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KATA PENGANTAR
Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian
Lingkungan pada Usaha SPA merupakan panduan operasional dari Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol
Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Panduan
ini ditujukan bagi pengusaha/pengelola, karyawan, dan tamu dalam
memenuhi kebutuhan produk dan pelayanan SPA. Panduan ini juga dapat
menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta
asosiasi usaha dan profesi pariwisata terkait SPA untuk melakukan sosialisasi,
tutorial/edukasi, simulasi, uji coba,
pendampingan, pembinaan, serta
pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kebersihan,
kesehatan,
keselamatan, dan kelestarian lingkungan demi meningkatkan keyakinan para
pihak, reputasi usaha, dan destinasi pariwisata.
Ketentuan yang termuat dalam panduan ini mengacu pada protokol dan
panduan yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, World Health
Organization (WHO), World Travel & Tourism Council (WTTC), dan European
Spas Association (ESPA) International, dalam rangka pencegahan dan
penanganan Covid-19 Penyusunan panduan melibatkan berbagai pihak, yaitu
asosiasi usaha SPA, asosiasi terapis, dan akademisi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan
kontribusi sehingga Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan pada Usaha SPA ini dapat selesai disusun. Kami
mengharapkan panduan ini dapat berkontribusi dalam membangkitkan kembali
industri pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas, khususnya usaha SPA.
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Dokumen ini merupakan kebijakan Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif sebagai panduan bagi para
pengusaha/pengelola serta karyawan SPA dalam
adaptasi kebiasaan baru.
Dokumen ini memuat panduan yang tunduk kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan yang dari
waktu ke waktu dilakukan sinergi dan evaluasi
kebijakan dengan Kementerian/Lembaga yang
berwenang menetapkan adaptasi kebiasaan baru di
Indonesia.
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Mengapa Perlu
Panduan?
• Peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia dan
dunia terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan,
dan kelestarian lingkungan sangat besar akibat
pandemi Covid-19.
• Pola permintaan dan perilaku wisatawan ke depan
akan sangat dipengaruhi kesadaran terhadap
kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian
lingkungan yang tinggi.
• Dunia pariwisata harus bersiap diri untuk dapat
memberikan jaminan kebersihan, kesehatan,
keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi
akan produk dan pelayanan yang diberikan kepada
wisatawan.
• Perlu panduan praktis bagi usaha SPA dalam
menyiapkan produk dan pelayanan yang bersih,
sehat, aman, dan ramah lingkungan.

2

Edisi
April 2021

Untuk Siapa?
Pengusaha/pengelola SPA

Karyawan dan terapis SPA

Tamu SPA

Pemerintah Provinsi
Pemerintah
Kabupaten/Kota
Asosiasi usaha dan profesi terkait
daya tarik wisata

Pokok Materi
1. PANDUAN UMUM
2. PANDUAN KHUSUS SESUAI ALUR
PELAYANAN SPA, mencakup:

Panduan bagi pengusaha/
pengelola serta
fasilitas yang
harus disediakan

Panduan
bagi tamu
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Panduan bagi
karyawan/terapis

PANDUAN
UMUM
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Manajemen/Tata Kelola
1
Memperbarui informasi terkait Covid-19 serta
imbauan dan instruksi pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah setempat.

Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk
kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian
lingkungan karyawan, terapis, tamu, supplier, vendor,
serta pihak lain yang beraktivitas di lokasi usaha SPA.

2

3
Melatih karyawan untuk mempersiapkan dan
melaksanakan SOP kebersihan, kesehatan,
keselamatan, dan kelestarian lingkungan pada
usaha SPA.

4
Mengomunikasikan SOP secara tertulis kepada para
tamu, supplier, vendor, serta pihak lain yang
beraktivitas di lokasi usaha SPA.

5
Melakukan pemeriksaan Covid-19 secara berkala
kepada karyawan dan terapis.

5

Edisi
April 2021

6
Memiliki ketentuan yang mewajibkan tamu dari luar
kota untuk menunjukkan hasil pemeriksaan bebas
Covid-19 yang masih berlaku.

Memiliki ketentuan yang mewajibkan tamu dari
dalam kota untuk mengisi formulir penilaian mandiri
(self assessment form) risiko Covid-19 (form 1)
dalam bentuk digital/manual.

8

7

Menyediakan SOP pemeriksaan suhu tubuh
karyawan, terapis, tamu, dan pihak lain yang
beraktivitas di SPA mengacu pada protokol
kesehatan bahwa apabila ditemukan suhu ≥ 37,3ºC,
tidak diperkenankan masuk.

Memiliki ketentuan yang mewajibkan terapis untuk
membersihkan badan dengan mandi menggunakan
sabun begitu tiba di tempat kerja dan setelah selesai
bekerja, serta mencuci tangan pakai sabun/
menggunakan hand sanitizer sesering mungkin
setelah menyentuh benda/barang di area publik.

9

10
Memiliki dan mengomunikasikan ketentuan yang
mewajibkan tamu untuk membersihkan badan
dengan mandi menggunakan sabun sebelum
melakukan perawatan.

11
Menyediakan fasilitas untuk tamu dan terapis
membersihkan badan dengan mandi
menggunakan sabun.
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12
Menyediakan dan memasang imbauan tertulis di
tempat yang mudah dilihat tentang perilaku hidup
bersih dan sehat:
• memakai masker;
• mencuci tangan dengan sabun/menggunakan
pembersih tangan (hand sanitizer);
• menghindari kerumunan;
• menerapkan etika bersin dan batuk;
• selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.

13

Menyediakan peralatan dan perlengkapan
kebersihan dan kesehatan, seperti masker, sarung
tangan lateks, peralatan pengukur suhu tubuh,
kotak obat, penanda posisi berdiri dan duduk,
serta tempat sampah tertutup khusus alat
pelindung diri/sampah medis.

Menyediakan peralatan dan perlengkapan
keselamatan dan keamanan, sedikitnya:
• kotak P3K yang dilengkapi obat/perlengkapan
penanganan kondisi darurat;
• alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan
baik dan tervalidasi, disertai penjelasan tentang cara
penggunaannya;
• rambu penanda pintu darurat (emergency exit) yang
terlihat jelas;
• pintu darurat;
• informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan
diri dari bencana alam dan kebakaran;
• peta lokasi titik kumpul yang aman dan jalur
evakuasi di SPA;
• informasi tertulis mengenai nomor telepon penting:
pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, dan
fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
• alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.
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14

15

Meminimalisir kontak dengan menyediakan
pelayanan berbasis teknologi (reservasi pelayanan
SPA, pendataan tamu secara daring, dan
pembayaran secara nontunai).

16
Memastikan tidak ada kerumunan pada setiap
aktivitas yang berlangsung di dalam SPA dan tempat
parkir kendaraan.

17
Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan
sirkulasi udara dan sinar matahari, serta
melakukan pembersihan filter AC secara berkala.

18
Memberikan pelatihan bagi karyawan terkait
prosedur penanganan bencana alam dan kebakaran
serta penanganan terduga Covid-19.

