali pemeriksaan dengan
jarak 5 menit maka tamu tidak diperkenankan masuk dan
diimbau agar melakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit
rujukan terdekat.

2 | REGISTRASI
Petugas harus selalu menjaga jarak.

Mengatur waiting line sesuai dengan aturan jaga jarak minimal 1
meter (physical distancing).
Wajib menggunakan APD minimal masker dan sarung tangan.

Selalu menyediakan hand sanitizer di meja registrasi.

Membersihkan dan mendisinfeksi kartu golf (wallet) sebelum
diberikan kepada peserta.

3 | PENGECEKAN PAIRING
Membatasi area pengecekan pairing dengan que line berjarak
minimal 1 meter agar peserta tidak terlalu dekat dengan
petugas.
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Petugas selalu mengunakan masker dan sarung tangan.

4 | PENGAMBILAN GOODIE BAG
Memasang que line untuk jaga jarak minimal 1 meter.
Barang-barang merchandise di dalam goodie bag tidak boleh
dicoba oleh peserta, termasuk jika ada merchandise berupa
baju golf.

5 | LOKER
Penyusunan loker diatur oleh pihak manajemen lapangan golf
sesuai aturan pembatasan kapasitas dan jaga jarak.
Semua peserta yang sudah selesai mandi/membersihkan diri
diimbau agar langsung menaruh handuk bekas di dalam
keranjang yang sudah disediakan.
Petugas khusus kebersihan wajib menggunakan masker dan
sarung tangan sekali pakai.

6 | PENYELENGGARAAN KEGIATAN TURNAMEN GOLF
Kegiatan shotgun (pemukulan bola) untuk memulai turnamen
ditiadakan selama pandemi.

Minimum interval selama 5 menit antar-flight.
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Menjaga jarak selama berada di area tee box, green dan shelter.
Rake bunker dapat dilakukan oleh masing-masing peserta
dengan menggunakan kaki atau perlengkapan pribadi.
Dilarang menyentuh tongkat bendera (pin flag) .
Penggunaan 1 golf cart untuk 1 pemain. Apabila golf cart hendak
digunakan oleh 2 pemain, maka golf cart harus dipasangi
partisi/sekat pemisah di antara tempat duduknya.
Pemain dan caddy harus memutuskan siapa yang akan
menangani bola golf baik pada saat akan tee off, mengambil
dari lubang, membersihkan bola dan semua prosedur drop.
Para pemain menangani perlengkapannya secara mandiri (klab
golf, payung, handuk, sarung tangan, dan lain-lain)
Caddy hanya boleh menyentuh bagian kepala tongkat golf.

7 | SHELTER / KIOSK
UNTUK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

Selama masa adaptasi kebiasaan baru, panitia akan menyediakan
semua makanan dan minuman dalam wadah tertutup.
Petugas di shelter/kiosk harus menggunakan alat pelindung diri
(APD) berupa masker, pelindung wajah (face shield), dan sarung
tangan.

16

Edisi
September 2020

8 | AREA PENCATATAN SKOR
Petugas diharuskan selalu menggunakan masker.

Menyediakan hand sanitizer.
Susunan kursi diatur dengan jarak minimal 1 meter.

9 | ACARA PENYERAHAN HADIAH
Hanya pemenang yang diperkenankan naik ke atas panggung
untuk menerima piala.
Setiap orang diharuskan selalu menggunakan masker.

Setiap orang diharuskan menjaga jarak minimum 1 meter.

Mikrofon untuk acara harus dilengkapi dengan sarung pelapis khusus
(microphone cover) yang baru.
Seluruh pengisi acara baik master of ceremony (MC), band, dan
lain-lainnya diimbau untuk menggunakan masker.
Untuk pengambilan hadiah trofi, setelah pengumuman
selesai pemenang bisa langsung menuju ke meja display
untuk mengambil trofi.
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Pengaturan hadiah lucky draw akan diletakkan di atas meja.
Pemenang dapat mengambil hadiahnya langsung sesuai
pemberitahuan dengan dipantau oleh pihak panitia dan tidak
bersentuhan dengan pihak petugas.

10 | PANDUAN UMUM PENYELENGGARAAN

KEGIATAN TURNAMEN GOLF

Seluruh petugas harus menggunakan alat pelindung diri (APD)
minimal masker dan APD lain yang memadai sesuai kebutuhan
kerja seperti pelindung wajah (face shield), sarung tangan, dan
sebagainya.
Menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pihak
berwenang (melakukan pengecekan suhu badan, menjaga
jarak, menghindari kerumunan, dan lain-lain).
Menyiapkan mekanisme registrasi dengan menerapkan sistem
jaga jarak, mulai dari tahap kedatangan peserta, registrasi,
sampai peserta turun ke lapangan.
Semua tamu dan staf yang akan terlibat dalam event atau
kegiatan turnamen diwajibkan untuk mengisi formulir self
assessment yang sudah disediakan oleh pihak manajemen
lapangan golf.
Menyediakan informasi terkait gejala, penyebaran, dan
pencegahan COVID-19 di pintu-pintu masuk (entrance), serta
menerapkan pengecekan suhu badan, mewajibkan penggunaan
masker, dan penggunaan hand sanitizer.
Melakukan disinfeksi terhadap semua barang kebutuhan
peserta turnamen seperti tas golf dan lain-lainnya.
Memastikan makanan disajikan oleh petugas pramusaji. Tamu
tidak diperkenankan untuk mengambil makanan sendiri.
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Memastikan pengaturan tempat duduk dengan jarak 1 meter antara
sesama peserta turnamen.
Dalam pemberian hadiah trofi, peserta diminta untuk berdiri
sesuai dengan jarak yang sudah diatur. Trofi diambil sendiri
oleh pemenang di atas meja yang sudah disiapkan panitia.
Staf kebersihan, petugas khusus makanan dan minuman, dan
petugas yang menangani pembagian barang untuk peserta
harus menggunakan masker, pelindung wajah (face shield),
dan sarung tangan sekali pakai.
Area loading/unloading harus memiliki tempat cuci tangan
dengan air mengalir dan sabun, menerapkan protokol
kesehatan jaga jarak, dan selalu didisinfeksi setiap sebelum
dan sesudah digunakan.

