
 

 

 

SOP KUNJUNGAN WISATA ALAM SECARA BERTAHAP 

DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU  

MENUJU MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU  

 

Menyikapi dinamika dan perkembangan COVID-19 di Indonesia dan khususnya Jawa 

Timur yang berdampak pada seluruh sektor ekonomi sosial budaya dan tatanan 

kehidupan lainnya termasuk sektor wisata alam di kawasan Taman Nasional Bromo 

Tengger Semeru (TNBTS) dan sekitarnya, serta pandemi yang tidak dapat diprediksi 

kapan berakhirnya, maka diperlukan upaya-upaya penyesuaian tatanan baru wisata 

alam. Dalam rangka pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19 Balai 

Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Balai Besar TNBTS) bersama-sama 

dengan Pemkab, Polres, dan Kodim Lumajang, Malang, Probolinggo, dan Pasuruan 

melakukan upaya-upaya pemulihan sektor wisata alam TNBTS dengan menyusun SOP 

kunjungan wisata alam di TNBTS secara ketat dan terukur untuk dilaksanakan dalam 

kunjungan wisata alam secara terbatas dengan tetap mempedomani dan 

memperhatikan kriteria health, hygine, security dan safety sesuai arahan Presiden 

Republik Indonesia.  

 

I. DASAR 

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/382/2020 tanggal 19 

Juni 2020 Tentang SOP Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas 

Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disesase 

2019 (COVID-19)  

2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK. 01.07/MENKES/413/2020 Tanggal 13 

Juli 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 

2019 (COVID-19) 

3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK. 

261/MENLHK/KSDAE/KSA.0/6/2020 tanggal 23 Juni 2020 tentang Reaktivasi 

Bertahap Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan Suaka Marga 

Satwa untuk Kunjungan Wisata Alam dalam Kondisi Transisi Akhir COVID-19 

4. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur No. 650/28404/118.1/2020 tanggal 19 Juni 

2020 Perihal Tatanan Kenormalan Baru Sektor Pariwisata Jawa Timur 

5. Surat Edaran Direktur Jenderal KSDAE No. 9/KSDAE/PJLHK/KSA.3/6/2020 

tanggal 23 Juni 2020 tentang Arahan Pelaksanaan Reaktivasi Bertahap di 

Kawasan Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Suaka Marga Satwa untuk 

Kunjungan Wisata Alam pada Masa New Normal Pandemi Corona Virus Disease 

2019 COVID-19 

6. Berita Acara Kesepakatan Rapat Koordinasi Rencana Reaktivasi Bertahap 

Kawasan TNBTS sesuai Protokol Kesehatan Pengendalian COVID-19 tanggal 1 

Juli 2020 

 
 



 
 

II. RUANG LINGKUP 
 

Ruang lingkup SOP kunjungan wisata alam di TNBTS pada masa pandemi COVID-19 

meliputi kegiatan dan usaha wisata  : 

a. SOP Kegiatan Wisata Alam di Bromo dan sekitarnya 

b. SOP Pelaku Usaha Penyediaan Jasa/Sarana Wisata Alam 

 

III.  KETENTUAN UMUM 
 

Jumlah pengunjung wisata dengan mempertimbangkan Daya Dukung (DD) dan 

Daya Tampung (DT) Objek Daya Tarik Wisata Alam (ODTWA), pengaturan jaga 

jarak (physical distancing) dan Protokol Kesehatan bagi wisatawan adalah sebagai 

berikut: 

a. Site Pananjakan di Kabupaten Pasuruan  :  178 orang/hari (20% DD/DT) 

b. Site Bukit Cinta di Kabupaten Pasuruan      :    28 orang/hari (20% DD/DT) 

c. Site Bukit Kedaluh di Kabupaten Pasuruan  :    86 orang/hari (20% DD/DT) 

d. Site Savana Teletubbies di Kabupaten Probolinggo : 347 orang/hari (20% 

DD/DT-jumlah pengunjung di Site Kab. Pasuruan) 

e. Site Mentigen di Kabupaten Probolinggo  :   100 orang/hari (20% DD/DT) 
 