19
Melakukan simulasi penanganan bencana alam dan
kebakaran.

Meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfeksi
dengan cara yang aman dan sesuai minimal 3 (tiga)
kali sehari, terutama pada permukaan perlengkapan
yang sering disentuh/dilewati orang.
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20

21
Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan
terdekat untuk menjadi rujukan dalam menangani
tamu dan/atau karyawan/terapis yang mengalami
gangguan kesehatan.

Berkoordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan,
Puskesmas/fasilitas kesehatan lainnya, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam
Kebakaran, dan kepolisian setempat untuk
penanganan kondisi darurat.

22

23
Memastikan seoptimal mungkin penggunaan
perlengkapan dan bahan yang ramah lingkungan.

Memastikan pemanfaatan air dan sumber energi, seperti
listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam
rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan
ekosistem.

25
Memastikan pelaksanaan pengolahan sampah
sementara (termasuk limbah masker/APD)
dilakukan secara baik.
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24

Mengoptimalkan kondisi asri dan dan nyaman pada
lingkungan fisik sekitar bangunan/ruangan secara
alamiah dan/atau menggunakan rekayasa teknis
(artificial).

26

27
Membentuk tim khusus gugus covid internal.

28
Mengatur jumlah pekerja yang masuk disesuaikan
dengan kapasitas ruangan dan kebijakan pemerintah
terkait pengaturan Covid-19.

29
Pemantauan serta evaluasi penerapan panduan dan
SOP pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan,
dan kelestarian lingkungan pada usaha SPA.
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Karyawan, Tamu, Terapis, Supplier, Vendor,
dan Pihak Lain yang Beraktivitas di Lokasi
Usaha SPA

1
Karyawan dan/atau terapis yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri
tenggorokan, dan/atau sesak napas dilarang masuk kerja. Sebelum masuk
bekerja kembali karyawan dan/atau terapis wajib mengisi formulir penilaian
mandiri (self assessment form) risiko Covid-19 (form 1) dan dilakukan
pemeriksaan suhu tubuh < 37,3°C.

2
Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat:
• semua orang yang masuk ke lokasi
usaha SPA, tidak terbatas pada
karyawan, terapis, tamu, supplier,
dan vendor wajib memakai masker;
• mencuci tangan dengan
sabun/menggunakan pembersih
tangan (hand sanitizer);

3

• menjaga jarak aman minimal
1 (satu) meter;
• menghindari kerumunan;
• menerapkan etika bersin dan
batuk;
• selalu mengonsumsi makanan
sehat dan vitamin.

Karyawan memberikan
salam dengan cara
mengatupkan kedua
telapak tangan di dada
sebagai pengganti
berjabatan tangan.

Supplier dan vendor
harus menaati protokol
kesehatan serah terima
barang.
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4

5

6

Tamu disarankan untuk reservasi
terlebih dahulu melalui telepon,
media sosial, dan/atau media
daring lainnya.

Tamu dari luar kota menunjukkan
hasil pemeriksaan bebas Covid-19 yang
masih berlaku.

7

8

Tamu dari dalam kota menunjukkan
formulir penilaian mandiri
(self assessment form) risiko Covid-19
(form 1) dalam bentuk digital/manual.

Tamu menginformasikan kepada
karyawan SPA jika mengalami
gangguan kesehatan (tidak terbatas
pada demam, batuk, pilek, nyeri
tenggorokan, dan/atau sesak napas).

9

10
Terapis membersihkan badan
dengan mandi menggunakan
sabun begitu tiba di tempat kerja
dan setelah selesai bekerja, serta
mencuci tangan pakai
sabun/menggunakan hand
sanitizer sesering mungkin.

Tamu membersihkan badan dengan
mandi menggunakan sabun sebelum
memulai perawatan, dan jika
diperlukan, setelah selesai perawatan.
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12

11
Karyawan membersihkan dan
melakukan sanitasi hasil pekerjaan
perbaikan dan perawatan peralatan
menggunakan disinfektan/cairan
pembersih lain yang aman dan
sesuai.

Karyawan menginformasikan
kepada pimpinan jika mengalami
gangguan kesehatan
(tidak terbatas pada demam, batuk,
pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau
sesak napas).

13

14

Karyawan mengarahkan dan
membantu tamu dan pihak lain yang
berada di lokasi usaha SPA, jika terjadi
kondisi darurat.

Karyawan melakukan simulasi
penanganan bencana alam, kebakaran,
dan juga penanganan terduga Covid-19
dengan melibatkan dinas terkait.

15

16

Karyawan dan terapis menggunakan
seragam kerja hanya di area usaha
SPA.

Mematuhi dan melaksanakan SOP
yang berlaku di lokasi usaha SPA.
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PANDUAN
KHUSUS
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ALUR PELAYANAN SPA

AREA PARKIR
RUANG TUNGGU/
RECEPTION AREA

AREA BILAS

AREA GANTI
PAKAIAN

RUANG
PERAWATAN

FASILITAS SPA DAN
AREA PUBLIK
LAINNYA

AREA
PENYIMPANAN
LINEN
RUANG ADMINISTRASI/
KANTOR
PANTRY

TOILET
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ARE A P A R KI R

PENG US AHA DAN/ATAU PE N GE LO L A , FA S I L I TA S

1
Menyediakan aturan pengelolaan arus lalu
lintas untuk menghindari terciptanya
kerumunan di area parkir.

2
Menyediakan sarana Cuci Tangan
Pakai Sabun (CTPS)/hand sanitizer
dalam jumlah cukup.

Barang publik di area parkir
dibersihkan dengan disinfektan/cairan
pembersih lain yang aman dan sesuai
minimal 3 (tiga) kali sehari.

4

3

Menyediakan area dan peralatan
pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi
kesehatan tamu dan karyawan.
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ARE A P ARKI R

5
Menyediakan peralatan untuk membersihkan
barang tamu dan karyawan dengan disinfektan/
cairan pembersih lain atau pembungkus
disposable yang aman dan sesuai.

Ruang Tunggu
Pengemudi

Jarak duduk ruang tunggu supir
diatur minimal 1 (satu) meter.
1 Meter

6
TAMU

Tamu wajib menggunakan masker.

1

2

Tamu memarkirkan kendaraan
sesuai dengan petunjuk dan aturan
yang ada.
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ARE A P ARKI R
KARYAWAN

1

2

Karyawan sekurangnya wajib
menggunakan face shield/penutup
wajah dan masker.

Karyawan wajib mencuci tangan
dengan sabun/menggunakan hand
sanitizer setiap bersentuhan dengan
benda yang sering disentuh oleh
publik.

3

4

Petugas di area parkir yang tidak
menggunakan sarung tangan
langsung mencuci tangan dengan
sabun/menggunakan hand sanitizer
setelah membuka pintu mobil tamu.

Gagang pintu masuk dibersihkan
dengan disinfektan/cairan
pembersih lain yang sesuai dan
aman secara berkala.

