
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 

PROSEDUR TETAP (PROTAP) 
 
KUNJUNGAN KE ZONA 1  
CANDI BOROBUDUR  
DI ERA KENORMALAN BARU (NEW NORMAL) 
PADA MASA PANDEMI COVID 19 
 



 

Pengantar  

 

Pandemi corana (COVID-19) telah merubah pola kehidupan sehari-hari masyarakat, 

untuk mengurangi dan menghentikan penularan virus. Berbagai upaya telah dilakukan 

secara bersama-sama dengan berbagai tindakan berupa pembatasan fisik dan social. 

Candi Borobudur sebagai pusat kegiatan pariwisata berbasis budaya juga merupakan 

satu lokasi yang sangat rawan penularan virus karena berkumpulnya banyak orang. 

Oleh karena itu telah dilakukan penutupan dari kunjungan umum, mengikuti kebijakan 

pemerintah dalam penanganan COVID-19. 

Penutupan Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon dari kunjungan masyarakat ini di satu 

sisi mampu mencegah penularan virus, namun di sisi lain berhentinya kegiatan 

pariwisata membawa dampak ekonomi yang cukup serius bagi masyarakat sekitar. 

Borobudur selama ini telah menjadi tumpuan penghidupan bagi banyak masyarakat 

serta sumber pendapatan negara melalui BUMN (PT. TWCBPRB). 

Seiring dengan perkembangan penanganan COVID-19 nasional, baru-baru ini 

dikemukakan suatu perubahan pendekatan baru yang disebut sebagai era kenormalan 

baru (new normal). Di era kenormalan baru ini maka berbagai pembatasan fisik dapat 

disesuaikan dengan tetap menjaga protocol kesehatan. Pembukaan kembali Candi 

Borobudur, Mendut, dan Pawon saat ini telah diwacakan sehingga harus dipersiapkan 

hal-hal yang diperlukan sehingga protocol kesehatan yang menjadi prasyarat dasar 

dapat terus dijalankan secara konsisten.  

Pembukaan kembali Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon harus direncanakan dan 

dilaksanakan dengan cermat dan disiplin sehingga tidak menimbulkan terjadinya kondisi 

yang berisiko terjadinya penularan virus secara masif. Pengaturan pengunjung dan 

penerapan protokol kesehatan harus dijakankan dengan serius dan terprogram. Untuk 

menjamin pengaturan yang konsisten, maka perlu disusun prosedur tetap agar dapat 

menjadi acuan bersama di lapangan. 

Prosedur tetap ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan pendemi lokal 

dan nasional, kondisi di lapangan, perilaku pengunjung, dan kesiapan petugas yang 

ada. Beberapa sarana pendukung juga harus disiapkan agar penerapan prosedur tetap 

ini dapat berjalan dengan baik di lapangan. Prosedur tetap ini diharapkan menjadi 

standar dan acuan yang praktis dan diikuti semua pihak, dalam operasinal kunjungan 

Candi Borobudur, Mendut, dan Pawon. 

 

 

 

 

 



I. LATAR BELAKANG 

Seiring dengan perkembangan kasus pandemic corona virus disease (COVID - 19) 

yang melanda hampir diseluruh belahan dunia, saat ini kemudian muncul istilah baru 

dengan apa yang disebut sebagai “new normal”. Juru Bicara Pemerintah untuk 

Penanganan Covid-19. Achmad Yurianto sendiri menegaskan bahwa New normal 

adalah perubahan budaya. Budaya hidup baru dengan selalu menerapkan pola hidup 

bersih dan sehat (PHBS), memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan dan 

selalu menjaga jarak (physical distancing). Perkembangan paradigma ini juga 

berimbas ke sektor pariwisata. New normal dalam konteks pariwisata juga berusaha 

mengembalikan kembali kepercayaan wisatawan dengan membuka kembali destinasi 

wisata yang ditujukan untuk memulihkan kembali perekonomian yang telah memburuk 

akibat dampak COVID - 19. Terkait dengan hal ini Candi Borobudur sebagai satu aset 

pariwisata yang besar di Indonesia juga tidak lepas dari konteks new normal pariwisata 

tersebut. Tinggalan dinasti Syailendra yang masuk sebagai warisan budaya dunia 

(world heritage) tersebut rencana akan segera dibuka kembali untuk kunjungan 

wisatawan. Terkait dengan hal tersebut Balai Konservasi Borobudur, Unit Pelaksana 

Teknis dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal 

Kebudayaan telah menyiapkan dokumen Prosedur Tetap (PROTAP) Kunjungan 

Wisatawan ke Candi Borobudur di era New Normal pada masa Pandemi COVID 19 

ini. 