Total Kuota Harian Kunjungan Wisatawan  

ke Bromo 20% dari DD/DT  :   739 orang/hari  

Kuota harian akan dievaluasi oleh tim monitoring dan evaluasi 

 
TAHAPAN SOP, PENANGGUNG JAWAB DAN TATA WAKTU 

 

Mengingat resiko penularan COVID-19 dalam kegiatan wisata di TNBTS sangat tinggi, 

maka diperlukan SOP kunjungan wisata alam di TNBTS pada masa pandemi COVID-19 

secara ketat dan terukur dengan tetap mempedomani dan memperhatikan kriteria 

health, hygine, security dan safety. Adapun tahapan-tahapan pembukaan kembali 

kegiatan wisata alam di TNBTS adalah sebagai berikut :  
 

TAHAP PERSIAPAN  

 

1. Rapat Koordinasi Rencana Reaktivasi Bertahap Kawasan TNBTS sesuai Protokol 

Kesehatan Pengendalian COVID-19 (1 Juli 2020)  

2. Penyusunan dan pembahasan SOP kunjungan kawasan sesuai protokol COVID-19 

oleh Pemkab, Polres, dan Kodim Lumajang, Malang, Probolinggo, Pasuruan dan 

BBTNBTS (16 Juli 2020) 

3. Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu Penerapan SOP kunjungan 

wisata alam di TNBTS pada masa pandemi COVID-19, yang beranggotakan para 

pihak terkait yaitu : Pemkab, Polres, dan Kodim Lumajang, Malang, Probolinggo, 

Pasuruan, Perwakilan Pelaku Wisata Alam, Tokoh Masyarakat, dan BBTNBTS (16 

Juli 2020) 



 
 

4. Pertimbangan teknis dan rekomendasi secara tertulis tentang reaktivasi bertahap 

kawasan TNBTS dari Bupati Lumajang, Bupati Malang, Bupati Probolinggo, Bupati 

Pasuruan (Juli - Agustus 2020) 

5. Sosialisasi rutin dan berkala (penyuluhan, banner, medsos, dll) kepada masyarakat 

adat Tengger, masyarakat sekitar kawasan TNBTS dan pelaku wisata oleh 

Pemkab, Polres, dan Kodim Lumajang, Malang, Probolinggo, Pasuruan (Juli 2020 

dst.)  

6. Melakukan simulasi penerapan SOP kunjungan wisata alam di TNBTS pada masa 

pandemi COVID-19 (awal Agustus 2020) 

7. Kepala Balai Besar TNBTS melaporkan secara tertulis rencana reaktivasi bertahap 

kawasan TNBTS ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur 

Jenderal KSDAE  

8. Persiapan Lapangan : 

a. Balai Besar TNBTS :  

- Telah menyiapkan Protokol kesehatan untuk wisatawan yang akan 

berkunjung ke Bromo melalui 4 pintu masuk dari Kabupaten Lumajang,  

Malang, Probolinggo, Pasuruan yaitu: 

1) Penyediaan thermo gun sebanyak 8 buah, masing-masing 2 buah untuk 

tiap pintu masuk (Coban Trisula, Cemorolawang, Wonokitri, Senduro) 

2) Tempat cuci tangan di 4 (empat) pintu masuk (Coban Trisula, 

Cemorolawang, Wonokitri, Senduro), Penanjakan, Bukit Cinta, Bukit 

Kedaluh, Teletubbies, dan Jemplang masing-masing 1 (satu) tempat 

cuci tangan. 

3) Spanduk dan banner tentang Protokol Kesehatan di 4 (empat) pintu 

masuk (Coban Trisula, Cemorolawang, Wonokitri, Senduro). 

4) Sudah disiapkan secara terbatas desinfectan di Cemorolawang dan 

Wonokitri untuk penyemprotan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 

4 sebelum masuk ke pintu loket Bromo. 

5) Alat pelindung diri (face shield, masker, sarung tangan) untuk petugas 

pelayanan pengunjung di 4 (empat) pintu masuk (Coban Trisula, 

Cemorolawang, Wonokitri, Senduro). 

6) Sistem booking online Bromo masih disiapkan dan direncanakan baru 

dapat diaplikasikan pada minggu pertama bulan Agustus 2020. 