1 meter

5

6

Karyawan memastikan setiap tamu
menggunakan masker saat
mengunjungi SPA.

Petugas di area parkir memastikan
tidak ada kerumunan di area parkir.
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RUA NG TUNGGU/
RECEPTION AREA

PENG US AHA DAN/ATAU PE N GE LO L A , FA S I L I TA S

1

Meja penerima tamu dilengkapi
sedikitnya dengan hand sanitizer dan
tisu kering.

2

Mengatur meja penerima tamu
untuk tetap menjaga jarak aman
antara resepsionis dengan tamu
minimal 1 (satu) meter atau
melakukan rekayasa teknis seperti
memasang pelindung transparan/
partisi antara resepsionis dan tamu.

Menginformasikan kepada tamu
tentang SOP kebersihan, kesehatan,
keselamatan, dan kelestarian
lingkungan pada usaha SPA.

4

3

Menyediakan formulir registrasi dan data
tamu yang memuat riwayat perjalanan
dan kondisi kesehatan tamu, merujuk
pada formulir penilaian mandiri (self
assessment) risiko Covid-19 (form 1).
Formulir disarankan berbentuk soft copy
menggunakan tab/laptop, dan sedapat
mungkin hindari penggunaan kertas.
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R UAN G T UN GGU/ RECEPTION AREA

Antrean untuk pendaftaran tamu diatur
minimal 1 (satu) meter, diberi tanda khusus
di lantai.

1 meter

5
6
Menyediakan sarana Cuci Tangan
Pakai Sabun (CTPS)/hand sanitizer
dalam jumlah cukup.

Barang publik di area pintu masuk
dibersihkan dengan disinfektan/cairan
pembersih lain yang aman dan sesuai
minimal 3 (tiga) kali sehari.

8

7

Toilet dalam keadaan higienis, bersih,
kering, tidak bau, dan berfungsi dengan
baik, serta dibersihkan sesering mungkin
setelah digunakan.
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R UAN G T UN GGU/ RECEPTION AREA

Tempat sampah di area publik dan toilet
publik selalu dalam kondisi tertutup.

9

Memasang peta lokasi jalur evakuasi
dan titik kumpul.

10

Meletakkan alat pemadam kebakaran pada
lokasi yang mudah dijangkau.

21
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R UAN G T UN GGU/ RECEPTION AREA
TAMU

2

1
Tamu wajib menggunakan
masker.

Tamu dari luar kota menunjukkan
hasil pemeriksaan bebas Covid-19
yang masih berlaku.

14
hari

4

3
Tamu dari dalam kota menunjukkan
formulir penilaian mandiri
(self assessment form) risiko Covid-19
(form 1) dalam bentuk digital/manual.

Tamu yang menggunakan toilet di
reception area menjaga agar tetap
higienis, bersih, kering, dan tidak bau
setelah digunakan.

5
Tamu memberikan informasi kepada
karyawan SPA, jika mengalami
gangguan kesehatan (tidak terbatas
pada demam, batuk, pilek, nyeri
tenggorokan, dan/atau sesak napas).
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R UAN G T UN GGU/ RECEPTION AREA
KARYAWAN

1

2

Karyawan sekurangnya
menggunakan pelindung wajah
(face shield) dan masker.

Karyawan melakukan
pengukuran suhu setiap tamu
masuk. Batas maksimal
suhu 37,2°C.

3

4

Memberikan pembersih tangan
(hand sanitizer) kepada setiap
tamu sebelum memulai
konsultasi.

Menjelaskan dan menerapkan
risiko penularan penyakit
kepada tamu dan upaya
pencegahannya, serta
bagaimana menjaga dan
meningkatkan imunitas tamu.
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R UAN G T UN GGU/ RECEPTION AREA

5

6

Memahami dan dapat
menjelaskan tentang
pengelolaan kebersihan,
kesehatan, keselamatan, dan
kelestarian lingkungan pada
usaha SPA.

Menginformasikan bahwa
usaha SPA telah menerapkan
standar keamanan produk SPA,
termasuk makanan/minuman
yang tersedia di lokasi usaha
SPA.

7

8
Memastikan tamu dari luar kota
menunjukkan hasil
pemeriksaan bebas Covid-19
yang masih berlaku.

Mengetahui informasi
perkembangan terkini tentang
kasus pandemi Covid-19 di
Indonesia dan dunia,
mengetahui nomor kontak
penting, tidak terbatas pada
satuan tugas Covid-19 daerah,
kantor imigrasi, kedutaan besar,
dan rumah sakit.
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R UAN G T UN GGU/ RECEPTION AREA

9

10

Memastikan tamu dari dalam
kota menunjukkan informasi
mengenai kondisi kesehatan
dan riwayat perjalanan dalam
14 hari terakhir dengan mengisi
formulir self assessment risiko
Covid-19 (form 1).

Memberikan minuman rempah
Indonesia sambil memberi penjelasan mengenai fungsi minuman
herbal dalam meminimalkan risiko
penularan penyakit, serta menjaga
dan meningkatkan imunitas tubuh.
Minuman rempah dapat disajikan
di wadah yang dipastikan
kebersihan dan higienitasnya/
wadah sekali pakai ramah
lingkungan.

1 meter

11

12

Resepsionis harus memastikan
jarak antar tamu di ruang
tunggu sejauh minimal
1 (satu) meter.

Resepsionis melakukan
pengukuran suhu terapis di
depan tamu sebelum memulai
perawatan.
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R UAN G T UN GGU/ RECEPTION AREA

13

14

Disediakan alas kaki tamu yang
memenuhi standar hygiene,
yaitu dicuci dengan sabun
setiap habis dipakai, atau
menggunakan alas kaki/sarung
alas kaki sekali pakai.

Menyarankan tamu untuk
melakukan pembayaran secara
nontunai.

15

16

Karyawan mencuci tangan
pakai sabun/menggunakan
hand sanitizer setelah melakukan transaksi tunai dan
nontunai dengan tamu.

Karyawan membersihkan
semua alat yang digunakan
dalam proses pembayaran
dengan disinfektan/cairan
pembersih lain yang aman dan
sesuai, segera setelah transaksi
dilakukan.
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R UAN G T UN GGU/ RECEPTION AREA

17

18

Karyawan menggunakan
seragam yang dilengkapi
dengan alat pelindung diri
yang diperlukan.

Karyawan mengingatkan tamu
jika tidak mematuhi protokol
kesehatan.

19
Karyawan memastikan pengaturan
jadwal kunjungan/perawatan sesuai
jumlah terapis yang bertugas dan
hanya menerima tamu yang sudah
melakukan reservasi terlebih dahulu
agar tidak terjadi kerumunan di ruang
tunggu.
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RUA NG PE R AWATA N
(DRY AND WET AREA)

PENG US AHA DAN/ATAU PE N GE LO L A , FA S I L I TA S

1

Menyediakan aturan tentang prosedur
penyiapan dan pembersihan ruang
perawatan.