 

 

II. PERHITUNGAN CARRYING CAPACITY BERDASARKAN 

KETENTUAN PHYSICAL DISTANCING MINIMAL 1,5 -2 M 

Berdasarkan hasil kajian yang sudah dilaksanakan oleh Balai Konservasi Borobudur 

tentang Carrying Capacity  pengunjung Candi Borobudur, maka ketentuan tentang 

jumlah pengunjung yang boleh naik dan hal yang terkait physical distancing adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengunjung Candi Borobudur wajib melakukan pemeriksaan kesehatan (area 

zona 2 yang menjadi tanggung jawab PT. TWCBPRB) 

2. Pengunjung yang dapat masuk ke area zona 1 (halaman) Candi Borobudur adalah 

pengunjung yang sudah lolos pemeriksaan kesehatan dengan menunjukan bukti 

lolos pemeriksaan kesehatan .  

3. Jumlah Pengunjung yang diijinkan satu kali naik adalah dengan ketentuan sebagai 

berikut. 



a. Pengunjung yang berada di area councourse yang berasal dari ticketing 

masuk ke area zona 1 dan melakukan proses antrian di area councourse dan 

tetap menjaga physical distancing. 

b. Satu kloter/rombongan yang masuk ke halaman zona 1 sebanyak 140 orang, 

sesuai dengan perhitungan kapasitas halaman berdasarkan ketentuan 

physical distancing jarak minimal 1,5-2 m  ( perhitungan terlampir ).  

c. Satu kloter/rombongan sebanyak 140 orang tersebut waktu kunjungannya 

dibatasi selama 1 jam. jadi satu hari jumlah maksinal pengunjung yang masuk 

ke zona 1 Candi Borobudur sebanyak : 10 jam x 140 org = 1400 orang 

d. Rombongan pengunjung baik yang masuk ke area halaman zona 1 harus di 

damping oleh guide tour ( satu guide membawa satu rombongan pengujung 

maksimal 20 orang). Untuk satu jam kunjungan jumlag kapasitas 140 orang 

berarti dibagi menjadi 7 grup dengan 7 tour guide 

4. Pengunjung zona 1 (struktur dan halaman) Candi Borobudur harus melaksanakan 

protokol jaga jarak fisik (physical distancing) antar pengunjung dengan jarak 

minimal 1.5-2 m 

 

III. PENGATURAN WAKTU KUNJUNG HALAMAN DAN 

STRUKTUR CANDI BOROBUDUR   

Pembukaan Candi Borobudur untuk kunjungan di era new normal pada masa 

pandemic COVID 19 ini diatur dengan rincian waktu sebagai berikut : 

a. Jam kunjungan ke Candi mulai buka pukul 07.00 WIB dan tutup pada pukul 

15.00 WIB 

b. Waktu buka Candi Borobudur tersebut dari hari Selasa sampai dengan Minggu 

c. Hari Senin dilaksanakan ketentuan baru yaitu libur. Libur hari Senin ini akan 

digunakan oleh personil Pemeliharaan Balai Konservasi Borobudur untuk 

melakukan maintenance dan penyemprotan desinfektan baik di area struktur 

candi maupun di titik – titik halaman zona 1 Candi Borobudur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN DOKUMEN PENGUNJUNG    

A. Perencanaan 

1. Petugas Pemeriksa 

a. Proses pemeriksaan kesehatan dan dokumen pengunjung menjadi 

tanggung jawab PT. TWCBPRB  

b. Petugas pemeriksa kesehatan dan dokumen pengunjung dipastikan cukup,  

c. Petugas pemeriksa mempunyai kemampuan dalam mengoperasikan 

thermo chamber. 

d. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan masker, kaos tangan, baju 

pelindung dan peralatan lainnya yang sesuai standar. 

e. Petugas pemeriksa dokumen hasil screening di zona 2 dilaksanakan oleh 

petugas dari Balai Konservasi Borobudur, dengan lokasi pemeriksaan di 

zona 1 pada pintu sisi timur 

2. Sarana dan prasarana 

a. Pemeriksaan suhu tubuh pengunjung wajib menggunakan thermo 

chamber. 

b. Tersedianya tempat untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan di 

lokasi tiketing (zona 2 PT.TWCBPRB). 

c. Tersedianya tempat untuk istirahat bagi pengunjung yang terdeteksi 

mempunyai temperature suhu badan melebihi batas yang ditentukan di 

sekitar lokasi tiketing (zona 2 PT.TWCBPRB) 

d. Tersedianya tempat untuk isolasi bagi pengunjung yang terindikasi 

(suspek) covid-19. (zona 2 PT.TWCBPRB) 

e. Tersedianya bukti hasil pemeriksaan di bagian ticketing (zona 2 

PT.TWCBPRB) 

f. Tersedianya tempat yang digunakan untuk pengecekan dokumen hasil 

pemeriksaan kesehatan di zona 2, dengan lokasi pemeriksaan di zona 1 

pada pintu sisi timur 

f. Tersedianya desinfektan, antiseptic, tempat cuci tangan dan tempat 

pembuangan sampah yang mencukupi di titik masuk, titik keluar baik di 

area zona 1 dan 2  Candi Borobudur 

g. Tersedianya alat pelindung diri (APD) bagi petugas yang ada di zona 2 dan 

zona 1 sesuai dengan standar kesehatan (spesifikasi APD terlampir)  

h. Tersedianya jalur yang mudah untuk akses mobil ambulance jika 

pengunjung mengalami gejala tingkat lanjut dan harus dibawa ke RS 

 



B. Pelaksanaan/Implementasi 

1. Upaya Deteksi dini Corona Virus Disease 19 

a. Berkoordinasi dengan PT. TWCBPRB tentang jumlah pengunjung yang 

akan masuk ke zona 1 halaman, kategori pengunjung domestic/mancagera 

dan data dominasi asal wilayah dan negara ( informasi akses data untuk 

zona merah wilayah Indonesia dan daftar negara dengan tranmisi local : 

www.infeksiemerging.kemenkes.go.id) 

g. Melakukan pemeriksaan kesehatan, skrining suhu dengan menggunakan 

thermo chamber di sekitar pintu masuk zona 2 (area tiketing). 

b. Bila ditemukan ada pengunjung dengan suhu tubuh ≥ 37,3°C (2 kali 

pemeriksaan dengan jarak 5menit) maka pengunjung tersebut tidak 

diperkenankan masuk. (KMK Nomor : HK.01.07/MENKES/382/2020).  

Kepada pengunjung tersebut kemudian dilakukan anamnesis (kegiatan 

komunikasi yang dilakukan antara dokter sebagai pemeriksa dan pasien 

yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit yang 

diderita dan informasi lainnya yang berkaitan sehingga dapat mengarahkan 

diagnosis penyakit pasien) untuk menentukan apakah pengunjung tersebut 

memenuhi kriteria kasus COVID-19. Pemeriksaan dilakukan menggunakan 

standar protocol yang disyaratkan ( ruang pemeriksaan di zona 2 dan 

disediakan oleh PT.TWCBPRB  ) 

c. Pengunjung yang tidak terindikasi adanya peningkatan suhu tubuh dan 

dinyatakan sehat dapat melanjutkan kunjungan ke zona 1 halaman Candi 

Borobudur dengan membawa bukti hasil pemeriksaan di zona 2 dan tetap 

mentaati standar protokol kesehatan. 

d. Proses selanjutnya adalah pengecekan dokumen hasil pemeriksaan dan 

screening yang dilakukan di batas zona 1 sisi timur oleh petugas dari Balai 

Konservasi Borobudur. 

e. Untuk mengantisipasi kondisi yang tidak diinginkan, seperti pengunjung 

yang tiba-tiba mengalami ganggungan kesehatan, PT.TWCBPRB 

berkewajiban menyiapkan tenaga bantuan kesehatan dan bekerja sama 

dengan institusi kesehatan setempat. 