7) Telah disiapkan ruang transit di 4 (empat) pintu masuk (Coban Trisula, 

Cemorolawang, Wonokitri, Senduro) jika terjadi insiden terdapat 

pengunjung yang suhu tubuhnya di atas 37,30 C. 

8) Telah dibuat tanda physical distancing di Penanjakan, Bukit Kedaluh, 

Bukit Cinta dan Mentigen. 

b. Pemkab Malang 

- Menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Tatanan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi  Corona Virus 

Disease 19. 



 
 

- Menerbitkan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45 

/380/KEP/35.07.013/2020 tentang Satuan Tugas Pelaksanaan Tatanan 

Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di 

Kabupaten Malang. 

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menerbitkan surat perihal 

Pedoman Protokol Kesehatan bagi Usaha Pariwisata Kepada Pengelola 

Usaha Pariwisata se-Kabupaten Malang. 

- Dinas Pariwisata dan Kabupaten Malang bersama dengan Tim  

SubSatgas Wisata, Hotel dan Resoran telah melakukan sosialisasi dan 

monitoring terhadap DTW yang ada di Kabupaten Malang serta 

melaporkan kepada Bupati Malang.  

- Dinas Kesehatan telah mensosialisasikan adaptasi kebiasaan baru di 

masyarakat wilayah Kabupaten Malang khususnya di Kecamatan 

Poncokusumo, Tumpang, Pakis, dan Jabung melalui Puskesmas. 

c. Pemkab Pasuruan 

- Menerbitkan Peraturan Bupati  Pasuruan Nomor 36 Tahun 2020 

tentang Pedoman Tananan Normal Baru Pada Kondisi Pandemi Corona 

Virus Disease 19 di Kabupaten Pasuruan. 

- Menerbitkan Surat Edaran Bupati  Pasuruan Nomor 560/503/424.078/ 

2020 tentang Tatanan Kenormalan Baru sector Pariwisata Kabupaten 

Pasuruan. 

- Telah menyiapkan SOP/Protokol Kesehatan sesuai dengan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur.  

- Sosialisasi kepada pengusaha jeep dan para driver, homestay, dengan 

melibatkan Gugus Tugas. 

- Dinas kesehatan melaksanakan promosi kesehatan, pengelolaan 

sampah limbah medis (masker), meningkatkan peran serta aktif untuk 

screening awal 

- Telah disiapkan Pos check point oleh satgas gugus tugas Covid-19 pada 

pintu masuk  

- Simulasi protokol kesehatan di masing-masing DTW di wilayah 

Kecamatan Tosari (Gunung Bromo). 

d. Pemkab Probolinggo 

- Telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Peengendalian COVID-19 

- Telah melakukan evaluasi dan simulasi adaptasi kebiasaan baru untuk 

pelaku pariwisata di wilayah TNBTS dan di luar TNBTS 

- Menyiapkan Posko bersama TNI Polri untuk pemantauan kesadaran 

masyarakat 

- Dinas kesehatan telah melakukan sosialisasi dan monitoring hasil 

sosialisasi kepada pelaku usaha, pemilik homestay dan karyawan 

homestay tentang protokol kesehatan, pelaku usaha jeep, dan pelaku 

jasa kuliner.  

 



 
 

e. Pemkab Lumajang 

- Telah menerbitkan Peraturan Bupati tentang Peengendalian COVID-19 

- Pembinaan pada pelaku wisata lokal yang diatur oleh daerah 

- Sosialisasi kepada masyarakat bersama puskesmas  

- Dinas pariwisata telah menyusun protokol kesehatan untuk pelaku 

pariwisata, melakukan pendataan pada 49 objek wisata , sosialisasi 

tentang protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19 menuju 

adaptasi kebiasaan baru. 

f. Polres Malang 

- Bersama TNI/Stakeholder terkait melakukan operasi gabungan dan 

mendirikan pos Check point di wilayah Kabupaten Malang guna 

memberikan edukasi, penyuluhan dan penindakan terhadap 

masyarakat guna memutus rantai penyebaran Covid-19. 

- Pendirian Kampung Tangguh Semeru  di setiap Kecamatan di wilayah 

Kabupaten Malang guna menumbuh kembangkan  kepatuhan dan 

kesiapan masyarakat untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. 