Menyediakan aturan tentang
prosedur penyiapan dan
pembersihan diri bagi terapis
sebelum dan sesudah melakukan
perawatan serta memastikan
terapis yang bertugas menjalankan
prosedur dengan baik.

2

Memastikan ruang perawatan didisinfeksi
secara berkala, sebelum dan setelah
digunakan untuk perawatan tamu, sesuai
standar hygiene dan sanitasi.

4

3

Memastikan pembersihan alat, sarana,
dan prasarana di ruang perawatan
dilakukan menggunakan disinfektan/
cairan pembersih lain yang aman dan
sesuai, secara berkala.
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R UA N G P ERAWATAN (DRY AND WET AREA)

Menyediakan dan mengemas bahan yang
digunakan untuk perawatan sesuai standar
hygiene dan sanitasi.

5

6
Memastikan penggantian linen seperti
sarung bantal, seprai, dan selimut
dilakukan sekali pakai.

7
Memastikan pendingin ruangan/
air conditioner (AC) dalam ruang perawatan
berfungsi dengan baik dan filter AC
dibersihkan secara berkala.

Memastikan tempat sampah dalam
keadaan tertutup.

8

Menyediakan peta lokasi jalur evakuasi
dan titik kumpul.

9
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R UA N G P ERAWATAN (DRY AND WET AREA)
TAMU

Tamu mencuci tangan dengan
sabun/menggunakan pembersih
tangan (hand sanitizer) setelah
memegang alat, sarana, dan prasarana
di dalam ruangan perawatan.

1

Tamu dapat melepas masker saat
menerima/menjalani perawatan, dengan
syarat:
- terapis menggunakan alat pelindung diri;
- ruang perawatan dan perlengkapan di
dalamnya didisinfeksi/disanitasi setiap
perawatan selesai dilakukan.

3

2

Tamu membuang sampah di tempat
sampah.

Tamu memberikan informasi kepada
terapis SPA, khususnya resepsionis jika
mengalami gangguan kesehatan (tidak
terbatas pada demam, batuk, pilek, nyeri
tenggorokan, dan/atau sesak napas).
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4

R UA N G P ERAWATAN (DRY AND WET AREA)
T E R APIS
PER S IAPAN

1

2

Terapis mencuci tangan pakai
sabun/menggunakan
pembersih tangan (hand
sanitizer) sebelum melakukan
perawatan.

Terapis wajib menggunakan
face shield/penutup wajah,
masker, dan sarung tangan
(jenis vinyl atau nytril) saat
melakukan perawatan.

3

4

Terapis menjelaskan kepada
tamu manfaat perawatan SPA
dalam meningkatkan imunitas.

Terapis memastikan kembali
kondisi tamu dalam keadaan
sehat saat perawatan.
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R UA N G P ERAWATAN (DRY AND WET AREA)

5

6

Sebelum melakukan
perawatan, terapis menyiapkan
linen yang telah disanitasi/
didisinfeksi.

Terapis menyiapkan alat,
sarana, dan prasarana yang
telah didisinfeksi.

7
Terapis menyiapkan bahan
yang telah dikemas sesuai
standar hygiene dan sanitasi.
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R UA N G P ERAWATAN (DRY AND WET AREA)
T E R APIS
S ET EL AH S ELES A I PER AWATA N

I N FEKSI US

I NF E KS I U S

IN F E KSI U S

1

2

Terapis mengakhiri pelayanan dengan
pesan tips kesehatan sehari- hari di
rumah dan di tempat kerja: menjaga
jarak, memakai masker, pembersih
tangan (hand sanitizer), berbagai cara
membersihkan diri, perilaku hidup
bersih dan sehat untuk menaikkan
sistem daya tahan tubuh (olahraga,
cukup istirahat, tidak stres).

INFEKSIUS

Setelah melakukan perawatan, terapis
mengeluarkan dan membuang semua
produk yang mungkin telah terkontaminasi seperti tisu, kapas, dan
lain-lain pada tempat sampah berpedal
khusus yang diberi tanda INFEKSIUS.
Sampah INFEKSIUS selanjutnya
disimpan di tempat penampungan
sementara yang telah ditetapkan.

3
Setelah melakukan perawatan, terapis
membersihkan dan mendisinfeksi
semua permukaan seperti kursi, meja,
peralatan elektronik, setiap tamu selesai
dan sebelum tamu berikutnya masuk
(ruang perawatan dry area).
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R UA N G P ERAWATAN (DRY AND WET AREA)

4

5

Terapis membersihkan dan
mendisinfeksi semua
permukaan area, setiap tamu
selesai perawatan dan sebelum
tamu berikutnya masuk
(ruang perawatan wet area).

Membawa semua linen yang
telah digunakan ke tempat
penyimpanan linen kotor.

7

6

Mematikan lampu dan seluruh
perangkat elektronik setelah
melakukan perawatan.

Membuka pintu dan/atau
ventilasi/jendela setiap selesai
melakukan perawatan.

8
Setelah selesai bekerja, terapis
membersihkan badan dengan
mandi menggunakan sabun.
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ARE A GANTI PA K A I A N

PENG US AHA DAN/ATAU PE N GE LO L A , FA S I L I TA S

Barang publik di area ganti pakaian,
termasuk loker, dibersihkan dengan
disinfektan/cairan pembersih lain yang
aman dan sesuai secara berkala.

1

Area ganti pakaian dalam keadaan
higienis, bersih, kering, tidak bau,
dan berfungsi dengan baik, serta
dibersihkan/didisinfeksi secara
berkala sesuai standar hygiene dan
sanitasi.

2

OUT
IN
Melakukan rekayasa teknis pada alur keluar
masuk area ruang ganti pakaian untuk
menghindari terjadinya kontak fisik.
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ARE A GANT I P AK AIAN

4

Mengatur okupansi area ruang ganti
pakaian agar tamu dapat menerapkan
aturan jaga jarak minimal 1 (satu) meter
dan mencegah terjadinya kerumunan.

1 meter

5

AC dalam area ganti pakaian berfungsi
dengan baik dan filter AC dibersihkan
secara berkala.

Tempat sampah menggunakan penutup.

7

6

Memasang peta lokasi jalur evakuasi
dan titik kumpul.
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ARE A GANT I P AK AIAN
TAMU

1

2

Tamu wajib menggunakan
masker di area ganti pakaian.

Tamu mencuci tangan dengan
sabun/menggunakan
pembersih tangan (hand
sanitizer) setelah memegang
barang publik di area ganti
pakaian.

3

4

Tamu membuang sampah di
tempat sampah.

Tamu memberikan informasi
kepada karyawan SPA,
khususnya resepsionis jika
mengalami gangguan
kesehatan (tidak terbatas pada
demam, batuk, pilek, nyeri
tenggorokan, dan/atau sesak
napas).
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ARE A GANT I P AK A IAN
KARYAWAN

1

2

Melakukan pembersihan dan
disinfeksi dengan cairan
pembersih yang aman dan
sesuai terhadap seluruh
peralatan dan perlengkapan
fasilitas area ganti pakaian
lainnya seperti loker, kursi, dan
lain-lain sebelum dan sesudah
digunakan.