2. Penanganan pengunjung yang terindikasi (suspek) COVID-19 dari hasil 

deteksi dini 

a. Pengunjung yang tidak lolos pemeriksaan screening di zona 2 tidak 

diijinkan masuk ke area Candi Borobudur dan jika ada kemungkinan 

suspek COVID-19, maka segera dilakukan rujukan ke RS, rujukan sesuai 

dengan prosedur penanganan pasien suspek COVID-19. 



b. Jika terjadi kondisi yang lain, yaitu pengunjung yang lolos pemeriksaan 

kesehatan di zona 2 dan ketika masuk di pemeriksaan zona 1 tiba tiba 

pingsan atau menunjukan gejala yang berkaitan dengan COVID- 19, maka 

segera dilakukan penanganan seperti pada point (a) 

c. Pelaksanaan penanganan pada point (a) dan (b) menjadi tanggung jawab 

PT.TWCBPRB 

 

V. ISOLASI, PENANGANAN AWAL DAN RUJUKAN TERHADAP 

PENGUNJUNG YANG TERINDIKASI / DIDUGA (SUSPEK) 

Seluruh ketentuan dalam poin no V ini harus dilaksanakan oleh PT. TWCBPRB 

selaku otoritas zona 2 dan pihak yang melaksanaan pemanfaatan Candi Borobudur. 

A. Isolasi dan Penanganan Kasus Awal 

Pengunjung yang sudah melalui tahap anamnesa dan dinyatakan sebagai kasus 

suspek segera dilakukan isolasi di RS rujukan untuk mendapatkan penanganan 

lebih lanjut sesuai protocol penanganan pasien COVID-19. Langkah yang dilakukan 

: 

1. Pengunjung ditempatkan dalam ruang isolasi sementara yang sudah ditetapkan 

di zona 2 (PT. TWCBPRB), dengan memperhatikan : 

a. Kasus suspek menjaga jarak sedikitnya 1,5 - 2 meter satu sama lain dalam 

ruangan yang sama. 

b. Terdapat kamar mandi khusus yang hanya digunakan oleh kasus suspek 

2. Petugas di titik masuk menginstruksikan kasus suspek untuk melakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Menggunakan masker medis ketika menunggu untuk dipindahkan ke 

fasilitas kesehatan - yang diganti secara berkala atau apabila telah kotor. 

b. Tidak menyentuh bagian depan masker dan apabila tersentuh wajib 

menggunakan pembersih berbahan dasar alkohol atau sabun dan air. 

3. Petugas di titik masuk harus menghindari masuk ke ruang isolasi sementara. 

Apabila terpaksa harus masuk, maka wajib mengikuti prosedur sebagai berikut: 

a. Petugas menggunakan APD lengkap. 

b. Membersihkan tangan menggunakan pembersih berbahan dasar alcohol 

atau sabun dan air sebelum dan sesudah memasuki ruang isolasi. 

4. Tisu, masker, dan sampah lain yang berasal dari dari ruang isolasi sementara 

harus ditempatkan dalam kontainer tertutup dan dibuang sesuai dengan 

ketentuan nasional untuk limbah infeksius. 



5. Permukaan yang sering disentuh di ruang isolasi harus dibersihkan 

menggunakan desinfektan setelah ruangan selesai digunakan oleh petugas 

yang menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai. 

6.  Pembersihan dilakukan dengan menggunakan desinfektan yang mengandung 

0.5% sodium hypochlorite (yang setara dengan 5000 ppm atau perbandingan 

1/9 dengan air) atau yang mengandung hidrogen peroksida 0,5 % 

 

B. Penyiapan Protokol Transportasi Untuk Kasus Suspek 

1. Menghubungi RS rujukan untuk memberikan informasi kasus suspek yang akan 

dirujuk. 