- Melakukan pembagian masker terhadap warga masyarakat pada saat 

melakukan patrol gabungan bersama instansi terkait. 

- Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu di 

wilayah Kabupaten Malang.   

g. Polres Pasuruan 

- Bersama TNI/Stakeholder terkait melakukan operasi gabungan dan 

mendirikan pos Check point di wilayah Kabupaten Pasuruan guna 

memberikan edukasi, penyuluhan dan penindakan terhadap 

masyarakat, pelaku jasa ojek, jeep, pelaku jasa kuliner, homestay dan 

hotel guna memutus rantai penyebaran Covid-19,  

- Pendirian Kampung Tangguh Semeru  di setiap Kecamatan di wilayah 

Kabupaten Pasuruan guna menumbuh kembangkan  kepatuhan dan 

kesiapan masyarakat untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.  

- Melakukan pembagian masker terhadap warga masyarakat pada saat 

melakukan patrol gabungan bersama instansi terkait. 

- Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu di 

wilayah Kabupaten Pasuruan. 

- Melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan Protokol 

Kesehatan pada homestay dan hotel yang beroperasi. 

h. Polres Probolinggo 
- Bersama TNI/Stakeholder terkait melakukan operasi gabungan dan 

mendirikan pos Check point di wilayah Kabupaten Probolinggo guna 

memberikan edukasi, penyuluhan dan penindakan terhadap masyarakat 

guna memutus rantai penyebaran Covid-19. 

- Pendirian Kampung Tangguh Semeru  di setiap Kecamatan di wilayah 

Kabupaten Probolinggo guna menumbuh kembangkan  kepatuhan dan 

kesiapan masyarakat untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. 



 
 

- Melakukan pembagian masker terhadap warga masyarakat pada saat 

melakukan patrol gabungan bersama instansi terkait. 

- Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu di 

wilayah Kabupaten Probolinggo. 

i. Polres Lumajang 

- Bersama TNI/Stakeholder terkait melakukan operasi gabungan dan 

mendirikan pos Check point di wilayah Kabupaten Lumajang guna 

memberikan edukasi, penyuluhan dan penindakan terhadap 

masyarakat guna memutus rantai penyebaran Covid-19. 

- Pendirian Kampung Tangguh Semeru  di setiap Kecamatan di wilayah 

Kabupaten Lumajang guna menumbuh kembangkan  kepatuhan dan 

kesiapan masyarakat untuk menanggulangi penyebaran Covid-19. 

- Melakukan pembagian masker terhadap warga masyarakat pada saat 

melakukan patrol gabungan bersama instansi terkait. 

- Memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang kurang mampu di 

wilayah Kabupaten Lumajang. 

j. Kodim 0818 Malang 

- Melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan bersama Polres dan 

Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pelaku jasa wisata. 

k. Kodim 0819 Pasuruan 

- Melaksanakan kegiatan untuk memutus penyebaran Covid-19 bersama 

Polri dan Pemerintah Daerah dengan melakukan operasi protokol 

kesehatan dan pemakaian masker di masyarakat dan pelaku jasa 

wisata 

l. Kodim 0820 Probolinggo 

- Melaksanakan kegiatan untuk memutus penyebaran Covid-19 bersama 

Polri dan Pemerintah Daerah dengan melakukan operasi protokol 

kesehatan dan pemakaian masker di masyarakat dan pelaku jasa 

wisata. 

m. Kodim 0821 Lumajang 

- Melaksanakan kegiatan untuk memutus penyebaran Covid-19 bersama 

Polri dan Pemerintah Daerah dengan melakukan operasi protokol 

kesehatan dan pemakaian masker di masyarakat dan pelaku jasa 

wisata. 

 

TAHAP PELAKSANAAN 
  

1. Pintu Masuk Tengger Laut Pasir di Cemorolawang  

a. Balai Besar TNBTS 

- Personil pelayanan pengunjung setiap hari 5 orang dengan peralatan APD 

lengkap, dengan tugas 2 orang melakukan pengecekan suhu tubuh, 2 orang 

melakukan pelayanan tiket, supervisi 1 orang. 



 
 

- Telah tersedia 1 jerigen (5 liter) cairan disinfectan. 

