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             PERATURAN BUPATI ACEH BESAR 

             NOMOR 24 TAHUN 2020 
TENTANG                                                                 
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN 
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN 
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN 
PENGENDALIAN CORONA VIRUS 
DISEASE 2019 DI KABUPATEN ACEH 
BESAR 

 

AKTIVITAS DI LUAR RUMAH PADA SAAT PEMILIHAN KEUCHIK  
 

1. Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Pemilihan Keuchik pada masa penanganan 
Covid-19: 

 

a. Pelaksanaan  rappid  test  terhadap  personel  Panitia  Pemilihan  Keuchik  atau 
nama lain yang bertugas yang memiliki gejala terpapar Covid-19; 

b.  Penggunaan  alat  pelindung  diri  paling  kurang  berupa  masker  bagi  Panitia 
Pemilihan yang sedang bertugas; 

c. Penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan 
yang digunakan   untuk   suatu   kegiatan   dalam   pelaksanaan   tahapan 
penyelenggaraan Pemilihan, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan 
disinfektan; 

d. Pengecekan kondisi suhu tubuh penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, 
Pemilih,  dan  seluruh  pihak  yang  terlibat  sebelum  suatu  kegiatan  dalam 
tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai; 

e. Pengaturan jarak antara penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, 
dan seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  setiap  tahapan  penyelenggaraan 
Pemilihan; 

f. Pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing-masing 
tahapan penyelenggaraan Pemilihan; 

g. Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap 
kegiatan dalam   pelaksanaan   tahapan   penyelenggaraan   Pemilihan   yang 
diharuskan adanya kehadiran fisik; dan 

h. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka 
secara langsung antara penyelanggara Pemilih, Pemilih, dan seluruh pihak yang 
terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. 

 

 

2. Protokol Kesehatan Bagi Panitia Pemilihan Keuchik: 

a. Seluruh Panitia Pemilihan Keuchik dinyatakan sehat dan tidak terpapar oleh 
Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan rapid non reaktif. 

 

b. Seluruh  Panitia  Pemilihan  Keuchik dalam  Pelaksanaan Pemilihan Keuchik  
wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut: 

 

1) menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yaitu: masker, pelindung wajah dan 
sarung tangan plastik; 

2) Menerapkan  prinsip  Physical  Distancing/jaga jarak 1-2 meter dan tidak 
bersentuhan atau berjabat tangan; 

3) penyiapan  lokasi  pemungutan  suara  yang  memadai/diusahakan  pada 
tempat yang terbuka; 

4) menyiapkan  sarana  kebersihan  cuci  tangan  atau  handsanitizer  sebelum 
pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS); 

5) menyiapkan  sarana  pemeriksaan  suhu  tubuh  bagi  petugas,  kelompok 
pemilih, petugas pengawas, saksi calon, BPD pada pintu masuk tempat 
pemungutan suara (TPS).



6) menyiapkan Masker cadangan bagi kelompok pemilih yang datang tidak 
menggunakan masker dan penggantian masker bagi petugas yang telah 
menggunakan masker lebih dari 4 jam; 

7) melaksanakan pengawasan terkait protokol kesehatan yaitu pelaksanaan 
cuci tangan, pengukuran suhu, jaga jarak, penggunaan masker serta jarak 
aman antrian terhadap petugas, kelompok pemilih/siapapun yang ada dalam 
lokasi pemungutan suara; 

8) membuat  undangan  bagi  calon  pemilih  dengan  pengaturan  waktu  yang 
tepat kepada calon pemilih agar alur datangnya calon pemilih dapat 
bergantian dan menghindari terjadinya penumpukkan calon pemilih pada 
tempat pemungutan suara (TPS)/penerapan kegiatan physical distancing, 
contoh: 
a) calon pemilih nomor 01 sampai dengan 25 Pukul 08.00-09.00. 

b) calon pemilih nomor 26 sampai dengan 50 Pukul 09.00-10.00. 

c) dan seterusnya. 
 