Mengingatkan tamu untuk
memenuhi protokol kesehatan.

3
Petugas kebersihan atau
personil yang bertugas
sekurangnya wajib
menggunakan face shield,
penutup kepala, masker, dan
sarung tangan.
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ARE A B I L AS

PENG US AHA DAN/ATAU PE N GE LO L A , FA S I L I TA S

1

Mengatur okupansi area bilas dan
menjaga jarak minimal 1 (satu) meter
untuk mencegah terjadinya
kerumunan.

1 me
ter

2

Alat, sarana, dan prasarana di area
bilas dibersihkan dengan
disinfektan/cairan pembersih lain
yang aman dan sesuai.

Menyediakan amenities yang memenuhi
standar hygiene dan sanitasi untuk
kebutuhan di area bilas dalam jumlah
cukup.

3

Memiliki aturan untuk memastikan
semua perlengkapan dan
peralatan, serta lantai di ruang bilas
dalam keadaan bersih, kering, dan
memenuhi standar hygiene dan
sanitasi.

4
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ARE A BI L AS

Memiliki aturan untuk memastikan
penggantian handuk dilakukan sekali pakai.

5

6
Area bilas untuk mengganti pakaian
didisinfeksi sesuai standar hygiene
dan sanitasi.

Area bilas dalam keadaan higienis, bersih,
tidak bau, dan berfungsi dengan baik, serta
dibersihkan secara berkala.

8

7

Tempat sampah harus dalam
keadaan tertutup.
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ARE A BI L AS
TAMU

1 meter

1

2

Tamu mengikuti aturan
penggunaan area bilas untuk tetap
dapat menjaga jarak minimal
1 (satu) meter.

Tamu mencuci tangan dengan
sabun/menggunakan pembersih
tangan (hand sanitizer) setelah
memegang alat, sarana, dan
prasarana di dalam area bilas.

3

4

Tamu membuang sampah di
tempat sampah.

Tamu memberikan informasi
kepada karyawan SPA, khususnya
resepsionis jika mengalami
gangguan kesehatan (tidak terbatas
pada demam, batuk, pilek, nyeri
tenggorokan, dan/atau sesak napas).

5
Tamu segera meninggalkan area
bilas setelah selesai membersihkan
badan, dan kembali menggunakan
masker.
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ARE A BI L AS
KARYAWAN

1

2

Melakukan pembersihan dan
disinfeksi seluruh peralatan dan
perlengkapan di area bilas dengan
cairan pembersih yang aman dan
sesuai secara berkala.

Semua perlengkapan dan peralatan,
serta lantai di ruang bilas dalam
keadaan bersih, kering, dan
memenuhi standar hygiene dan
sanitasi.

3

4

Menyiapkan amenities yang cukup
dan memenuhi standar hygiene dan
sanitasi secara berkala.

Mengingatkan tamu untuk
memenuhi protokol kesehatan dan
aturan penggunaan area bilas.

5

6

Membawa semua linen ke area
laundry segera setelah digunakan
untuk dicuci sesuai standar hygiene
dan sanitasi.

Petugas kebersihan atau personel
yang bertugas sekurangnya wajib
menggunakan face shield, penutup
kepala, masker, dan sarung tangan.
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FASILITAS SPA DAN
AREA PUBLIK L AINNYA
PENG US AHA DAN/ATAU PE N GE LO L A , FA S I L I TA S

1

Fasilitas SPA, seperti: area olah fisik
dan area olah jiwa, area makan
minum, serta tempat ibadah dapat
tetap dibuka dengan mengikuti
protokol kesehatan.

Informasi panduan penggunaan
fasilitas ditempel di pintu masuk
setiap fasilitas SPA dan area publik
lainnya atau tersedia di sistem
reservasi daring.

2

Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai
Sabun (CTPS)/hand sanitizer.
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FAS I L ITAS S P A DAN ARE A P U B LIK L AIN N YA

OUT
IN

4

Mengatur alur masuk dan keluar pada
fasilitas SPA atau area publik lainnya
dengan melakukan rekayasa teknis
untuk menghindari kontak fisik atau
timbulnya kerumunan.

5
Barang publik dibersihkan dengan
disinfektan/cairan pembersih lain yang
aman dan sesuai secara berkala minimal
3 (tiga) kali sehari.

6

Fasilitas SPA dan area publik lainnya
didisinfeksi sesuai standar hygiene dan
sanitasi.

AC pada fasilitas SPA dan area publik
lainnya berfungsi dengan baik dan
filter AC dibersihkan secara berkala.

7
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FAS I L ITAS S P A DAN ARE A P U B LIK L AIN N YA

8

Tempat sampah menggunakan penutup.

Fasilitas SPA dan area publik lainnya dalam
keadaan higienis, bersih, kering, tidak bau,
dan berfungsi dengan baik, serta
dibersihkan secara berkala.

10

9

Memasang peta lokasi jalur evakuasi
dan titik kumpul.
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FAS I L ITAS S P A DAN ARE A P U B LIK L AIN N YA
TAMU

1 meter

1

2

Tamu disarankan membawa dan
menggunakan peralatan ibadah
pribadi masing - masing.

Tamu mengikuti aturan posisi
duduk/berdiri/beribadah serta
antrean yang telah ditetapkan di
dalam ruang fasilitas SPA dan area
publik lainnya.

3

4
Tamu menjaga kebersihan toilet
agar tetap higienis, kering, dan tidak
bau setelah digunakan.

Tamu yang melakukan kegiatan
olah fisik dan/atau olah jiwa tetap
mengikuti ketentuan protokol
kesehatan yang berlaku.

6

5

Tamu memberikan informasi
kepada karyawan SPA, khususnya
resepsionis jika mengalami
gangguan kesehatan (tidak terbatas
pada demam, batuk, pilek, nyeri
tenggorokan, dan/atau sesak napas).

Tamu membuang sampah di
tempat sampah.
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FAS I L ITAS S P A DAN ARE A P U B LIK L AIN N YA
KARYAWAN

1

2

Membersihkan semua peralatan dan
perlengkapan pada fasilitas SPA dan
area publik lainnya tanpa terkecuali
melalui proses disinfeksi sebelum
dan sesudah digunakan.

Membersikan ruangan dan lantai
pada fasilitas SPA serta area publik
lainnya secara berkala sesuai standar
hygiene dan sanitasi.

3

4

Mengingatkan tamu untuk selalu
menerapkan protokol kesehatan.

Petugas kebersihan atau personel
yang bertugas sekurangnya wajib
menggunakan face shield, penutup
wajah, penutup kepala, masker, dan
sarung tangan.
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AREA PENYIMPANAN
LINEN

PENG US AHA DAN/ATAU PE N GE LO L A , FA S I L I TA S

1

Area linen dalam keadaan higienis,
bersih, kering, tidak bau, dan
berfungsi dengan baik, serta
dibersihkan secara berkala sesuai
standar hygiene dan sanitasi.