2. Memastikan ketersediaan ambulans dan peralatan di dalamnya lengkap dan 

berfungsi dengan baik. 

3. Memastikan ketersediaan APD petugas kesehatan yang akan merujuk kasus 

suspek. 

4. Menerapkan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi dalam melakukan 

rujukan pasien. 

5. Melakukan disinfeksi pada mobil ambulans dan pengantar sesuai dengan SOP. 

C. Pertimbangan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi untuk Mobil Ambulans 

dan Petugas Transportasi yang Bertugas di Ambulan 

1. Petugas dan sopir yang akan merujuk kasus suspek menggunakan APD 

lengkap. 

2. APD sekali pakai harus dibuang sesuai dengan aturan terkait pembuangan 

lmbah infeksius medis. APD yang dapat digunakan kembali dilakukan 

dekontaminasi terlebih dahulu sebelum digunakan kembali (desinfeksi dan 

sterilisasi). 

3. Pengemudi ambulan terpisah dari kasus suspek (dengan jarak aman lebih dari 

1 meter). Pengemudi ambulans tidak perlu menggunakan APD jika jarak aman 

tersebut terpenuhi. Jika pengemudi ambulan juga harus membantu 

memasukkan kasus suspek ke ambulans, maka pengemudi ambulans harus 

mengikuti rekomendasi yang ada di poin sebelumnya. 

4. Staf transportasi yang bertugas di ambulans harus secara rutin menjaga 

kebersihan tangan dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, atau 

hand sanitizer berbasis alkohol sebelum memakai APD dan setelah selesai 

memakai APD. 

5. Ambulans dan kendaraan angkut harus dibersihkan dan didesinfeksi,khususnya 

di area yang berhubungan dengan kasus suspek. Pembersihan dapat dilakukan, 

menggunakan desinfektan yang mengandung 0,5% natrium hipoklorit (yaitu 



setara dengan 5000 ppm) dengan perbandingan 1 bagian disinfektan untuk 9 

bagian air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. KETIKA SAMPAI DI AREA TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR         

( ZONA 2  DAN AREA TICKETING) 

a. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di area yang sudah ditentukan oleh petugas dan 

hasilnya dicatat dalam dokumen yang sudah disiapkan untuk dibawa ke pemeriksaan 

pengunjung di pintu masuk zona 1.  

b. Wajib mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau handsanitizer berbasis 

alkohol yang tersedia di area taman wisata Candi Borobudur. 

c. Wajib menggunakan masker yang standar sesuai dengan yang disyaratkan dalam 

protokol kesehatan. 

d. Wajib melaksanakan physical distancing dengan jarak 1,5-2 m 

e. Memperhatikan etika ketika batuk/bersin dengan: 

1) menutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau lengan baju atas bagian 

dalam ketika batuk atau bersin; 

2) membuang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah dan mencuci tangan 

dengan menggunakan air bersih dan sabun atau handsanitizer berbasis alkohol 

yang telah disediakan. 

e. Menghubungi petugas kesehatan yang tersedia di pemeriksaan awal ketika merasa 

sakit untuk mendapatkan pertolongan/perawatan. 

f. Tidak melakukan stigmatisasi/diskriminasi sesama pengunjung terkait COVID-19. 

 

2. KETIKA DINYATAKAN MENGALAMI KASUS SUSPEK COVID-19 

a. Apabila dinyatakan sebagai kasus suspek COVID-19, tetap tenang dan bersiap 

menuju ruang isolasi sementara dengan didampingi petugas kesehatan yang 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). 

b. Mengikuti seluruh protokol penanganan COVID-19 yang diarahkan oleh petugas. 

 

 

 

 

KEWAJIBAN YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PENGUNJUNG 
YANG AKAN MASUK KE KOMPLEKS CANDI BOROBUDUR 

 



3. KETIKA DINYATAKAN LOLOS PEMERIKSAAN DI ZONA 2 (AREA 

TICKETING) 

a. Menunjukkan bukti hasil pemeriksaan kesehatan dan screening di zona 2, yang akan 

diperiksa oleh petugas di zona 1 pada pintu sisi timur. 

b. Menaati segala bentuk perintah dan larangan selama berkunjung ke Candi Borobudur 

termasuk juga melaksanakan proses antrian pada lokasi yang sudah disiapkan. 

c. Lokasi untuk menunggu proses antrian disiapkan oleh PT.TWCBPRB. 

d. Mentaati protokol jaga jarak fisik (physical distancing) antar pengunjung dengan jarak 

minimal 1.5-2 m. 