- Pengunjung 100% booking dan pembayaran online, dengan pengaturan 

kuota sesuai dengan Daya Dukung/Daya Tampung dengan sistem barcode 

yang dibawahnya menunjukkan site wisata lokasi Bromo yang dikunjungi. 

b. Pemkab Probolinggo 

- Menyiapkan tenaga medis (perawat) 2 orang dan dengan 2 thermo gun 

untuk mengukur suhu tubuh dan melakukan tindakan jika terdapat kasus 

pengunjung yang suhu tubuhnya di atas 37,30 C (standby di posko 

Wonotoro). 

- Melakukan desinfektasi secara rutin di Bromo wilayah Kabupaten 

Probolinggo. 

- Menyiapkan 4 Petugas untuk membantu pengaturan kendaraan bersama 

dengan Polres Probolinggo. 

- Telah disiapkan ambulance di Puskesmas Sukapura jika sewaktu-waktu  

terdapat kasus pengunjung yang suhu tubuhnya di atas 37,30 C. 

- Telah disiapkan cairan disinfectan untuk disemprotkan setiap hari ke 

kendaraan pengunjung roda 2 dan roda 4 di Cemorolawang untuk 

mencegah penularan Covid-19. 

c. Polres Probolinggo 

- Menyiapkan petugas sebanyak   personil untuk mengatur kendaraan 

pengunjung/wisatawan yang akan masuk ke Bromo bersama dengan 

petugas TNBTS dan Pemkab Probolinggo 

- Menyiapkan personil sebanyak ….. orang untuk mengatur pengunjung di 

lokasi wisata (Laut Pasir, Teletubbies, Mentigen) agar mentaati protokol 

kesehatan. 

d. Kodim 0820 Probolinggo 

- Menyiapkan petugas untuk mengatur kendaraan pengunjung/wisatawan 

yang akan masuk ke Bromo bersama dengan petugas TNBTS dan Pemkab 

Probolinggo 

- Menyiapkan personil untuk mengatur pengunjung di lokasi wisata (Laut 

Pasir, Teletubbies, Mentigen) agar mentaati protokol kesehatan. 

2. Pintu Masuk Penanjakan di Wonokitri 

a. Balai Besar TNBTS 

- Personil pelayanan pengunjung setiap hari 5 orang dengan peralatan APD 

lengkap, dengan tugas 2 orang melakukan pengecekan suhu tubuh, 2 orang 

melakukan pelayanan tiket, supervisi 1 orang. 



 
 

- Telah tersedia 1 jerigen (5 liter) cairan desinfectan. 

- Pengunjung 100% booking dan pembayaran online, dengan pengaturan 

kuota sesuai dengan Daya Dukung/Daya Tampung dengan sistem barcode 

yang dibawahnya menunjukkan site wisata lokasi Bromo yang dikunjungi. 

b. Pemkab Pasuruan 

- Menyiapkan tenaga medis (perawat) 2 orang, untuk mengukur suhu tubuh 

dan melakukan tindakan jika terdapat kasus pengunjung yang suhu 

tubuhnya di atas 37,30 C. 

- Melakukan desinfektasi secara rutin di Bromo wilayah Kabupaten Pasuruan. 

- Menyiapkan 2 Petugas untuk membantu pengaturan kendaraan bersama 

dengan Polres Pasuruan. 

- Telah disiapkan ambulance di pintu masuk Penanjakan, Wonokitri.  

- Telah disiapkan cairan disinfectan untuk disemprotkan setiap hari ke 

kendaraan pengunjung roda 2 dan roda 4 di Wonokitri untuk mencegah 

penularan Covid-19. 

c. Polres Pasuruan 

- Menyiapkan petugas sebanyak 1 personil untuk mengatur kendaraan 

pengunjung/wisatawan yang akan masuk ke Bromo bersama dengan 

petugas TNBTS dan Pemkab Pasuruan 

d. Kodim 0819 Pasuruan 

- Menyiapkan petugas sebanyak 1 personil untuk mengatur kendaraan 

pengunjung/wisatawan yang akan masuk ke Bromo bersama dengan 

petugas TNBTS dan Pemkab Pasuruan 

- Menyiapkan personil sebanyak 1 orang untuk mengatur pengunjung di 

lokasi wisata (Penanjakan, Bukit Cinta, Bukit Kedaluh) agar mentaati 

protokol kesehatan. 