Menyediakan sarana Cuci Tangan
Pakai Sabun (CTPS)/cairan
pembersih tangan (hand sanitizer).

2

Memiliki aturan dan memastikan barang
publik dibersihkan dengan disinfektan/
cairan pembersih lain yang aman dan
sesuai secara berkala minimal 3 (tiga) kali
sehari.

48
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ARE A P E NYI M P ANAN LI N EN

Menyediakan tempat terpisah untuk linen
kotor dan bersih.

4

5
Memastikan ketersediaan linen dalam
keadaan bersih dan telah dicuci sesuai
standar hygiene dan sanitasi.

Memiliki sirkulasi udara yang baik.

OUT
IN

6

7
Mengatur jumlah karyawan yang
dapat mengakses ruang linen pada
waktu yang bersamaan.

Tempat sampah harus dalam
keadaan tertutup.
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8

A R E A P E NYI M P ANAN LI N EN
KARYAWAN

1

2

Menyimpan linen kotor dan bersih
secara terpisah di tempat yang
berbeda dengan benar.

Menempatkan linen bersih dalam
kondisi tertutup.

3

4

Menempatkan linen yang sudah
dipakai/kotor dalam tempat
tertutup.

Melakukan pembersihan alat,
sarana, dan prasarana dengan
disinfektan/cairan pembersih lain
yang aman dan sesuai secara
berkala minimal 3 (tiga) kali sehari.

5
Karyawan mencuci tangan dengan
sabun/menggunakan pembersih
tangan (hand sanitizer) sebelum
dan selesai bekerja.

50

Edisi
April 2021

RUANG ADMINISTRASI/
KANTOR
PENG US AHA DAN/ATAU PE N GE LO L A , FA S I L I TA S

1m

Mengatur jarak meja kerja dan tempat
duduk antar individu di dalam kantor
minimal 1 (satu) meter atau
melakukan rekayasa teknis seperti
pemasangan pembatas
transparan/partisi.

et
er

1

Menyediakan sarana Cuci Tangan
Pakai Sabun (CTPS)/cairan
pembersih tangan (hand sanitizer).

2

Alat, sarana, dan prasarana di ruang kantor
dibersihkan dengan disinfektan/cairan
pembersih lain yang aman dan sesuai
minimal 3 (tiga) kali sehari.
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RUA N G ADM I NI S T RAS I/K AN TOR

Alat tulis dan alat kerja lainnya disediakan
untuk setiap karyawan.

4

5
Tempat sampah dalam keadaan
tertutup.

Memastikan sirkulasi udara cukup baik serta
pendingin ruangan/air conditioner (AC)
berfungsi dengan baik dan filter AC
dibersihkan secara berkala.

7

6

Mengatur okupansi ruang kerja sesuai
dengan peraturan Pemerintah Daerah
setempat.
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RUA N G ADM I NI S T RAS I/K AN TOR
KARYAWAN

1

2

Karyawan mencuci tangan dengan
sabun/menggunakan pembersih
tangan (hand sanitizer) sebelum
dan sesudah masuk ruang kerja
masing-masing.

Menggunakan peralatan dan
perlengkapan kerja sendiri,
tidak menggunakan secara
bersama-sama.

3

4

Menggunakan alat tulis
masing-masing.

Membersihkan semua peralatan
dan perlengkapan kerja dengan
disinfektan/cairan pembersih lain
yang aman dan sesuai, sebelum dan
sesudah selesai digunakan.

6

5

Menyarankan supplier dan vendor
untuk menerima pembayaran
nontunai.

Memastikan peralatan elektronik
dalam keadaan mati sebelum
meninggalkan ruangan.
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PANTRY

PENG US AHA DAN/ATAU PE N GE LO L A , FA S I L I TA S

1 meter

Mengatur dan memastikan jarak
tempat duduk antar individu di ruang
pantry minimal 1 (satu) meter atau
melakukan rekayasa teknis seperti
pemasanganpembatas
transparan/partisi.

2

1

Memiliki aturan penggunaan ruang
pantry secara bergantian untuk
menghindari kerumunan.

Ruang pantry dalam keadaan bersih serta
memenuhi standar hygiene dan sanitasi.
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PANTRY

Ruang pantry memiliki sirkulasi
udara yang baik.

5

Menyediakan sarana Cuci Tangan
Pakai Sabun (CTPS)/hand sanitizer.

Peralatan pantry dibersihkan dan disimpan
sesuai dengan standar hygiene dan sanitasi.

7

4

6

Tempat sampah harus dalam
keadaan tertutup.
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PANTRY
KARYAWAN

1 meter

1

2

Karyawan mencuci tangan pakai
sabun/menggunakan pembersih
tangan (hand sanitizer) sebelum
dan sesudah beraktivitas di ruang
pantry.

Karyawan mengikuti aturan untuk
masuk ke ruang pantry agar tidak
terjadi kerumunan.

3

4

Karyawan membawa alat makan
dan minum masing-masing.

Meminimalkan penggunaan
peralatan makan dan minum secara
bersamaan serta melaksanakan
prosedur sesuai standar hygiene
dan sanitasi apabila akan digunakan
oleh karyawan lain.
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PANTRY

5

6

Peralatan pantry dibersihkan dan
disimpan sesuai dengan standar
hygiene dan sanitasi.

Karyawan memastikan kondisi
ruang pantry tetap bersih dan
kering setelah digunakan.

7
Karyawan segera meninggalkan
ruangan setelah selesai beraktivitas
di ruang pantry.
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TOILET

PENG US AHA DAN/ATAU PE N GE LO L A , FA S I L I TA S

Toilet yang tersedia dalam keadaan
higienis, bersih, kering, tidak bau, dan
berfungsi dengan baik, serta dibersihkan
sesering mungkin setelah digunakan.

2

1

Menyediakan sabun tangan anti
bakterial pada area toilet.

Menyediakan tisu pengering
tangan/mesin pengering tangan.
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TO I L E T

Fasilitas air beroperasi dengan baik.

5

Tersedia tempat sampah dalam
kondisi tertutup.

Menyediakan informasi cara mencuci
tangan dengan baik dan benar, hemat air
dan energi.

1 meter

7

4

6

Memasang rambu antrean untuk
masuk ke toilet diatur dengan jarak
aman sedikitnya 1 (satu) meter, diberi
tanda khusus yang mudah dilihat.
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TO I L E T
TAMU

1

2

Tamu menjaga kebersihan toilet
selama penggunaan.

Tamu membuang sampah pada
tempatnya.

3

4
Tamu mematuhi imbauan cara
mencuci tangan dengan baik dan
benar, serta penghematan
penggunaan air dan energi.

Tamu mencuci tangan pakai
sabun/menggunakan pembersih
tangan (hand sanitizer) setelah
beraktivitas di toilet.
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TO I L E T
KARYAWAN

1

2

Petugas kebersihan membersihkan
toilet secara berkala sesuai standar
hygiene dan sanitasi.

Petugas kebersihan memastikan
ketersediaan amenities.