 

4. KETIKA DINYATAKAN LOLOS PEMERIKSAAN DI ZONA 1 (PINTU 

MASUK SISI TIMUR) 

a. Menaati segala bentuk perintah dan larangan selama berkunjung ke Candi Borobudur 

termasuk juga melaksanakan antri dan protokol jaga jarak fisik (physical distancing) 

antar pengunjung. 

b. Mengikuti tata tertib berkunjung sesuai dengan alokasi waktu yang disyaratkan yaitu 

maksimal jumlah pengunjung satu periode kunjungan sebanyak 1000 orang dengan 

lama kunjungan maksimal selama 1 jam. 

c. Kunjungan di zona satu terbatas hanya pada halaman Candi Borobudur. 

d. Selama kunjungan di area zona 1 ( halaman candi) pengunjung wajib menggunakan 

pemandu wisata (tour guide) yang sudah dikoordinir oleh HPI 

e. Satu orang pemandu wisata (tour guide) maksimal memandu pengunjung sebanyak 20 

orang 

f. Pemandu wisata (tour guide) wajib menyampaikan informasi mengenai rombongan 

yang dipandunya kepada petugas di zona 1, dan bertanggungjawab terhadap aktifitas, 

ketertiban dan waktu kunjungan. 

g. Jika ada pengunjung yang mendadak mengalami gangguan kesehatan selama berada 

di zona 1 halaman, pemandu segera menghubungi petugas yang ada di sekitar lokasi 

 

5. KETIKA PENGUNJUNG MERUPAKAN TAMU YANG BERSIFAT 

KEDINASAN 

a. Dilakukan pemeriksaan kesehatan, screening suhu dengan menggunakan thermo gun 

di pos pengamanan kantor Balai Konservasi Borobudur 

b. Bila ditemukan ada peningkatan suhu tubuh > 37,5°C maka dilakukan anamnesis 

(kegiatan komunikasi yang dilakukan antara dokter sebagai pemeriksa dan pasien 



yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit yang diderita dan 

informasi lainnya yang berkaitan sehingga dapat mengarahkan diagnosis penyakit 

pasien) untuk menentukan apakah pengunjung tersebut memenuhi kriteria kasus 

COVID-19. Pemeriksaan dilakukan menggunakan standar protokol yang disyaratkan. 

c. Pengunjung yang tidak terindikasi adanya peningkatan suhu tubuh dan dinyatakan 

sehat dapat melanjutkan kunjungan ke zona 1 halaman Candi Borobudur dengan 

membawa bukti hasil pemeriksaan dan tetap mentaati standar protokol kesehatan. 

d. Tamu kedinasan harus didampingi oleh staf dari Balai Konservasi Borobudur 

 

6. PENUTUP 

Ketentuan dibukanya kawasan cagar budaya Borobudur mengacu pada keputusan Gugus 

Tugas Covid 19 Kabupaten Magelang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

: Area Kunjungan di Zona 1 Candi Borobudur 

 

Ketentuan jarak Physical Distancing minimal 1-2 m, jadi 1 luasan per orang  

: 2x 2m  : 4 m 2 

Total Kapasitas Kunjungan  

Halaman Zona 1 sebesar  

: 560 m2 / 4 org/m2 

: 140 orang 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1  
Perhitungan Carrying Capacity Berdasarkan Ketentuan Physical Distancing 
Minimal 1,5 -2 m 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2  
Detail Alat Pelindung Diri (APD) 

 



 

  

 

 

LAMPIRAN 3  
Perhitungan Carrying Capacity Berdasarkan Ketentuan Physical Distancing Minimal 1,5 -2 m 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4  
Peta Alur Simulasi Kunjungan Ke Halaman Zona 1 Candi Borobudur 
 