11 | PANDUAN PANITIA PENYELENGGARA

(EVENT ORGANIZER/EO)

EO wajib menginformasikan kepada pihak manajemen lapangan
golf terkait jumlah total peserta turnamen yang hadir. EO
memastikan agar jumlah peserta tidak melebihi kapasitas yang
ditentukan manajemen lapangan golf.
EO wajib melakukan pengecekan suhu badan terhadap seluruh
tim kerjanya.
EO harus memastikan agar seluruh tim kerjanya mengikuti
protokol kesehatan dengan selalu memakai alat pelindung diri
(APD) minimal masker. Jika diperlukan, tim kerja EO juga harus
memakai APD tambahan berupa pelindung muka (face shield)
dan sarung tangan selama berada di area club house atau
lapangan.
EO harus memberi informasi dan menjelaskan kepada peserta
undangan mengenai protokol kesehatan yang diberlakukan
manajemen lapangan golf di lokasi turnamen.
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12 | PANDUAN VOLUNTEER DAN VENDOR
Membatasi jumlah petugas di area pelayanan.

Wajib melakukan pengecekan suhu badan.

Selalu mengunakan masker selama di area pelayanan.

Selalu mengunakan kartu identitas (ID card) yang berlaku.

Selalu menjaga jarak aman.
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DAFTAR PUSTAKA
1. https://www.washingtonpost.com/business/2020/05/20/coronaviruslockdowns-are-making-golf-courses-an-oasis-stir-crazy-americanseager-get-out-tee-up/
2. https://gogolf.co.id/gogolf-news/apa-itu-handicaps-dalam-golf
3. https://golf.com/news/how-risky-is-golf-during-coronaviruscompared-to-other-activities/
4. https://ncga.org/tournament-safety-procedures/
5. https://www.ducksters.com/sports/golf.php
6. https://www.pga.info/covid-19-resource-hub/
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PENGERTIAN UMUM
Area Tee: adalah area tempat dimulainya permainan golf. Bola golf ditempatkan di tee untuk pukulan yang dilakukan pemain golf ke lubang (hole) pertama.
Caddy: asisten pemain golf yang membantu membawakan tas golf.
Club House: rumah klub yang dapat diakses oleh pemain golf di suatu lapangan
golf.
Driving range: tempat melakukan latihan memukul bola golf untuk mengetahui
seberapa jauh kemampuan memukul bola dengan menggunakan berbagai jenis
stik golf serta latihan mengarahkan atau mengayun (swing) tongkat golf.
Fairway: adalah area utama antara tee dan green. Pada area fairway, rerumputan dipotong lebih pendek untuk memudahkan pemukulan bola. Pemain golf
berusaha untuk menjaga bola berada di batas fairway ketika berada di antara
tee dan green.
Green: Adalah area tempat lubang (hole) berada. Rumput di area green
dipotong pendek dan sangat halus untuk memudahkan bola menggelinding saat
dipukul dengan tongkat golf.
Hazards: Banyak lubang-lubang (holes) dibuat lebih sulit dengan hazards seperti kolam-kolam dan jebakan lumpur yang harus dihindari oleh pemain golf.
Hole: lubang adalah wadah yang dimasukkan ke dalam tanah. Terdapat bendera
yang menjulur keluar dari lubang agar pemain golf dapat melihat dari kejauhan.
Handicap: merupakan suatu ukuran numerik (angka) yang dipakai untuk
mengukur kemampuan permainan pemain golf amatir dengan cara menghitung
nett score dari jumlah pukulan (strokes). Sistem perhitungan ini tidak digunakan
dalam turnamen golf profesional.
Pairing: adalah pengelompokkan pemain golf dalam satu flight berdasarkan
handicap.
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Tee Box/Teeing Ground: adalah batas dari tee ground yang ditentukan oleh
sepasang penanda tee. Sisi depan, kiri, dan kanan tee dilambangkan dengan tepi
luar penanda tee. Sebagian besar lapangan memiliki setidaknya tiga set penanda
tee yang masing-masing memiliki warna berbeda dan menunjukkan ukuran yard
yang berbeda. Permukaan tee ground umumnya berupa rumput yang dipotong
lebih pendek dari fairway tetapi lebih panjang dari green.

22

Edisi
September 2020

www.kemenparekraf.go.id
08118956767

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

@ kemenparekraf.ri

Kemenparekraf