3

4
Petugas kebersihan atau personel
yang bertugas sekurangnya wajib
menggunakan face shield, penutup
kepala, masker, dan sarung tangan.

Petugas kebersihan mengosongkan
tempat sampah secara berkala dan
memastikan tempat sampah dalam
kondisi tertutup.

5
Petugas kebersihan mencuci
tangan menggunakan sabun/hand
sanitizer sebelum dan setelah
melakukan pembersihan toilet.
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H A L PENT ING U NTU K
KA RYAWAN/ T E R APIS

Saat perjalanan menuju dan dari tempat kerja

Terapis dalam kondisi sehat, jika ada keluhan tidak
terbatas pada batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di
rumah atau mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan.

Gunakan masker dengan cara yang tepat, menutup
hidung dan mulut hingga dagu.

Upayakan tidak menggunakan
transportasi umum, jika terpaksa agar selalu menjaga
jarak dengan orang lain.

Upayakan tidak sering menyentuh
fasilitas umum.

Gunakan helm sendiri saat bepergian
menggunakan sepeda motor.

Upayakan membayar secara
nontunai.

Tidak menyentuh wajah, mulut, hidung,
atau mengucek mata dengan tangan,
gunakan tisu bersih jika terpaksa.
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Saat tiba di rumah

Tidak melakukan
kontak fisik dengan
anggota keluarga
sebelum membersihkan diri.

Bersihkan handphone,
kacamata, tas dan
barang lainnya yang
dibawa ke tempat kerja
dengan disinfektan.

Cuci pakaian dan
masker dengan
deterjen.

Gaya hidup sehat

Konsumsi gizi
seimbang, perbanyak
sayur dan buah.

Olahraga secara teratur.

Istirahat cukup.

Berjemur di pagi hari.

Menghindari kontak
dengan orang yang
tidak sehat.

Selalu bersikap positif.

Minum air mineral yang
cukup untuk membantu
memenuhi kebutuhan
cairan tubuh
(± 2 liter/hari).

Mengonsumsi vitamin
untuk meningkatkan
imunitas.
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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)
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=
Cj0KCQiAvP6ABhCjARIsAH37rbTu2VeeBmIySiBLqquioTNX2RvZaIujxEeV
JKc24t0BVBIsTqd5-L8aArFtEALw_wcB
http://libdoc.dpu.ac.th/research/Aswin.San.61.pdf
https://experienceiSPA.com/images/pdfs/SPA_Reopening_Checklist_112420.pdf
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ESPA-Guidelines-COVID-19-Ext_.pdf
Janet M, D.Angelo, SPA Business Strategies: A Plan for Success, 2010.
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Pengertian
Umum

C

COVID-19
Nama penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus, SARS-CoV-2, dan merupakan
kependekan dari "Corona Virus Disease 2019."

D

Daring

Dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.

Disinfektan

Bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme
(misalnya pada bakteri, virus dan jamur kecuali spora bakteri) pada permukaan benda
mati, seperti lantai, perabot, dan ruangan.

Dry Area

E

Area kering adalah area yang tidak memiliki layanan perawatan SPA berbasis air atau
peralatan hidroterapi, kecuali wastafel. Area ini terutama digunakan untuk melakukan
layanan perawatan wajah, pijat serta waxing dan mikrodermabrasi.

Emergency Exit
Jalur keluar khusus darurat yang berada di dalam/luar bangunan usaha SPA untuk
keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, dan bahaya-bahaya lain yang
menyebabkan adanya korban jiwa.

F

Face Shield

Alat untuk melindungi wajah dari gas dan partikel yang melayang di udara atau air,
percikan benda kecil, panas, atau uap.

Formulir Registrasi

Formulir yang berisi data tamu yang harus diisi oleh tamu saat proses pendaftaran/
pemesanan perawatan.

Formulir Penilaian mandiri (self assessment form)
Formulir yang berisi pernyataan kondisi kesehatan dan keberadaan tamu
selama 14 hari terakhir.
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H

Hand Sanitizer
Produk pembersih tangan berbasis alkohol yang bisa berbentuk gel atau cairan yang
digunakan untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri dengan
kandungan alkohol minimal 60%.

Higienis
Berkenaan dengan atau sesuai dengan ilmu kesehatan; bersih; bebas penyakit.

Hygiene
Suatu upaya atau tindakan untuk menjaga/meningkatkan kebersihan dan kesehatan
dengan melakukan pemeliharaan dini terhadap semua individu dan faktor lingkungan
yang mempengaruhinya.

L

Linen

Segala perlengkapan pada SPA yang berbahan dasar kain yang digunakan pada
operasional SPA, khususnya di area perawatan.

M

Masker
Alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi mulut, hidung, dan wajah dari
patogen yang ditularkan melalui udara maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi.

P

Pembayaran Nontunai

Sistem pembayaran digital tanpa menggunakan uang fisik (uang kertas maupun uang
logam) seperti menggunakan kartu debet dan kartu kredit.

Protokol Kesehatan

Ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan dan
pengendalian penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

R

Reservasi
Pemesanan perawatan yang dilakukan sebelum tamu tiba di suatu usaha SPA.

S
SPA

Sehat Pakai Air merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara holistik dengan
memadukan berbagai jenis perawatan kesehatan tradisional dan modern yang menggunakan air beserta pendukung perawatan lainnya berupa pijat penggunaan ramuan, terapi
aroma, latihan fisik, terapi warna, terapi musik, dan makanan untuk memberikan efek
terapi melalui panca indera guna mencapai keseimbangan antara tubuh (body), pikiran
(mind), dan jiwa (spirit), sehingga terwujud kondisi kesehatan yang optimal.
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Standar Operasional Prosedur (SOP)
Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan oleh pengelola SPA mengenai proses
penyelenggaraan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan di SPA,
meliputi bagaimana, kapan dimana dan oleh siapa dilakukan.

Supplier

T

Suatu perusahaan atau individu yang menjual atau menyediakan sumber daya yang
dibutuhkan oleh perusahaan SPA untuk memproduksi barang dan jasa tertentu.

Titik Kumpul
Area di sekitar lokasi SPA yang menjadi tempat berkumpul pada saat terjadi keadaan
darurat seperti kebakaran atau gempa bumi.

V

Vendor

W

Suatu perusahaan atau individu yang menyediakan/menjual bahan baku, bahan
penolong, jasa, atau produk yang diolah atau dijual kembali oleh perusahaan SPA.