3. Pintu Masuk Coban Trisula  

a. Balai Besar TNBTS 

- Personil pelayanan pengunjung setiap hari 6 orang dengan peralatan APD 

lengkap, dengan 3 orang petugas di pintu masuk Coban Trisula dan 3 orang 

petugas di Jemplang. 

- Telah tersedia 1 jerigen (5 liter) cairan desinfectan. 

- Pengunjung 100% booking dan pembayaran online, dengan pengaturan 

kuota sesuai dengan Daya Dukung/Daya Tampung dengan sistem barcode 

yang dibawahnya menunjukkan site wisata lokasi Bromo yang dikunjungi. 

 



 
 

b. Pemkab Malang  

- Menyiapkan tenaga medis (perawat) 2 orang, untuk mengukur suhu tubuh 

dan melakukan tindakan jika terdapat kasus pengunjung yang suhu 

tubuhnya di atas 37,30 C. 

- Melakukan desinfektasi secara rutin di Bromo wilayah Kabupaten Malang. 

- Menyiapkan Petugas untuk membantu pengaturan kendaraan bersama 

dengan Polres Malang. 

- Telah tersedia ambulance di Puskesmas Poncokusumo dan Puskesmas 

Tumpang dan dapat menghubungi PSC (Public Safety Center) 119. 

c. Polres Malang  

- Menyiapkan petugas sebanyak 1 personil untuk mengatur kendaraan 

pengunjung/wisatawan yang akan masuk ke Bromo melalui pintu masuk 

Coban Trisula dan Jemplang bersama dengan petugas TNBTS dan Pemkab 

Malang. 

d. Kodim 0818 Malang  

- Menyiapkan petugas sebanyak 2 personil untuk mengatur kendaraan 

pengunjung/wisatawan yang akan masuk ke Bromo melalui pintu masuk 

Coban Trisula dan Jemplang bersama dengan petugas TNBTS dan Pemkab 

Malang. 

4. Pintu Masuk Senduro di Lumajang 

a. Balai Besar TNBTS 

- Personil pelayanan pengunjung setiap hari 6 orang dengan peralatan APD 

lengkap, dengan 3 orang petugas di pintu masuk Senduro dan 3 orang 

petugas di Pintu Masuk Ranupani. 

- Telah tersedia 1 jerigen (5 liter) cairan desinfectan. 

- Pengunjung 100% booking dan pembayaran online, dengan pengaturan 

kuota sesuai dengan Daya Dukung/Daya Tampung dengan sistem barcode 

yang dibawahnya menunjukkan site wisata lokasi Bromo yang dikunjungi. 

b. Pemkab Lumajang 

- Menyiapkan tenaga medis (perawat) 2 orang, untuk mengukur suhu tubuh 

dan melakukan tindakan jika terdapat kasus pengunjung yang suhu 

tubuhnya di atas 37,30 C. 

- Melakukan desinfektasi secara rutin di Bromo wilayah Kabupaten Lumajang. 

- Telah disediakan ambulance di Puskesmas Senduro. 

 

 



 
 

c. Polres Lumajang 

- Menyiapkan petugas sebanyak 1 personil untuk mengatur kendaraan 

pengunjung/wisatawan yang akan masuk ke Bromo melalui pintu masuk 

Senduro bersama dengan petugas TNBTS dan Pemkab Lumajang. 

d. Kodim 0821 Lumajang 

- Menyiapkan petugas sebanyak 1 personil untuk mengatur kendaraan 

pengunjung/wisatawan yang akan masuk ke Bromo melalui pintu masuk 

Senduro bersama dengan petugas TNBTS dan Pemkab Lumajang 

- BABINSA bersama BABINKAMTIBMAS standby untuk mengatur pengunjung 

di lokasi wisata (Ranupani, Ranu Regulo dan Bantengan) agar mentaati 

protokol kesehatan. 

  

Biaya petugas/personil dan biaya operasional ditanggung oleh instansi masing-masing. 