9) memprioritaskan kelompok pemilih berusia lanjut terlebih dahulu (memiliki 
keretanan penularan: daya tahan tubuh kurang dan banyak disertai 
Komorbid); 

 

10) seluruh petugas dapat membawa alat tulis masing-masing, tidak bergantian 
dengan petugas yang lain untuk mencegah penularan COVID-19; 

 

11) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk 
mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan. 

 

3. Dalam pengelolaan berkas, agar memperhatikan hal-hal berikut: 
 

a. berkas Dokumen Pemilihan Keuchik agar dapat dibungkus bahan plastik; 

b. Sebelum berkas diterima dan dibuka agar dapat dilakukan proses disinfeksi 
terlebih dahulu; 

c.   Dalam proses penerimaan dokumen/berkas agar menerapkan prinsip Physical 
Distancing/jaga jarak 1-2 meter, tidak berjabat tangan atau bersentuhan; 

d. Petugas  menerima  berkas  selalu  menggunakan  Alat  Pelindung  Diri  berupa 
masker dan sarung tangan; dan 

e. Sebelum dan setelah selesai mengelola berkas agar dapat membersihkan tangan 
dengan mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer. 

 
 

4. Dalam hal kegiatan Rapat/Pleno, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
 

a. Membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memprioritaskan petugas yang 
berkepentingan untuk mengikuti rapat; 

b. Agar  menerapkan  Physical  Distancing/jaga  jarak  minimal  1-2  meter  untuk 
pengaturan meja dan kursi, tidak berjabat tangan dan bersentuhan; 

c.  Setiap peserta rapat wajib menggunakan Alat Pelindung Diri berupa masker 
atau sarung tangan jika diperlukan, mencuci atau membersihkan tangan terlebih 
dahulu serta dilakukan pemeriksaan suhu sebelum memasuki ruang rapat; dan 

d. Seluruh peserta rapat wajib mematuhi Protokol Kesehatan. 
 

5. Protokol Kesehatan untuk pertemuan tertutup dan terbuka : 
 

a. Bila pertemuan di dalam gedung, jumlah peserta 50% dari kapasitas gedung. 
 

b. Bila   pertemuan   di   lapangan   terbuka   diberlakukan   ketentuan   physical 
distancing. 

 

c.  Ketentuan pertemuan tertutup dan terbuka antara lain :



1) Menggunakan masker; 

2) Mencuci atau membersihkan tangan menggunakan fasilitas yang disiapkan 
oleh pantia; 

3) Mengatur jarak antar sesama pemilih minimal 1 meter/physical distancing, 
tidak bersentuhan atau berjabat tangan; dan 

4) Membersihkan atau mencuci tangan kembali setelah menggunakan alat-alat 
yang disediakan oleh panitia. 

 
6. Protokol Kesehatan bagi kelompok pemilih: 

a. Memenuhi undangan panitia sesuai waktu yang telah ditentukan agar physical 
distancing dapat dilaksanakan. 

 

b. Mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh panitia pemungutan 
suara, antara lain: 

 

1) Menggunakan masker; 

2) Mencuci atau membersihkan tangan menggunakan fasilitas yang disiapkan 
oleh pantia; 

3) Mengatur jarak antar sesama pemilih minimal 1 meter/physical distancing, 
tidak bersentuhan atau berjabat tangan; dan 

4) Membersihkan atau mencuci tangan kembali setelah menggunakan alat-alat 
yang disediakan oleh panitia. 

 
 

7. Protokol Kesehatan bagi panitia pengawas dan saksi calon: 
a. mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan 

Keuchik; 

b. menggunakan masker; 

c.  mencuci atau membersihkan tangan sebelum memasuki tampat pemungutan 
suara. 

d. mengatur jarak minimal 1-2 meter antar sesama panitia pengawas dan saksi 
calon/penerapan physical distancing pada saat pemilihan Keuchik, penghitungan 
suara. 

 

 
 
 

 BUPATI ACEH BESAR, 
 
 
 
 
 

MAWARDI ALI 