Wet Area
Area basah adalah ruangan atau ruang yang digunakan untuk memberikan layanan
perawatan berbasis air berisi perlengkapan dan peralatan untuk perawatan SPA seperti
hydrotherapy, whirpools, bath room, shower, jacuzzy, dan lain-lain.
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Pertanyaan
yang sering
diajukan
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Apa yang menjadi dasar hukum
penyusunan Panduan Pelaksanaan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan pada
SPA ini?
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang
Protokol Kesehatan bagi Masyarakat
di Tempat dan Fasilitas Umum dalam
Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).
Siapakah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Panduan Pelaksanaan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan pada SPA
ini?
Pengusaha/pengelola SPA, karyawan
dan terapis SPA, tamu SPA, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
serta asosiasi usaha dan profesi di
bidang SPA.
Mengapa pengusaha/pengelola SPA
serta karyawan dan terapisnya harus
melaksanakan Panduan Pelaksanaan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan pada
SPA ini?
Untuk meningkatkan kepercayaan
tamu terhadap jaminan produk dan
pelayanan yang bersih, sehat, aman,
dan ramah lingkungan selama
melakukan perawatan SPA,
mencegah terjadinya penularan
Covid-19, serta menjaga reputasi dan
kredibilitas usaha SPA itu sendiri.

Apakah Panduan Pelaksanaan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan pada
SPA ini mengatur pembatasan
jumlah tamu yang diperbolehkan?
Panduan ini tidak mengatur
pembatasan jumlah tamu.
Pembatasan jumlah tamu merupakan kebijakan pengusaha/pengelola
SPA masing-masing dengan tetap
memperhatikan jarak aman dan
rekayasa teknis dengan merujuk pada
protokol kesehatan dan ketentuan
lain yang ditetapkan oleh
Kementerian Kesehatan, Pemerintah
Daerah, dan Satuan Tugas Covid-19
Daerah.
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Apa yang harus dilakukan oleh
Pemerintah Daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota) untuk mendukung
penerapan Panduan Pelaksanaan
Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan,
dan Kelestarian Lingkungan pada
usaha SPA ini?
Memperbarui informasi terkait Covid-19
dan menyampaikannya kepada
pengusaha/pengelola SPA dan para
pihak termasuk masyarakat; melakukan sosialisasi, pelatihan/edukasi,
simulasi, uji coba, pendampingan,
pembinaan, serta pemantauan dan
evaluasi terhadap penerapan Panduan
Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan,
Keselamatan, dan Kelestarian
Lingkungan pada usaha SPA.

Apa yang dapat dilakukan oleh
asosiasi usaha dan profesi bidang SPA
untuk mendukung penerapan
Panduan Pelaksanaan Kebersihan,
Kesehatan, Keselamatan, dan
Kelestarian Lingkungan pada usaha
SPA ini?
Melakukan sosialisasi, pelatihan/
edukasi, pendampingan, pembinaan,
serta pemantauan dan evaluasi
kepada anggotanya.
Apa yang harus disiapkan usaha SPA
untuk melaksanakan panduan
Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan,
Keselamatan, dan Kelestarian
Lingkungan (K4) ini?
- Standar Operasional Prosedur (SOP)
mengacu pada Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan,
Keselamatan, dan Kelestarian
Lingkungan pada usaha SPA, serta
protokol kesehatan dan ketentuan
lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah,
dan Satuan Tugas Covid-19 Daerah;
- karyawan dan terapis yang terlatih
dalam memberikan pelayanan
terbaik sesuai dengan SOP yang
berlaku di usaha SPA;
- fasilitas pendukung yang dibutuhkan terkait kebersihan, kesehatan,
keselamatan, dan kelestarian
lingkungan; serta
- informasi tertulis bagi tamu dan
pihak lain yang beraktivitas di SPA
tentang SOP kebersihan, kesehatan,
keselamatan, dan kelestarian
lingkungan yang berlaku pada
usaha SPA.
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Kapan pengusaha/pengelola dapat
membuka kembali SPA untuk
umum?
- adanya ketentuan Pemerintah
Daerah dan Satuan Tugas Covid-19
Daerah yang menyatakan kondisi
wilayah yang kondusif dan
mengizinkan untuk membuka
kembali usaha SPA; dan
- kepastian dan kesiapan usaha SPA
berdasarkan ketentuan pengusaha/
pengelola sesuai SOP, ketersediaan
fasilitas, kesiapan karyawan yang
terlatih untuk melaksanakan
Panduan Kebersihan, Kesehatan,
Keselamatan, dan Kelestarian
Lingkungan pada usaha SPA.

Informasi apa saja yang harus diminta
dari tamu untuk memastikan kondisi
kesehatannya sebelum melakukan
perawatan di lokasi usaha SPA?
Tamu luar kota berupa dokumen hasil
pemeriksaan bebas Covid-19 yang
masih berlaku, bagi tamu dari dalam
kota dokumen riwayat perjalanan
tamu dalam 14 (empat belas) hari
terakhir, riwayat medis terutama
penyakit berat mengacu pada
instrumen self assessment risiko
Covid-19 (form 1).

Apa yang harus dilakukan oleh
pengusaha/pengelola SPA dalam
menangani gangguan kesehatan
yang dialami oleh tamu maupun
karyawan selama berada di SPA?
Menyiapkan SOP untuk menangani
kondisi darurat kesehatan dan
berkoordinasi dengan fasilitas
pelayanan kesehatan terdekat.
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Form 1
INSTRUMEN SELF ASSESSMENT
RISIKO COVID-19
Nama
NIK (No.KTP)
Alamat
Pekerjaan
Tanggal

:
:
:
:
:

.................................
.................................
.................................
.................................
...................................

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda JUJUR dalam
menjawab pertanyaan di bawah ini.
Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal hal berikut:
No.

PERTANYAAN

1

Apakah pernah keluar rumah/ tempat
umum
(pasar, fasyankes, kerumunan
orang, dan lain lain )?
Apakah
pernah
menggunakan
transportasi umum?
Apakah pernah melakukan perjalanan ke
luar kota/internasional? (wilayah yang
terjangkit/zona merah)
Apakah anda mengikuti kegiatan yang
melibatkan orang banyak?
Apakah memiliki riwayat kontak erat
dengan orang yang dinyatakan ODP,PDP
atau konfirm Covid -19 (berjabat tangan,
berbicara, berada dalam satu ruangan/
satu rumah)?
Apakah anda sedang mengalami demam,
batuk,
pilek,
nyeri
tenggorokan,
dan/atau sesak nafas?

2
3

4
5

6

YA

TIDAK

JIKA
YA,
SKOR
1

JIKA
TIDAK,
SKOR
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 :
Risiko besar dan pemeriksaan suhu > 37,3º C 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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IN F O R M AS I K O N TA K

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta
Telepon : 021-3838899
Email : info@kemenparekraf.go.id
Layanan Halo Wonderful : halo.kemenpar.go.id
Website : www.kemenparekraf.go.id
www.pedulicovid19.kemenparekraf.go.id
PPID : www.ppid.kemenparekraf.go.id
Contact Center: 0811895676
Jam Operasional:
Senin – Kamis (08.00 – 16.00)
Jumat (08.00 – 16.30)
Di luar jam operasional dapat dihubungi via WhatsApp (WA).
Media Sosial:
Instagram : @kemenparekraf.ri
Facebook Fan Page : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Twitter : @Kemenparekraf
Youtube : Kemenparekraf

www.kemenparekraf.go.id
08118956767

Kementerian Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif

@kemenparekraf.ri

Kemenparekraf