 

SOP BAGI PENGUNJUNG 

 

• Pengunjung harus dalam kondisi sehat dengan menunjukkan surat keterangan 

sehat dari dokter yang menyatakan bebas dari ISPA. 

• Pengunjung wajib melaksanakan prosedur/protokol kesehatan COVID-19 di 

dalam kawasan TNBTS, menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

sesuai protokol pencegahan COVID-19 (cuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir/Hand Sanitizer, menjaga etika batuk dan bersin, dll). 

• Jika pengunjung selama di dalam kawasan tidak memakai masker dan membawa 

hand sanitizer tidak diperkenankan memasuki Kawasan TNBTS. 

• Pembelian tiket masuk hanya dapat dilakukan secara online melalui situs 

bookingbromo.bromotenggersemeru.org sesuai dengan ketersediaan kuota. 

Tidak ada pembelian langsung untuk masuk kawasan TNBTS. 

• Pengunjung yang diperkenankan untuk memasuki Kawasan TNBTS pada masa 

pandemi Covid-19 berusia ≥ 14 tahun dan ≤ 60 tahun. 

• Pengunjung ketika melakukan proses konfirmasi masuk kawasan tetap menjaga 

jarak dengan petugas loket, sedikitnya 1 (satu) meter dan tidak berkerumun 

selama beraktivitas di area loket. 

• Pengunjung wajib menggunakan masker dan sarung tangan selama berada di 

dalam kawasan Taman Nasional. 
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• Pengunjung wajib dicek suhu tubuh dengan thermogun. Jika ditemukan 

pengunjung dengan suhu >37,30°C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), 

tidak diperkenankan masuk kawasan Taman Nasional. 

• Pengunjung membawa hand sanitizer dan/atau sabun cair untuk membersihkan 

tangan. 

• Pengunjung menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan, seperti 

peralatan makan, minum, ibadah, dll. 

• Pengunjung menjaga jarak dengan pengunjung yang lain, tidak berkerumun, 

dan selalu menjaga ketertiban.  

• Pengunjung berdiri pada tempat yang telah ditentukan (penanda jaga jarak) di 

Bukit Pananjakan, Bukit Kedaluh, Bukit Cinta dan Mentigen. 

• Pengunjung mengikuti aturan posisi jalan (keluar masuk) yang telah ditetapkan 

oleh pengelola.  

• Pengunjung dilarang ke kawah Bromo (radius 1 km). 

• Pengunjung membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga 

kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan 

(menjaga etika batuk dan bersin). 

• Pengunjung tidak membuang masker, tissue, face shield di kawasan TNBTS. 

• Pengunjung bersedia menerima sanksi apabila melanggar SOP yang telah 

ditetapkan. 

• Pengunjung ikut serta menjaga kebersihan fasilitas publik, seperti: mushola, 

kamar mandi/toilet, tempat parkir dan lain-lain. 

• Pengunjung menginformasikan kepada pengelola dan/atau pemandu jika 

mengalami gangguan kesehatan. 

 

SOP BAGI PELAKU USAHA PENYEDIAAN JASA/SARANA WISATA ALAM 
 

• Pelaku Usaha (Jeep, Ojek, PKL, Kuda, Hotel, Homestay, Pedagang Asongan) 

dalam kondisi sehat dan tidak menunjukkan gejala terjangkit COVID-19. 

• Pelaku Usaha menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sesuai 

protokol pencegahan COVID-19 (cuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir/Hand Sanitizer, menjaga etika batuk dan bersin, dll). 

• Pelaku Usaha wajib menggunakan alat – alat pelindung diri seperti masker, 

sarung tangan dan face shield. 

• Pelaku Usaha melakukan kegiatannya pada tempat/lokasi yang telah ditentukan. 



 
 

• Pelaku Usaha memastikan sarpras sebagai penunjang usahanya dalam keadaan 

bersih, memenuhi standar kebersihan dan higienis antara lain dengan 

melakukan pembersihan (disinfeksi) secara berkala menggunakan pembersih 

dan desinfektan yang sesuai dengan protokol COVID-19. 

• Untuk penjual/penyaji makanan wajib mencuci tangan sebelum mengolah dan 

menyajikan pangan, memastikan kebersihan peralatan untuk mengolah dan 

menyajikan pangan serta meminimalkan kontak langsung dengan makanan 

dalam proses penyajiannya. Jika terdapat pelayanan makanan dan minuman, 

pastikan pengelolaan pangan dilakukan sesuai dengan persyaratan hygiene dan 

sanitasi pangan, serta hindari pelayanan secara prasmanan. 

• Untuk penjual/penyaji makanan wajib memastikan kebersihan area restoran 

(meja, kursi dan lantai) serta jarak aman pelanggan lebih dari 1 meter. Dalam 

pelayanan makan dan minum di tempat, dilakukan pembatasan pengunjung 

dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau 1 orang per 1 m2. 

• Penjual memastikan semua produk bersih, higienis dan tertutup, serta meja dan 

kursi untuk pembeli dilakukan pembersihan setiap pergantian pembeli. 

• Memasang tirai plastik pembatas di kasir atau memakai face shield. 

• Menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand 

sanitizer serta menyediakan tempat sampah. 

• Mencuci dan menjaga kebersihan peralatan produksi dan peralatan makan serta 

lingkungan ODTWA. 

• Jika terdapat tempat penjualan cinderamata, pastikan pelayanan dan barang-

barang yang dijual memenuhi standar hygiene dan sanitasi. 

• Untuk Pelaku Usaha Jasa Jeep/Ojek/Kuda wajib memastikan Jeep/Ojek/Kuda 

higienis dan dilakukan pembersihan setiap pergantian penumpang. 

• Untuk Pelaku Usaha Jasa Jeep/Ojek wajib memasang penyekat acrilic antara 

pengemudi dan penumpang, dan menyediakan tempat sampah. Jumlah 

penumpang tidak melebihi 50% dari kapasitas kendaraan/jasa angkutan. 

 

 

 

 

 

 



 
 

TAHAP MONITORING DAN EVALUASI  
 

1. Tim Monitoring dan Evaluasi Terpadu secara berkala melakukan pemantauan 

situasi dan kondisi di lapangan. 

2. Apabila ditemukan kejadian kesehatan darurat maka Tim Monitoring dan Evaluasi 

Terpadu wajib melaporkan kepada Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 untuk 

melakukan tindakan sesuai prosedur yang berlaku. 

3. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas pertimbangan keamanan, 

kesehatan dan dengan dikordinasikan pada para pihak, kegiatan wisata alam di 

TNBTS dapat sewaktu-waktu ditutup oleh Kepala Balai Besar TNBTS berdasarkan 

rekomendasi dari Bupati Kabupaten Probolinggo, Bupati Kabupaten Lumajang, 

Bupati Kabupaten Pasuruan, dan Bupati Kabupaten Malang. 

 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Kontak Layanan Pelaporan/Layanan di ODTWA 

1. Site Bromo dsk     

- TNBTS     : Subur Hari Handoyo – 081230416020 

- Pemkab Probolinggo  :  

- Polres Probolinggo        :  

- Kodim 0820 Probolinggo : 

2. Site Pananjakan dsk     

- TNBTS    : Djoko Puruito Riadi – 082331540979 

- Pemkab Pasuruan  : 

- Polres Pasuruan  : 

- Kodim 0819 Pasuruan  : 

3. Site Coban Trisula dsk    

-    TNBTS    : Bambang Rudiyanto – 081234027678 

- Pemkab Malang  : 

- Polres Malang   : AKP M Lutfi - 082140744849 

- Kodim 0818 Malang  : Kapten Inf Agung Wibowo - 081333445580  

4. Site Senduro dsk     

- TNBTS     : Yunus Tricahyono – 08123394261 

- Pemkab Lumajang  :  

- Polres Lumajang  : AKP Joko Wintoro - 081216701388 

- Kodim 0821 Lumajang : 

B. Sanksi  

1. Jika tidak dalam kondisi sehat dan atau suhu tubuh >37,3⁰C, pelaku usaha 

wisata dan pengunjung tidak diperkenankan memasuki ODTWA. 

2. Teguran lisan, sanksi sosial dan atau sanksi administratif bagi pengunjung/tamu 

dan pelaku usaha wisata yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan yang 

telah ditetapkan. 
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