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BUPATI BEITGI{ULU SELATAIY,

Memperhatikan kondisi kekinian tingkat penyebaran COVID- 19 yang ditandai

dengan semakin meningkatnya jumlah masyarakat Bengkulu Selatan terkonfirmasi

positif Corona Vin-Ls Disea.se 2019 (COVID-I9) dan meninggal dunia akibat terpapar

Corona Viru.s Disease 2019 (COVID- 19), perlu dilakukan langkah kongkrit dan

ke{asama semua pihak dalam memutus mata rantai penyebaran Corona Virus

Diseo.se 2O19 (COVID-19. Dengan ini diinstruksikan:

Kepada : a. Badan/kmbaga Pemerintah dan Non-Pemerintah

b. Seluruh masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan

c. Penyelenggara Resepsi Pernikahan, dan

d. Tua Keria

KESATU Melaksanakan acara hajatan pernikahan berupa akad nikah dan

resepsi penikahan dalam satu hari dengan protokol kesehatan yang

ketat.

KEDUA Penyelenggaraan resepsi pernikahan, tidak menyediakan kursi

undangan dikecualikan pemangku dan tamu adat, dan tidak

menggunakan makan dengan prasmanan mengganti dengan nasi

kotak atau nasi bungkus, dengan alur pelaksanaan kegiatan

sebagaimana terlampir.

KETIGA Penyelenggara kegiatan acara resepsi pernikahan wajib melaporkan

waltu dan pel,aksanaan kepada Satuan Tugas Penangalal Coronn

Vints Diseose 2019 (COVID-19) Kabupaten Bengkulu Setratan Cq.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten

Bengkulu Selatan.

Selain penyelengga-raan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, kegiatan yang mengumpulkan orang banyak atau

kerumunan wajib dihentikan.

KEEMPAT

Untuk :



KELIMA : Pelanggaran terhadap instruksi ini, akan dilakukan tindakan

penghentian dan atau pembubaran kegiatan oleh petugas.

Intruksi ini mu[ai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27

Desember 2O2O, dengan ketentuan akan ditinjau kembali, berdasarkan tingkat

penyebaran Corona Vints Disease 2019 (COVID- 19).

Ditetapkan di Manna
pada tanggal, 17 Desembet 2O2O
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6. Tamu AdaU Mendah paling Banyak 10 Orang
Keterangan :

1. Satpol PP alau Linmas minimal 2 orang menggunakan masker dan
perlengkapan stiandar protokol kesehatan. (penyelenggara tetap
menyediakan masker).

2. Petugas sesuai dengan fungsi masing-masing.
3. Tamu undangan tidak ada interaksi fisik dengan penyelenggara hajatan dan

konsumsi (nasi/kue kotak) tidak dimakan ditempaU dibawa pulang.
4- Tidak ada acara hiburan malam (organ tunggal, pertandingan domino/kartu),

Tari Persembahan, dan kata sambutan.
5- Pihak hiburan organ tunggal menyediakan personil dan tidak melibatkan

pihak penyelenggara hajatan yang lain atat, tamu undangan untuk
menghibur/ bemyanyi.

6. seluruh lamu undangan dan penyerenggara hajatan serta kedua memperai
wajib memakai masker dan perrengkapan kesehatan sesuai protokor
kesehatan
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1' Melaksanakan acara hajatan pernikahan berupa akad nikah dan resepsi pernikahan dalam satu
hari dengan protokol kesehatan yang ketat.

2. Penyelenggaraan resepsi pemikahan, tidak menyediakan kursi undangan dikecualikan
pemangku dan tamu adat, dan tidak menggunakan makan dengan prasmanan mengganti
dengan nasi kotak atau nasi bungkus, sesuai dengan alur pelaksanaan di atas.

3' Penyelenggara kegiatan acara resepsi pemikahan wajib melaporkan waktu pelaksanaan kepada
Satuan Tugas Penanganan CoVID-19 Kabupaten Bengkulu setatan Cq. Badan penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bengkutu Selatan.

4' Selain penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kegiatan yang
mengumpulkan orang banyak atau kerumunan waiib dihentikan.

5' Pelanggaraan teftadap instruksi ini, akan dilakukan tindakan penghentian dan atau pembubaran
kegiatan oleh petugas.

6' lnstruksi ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Des€mber 2020.
Ditetapkan di Manna, 17 Desember 2O2O
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SKETSA ALUR ACARA PERNIKAHAN
SESUAI PROTOKOL KESEHATAN COVID.I 9
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SURAT PERNYATAAN 

Saya yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama       :……………………………………………………………………………………………… 

Alamat     :……………………………………………………………………………………………… 

No.HP      :………………………………………………………………………………………………. 

Saya bertindak dan untuk atas nama KELUARGA/PANITIA Resepsi Pernikahan/Acara 
Hajatan…………………………………………………………………Pada 
hari/tanggal…………………………………… 

Dengan pikiran yang sehat dan tanpa paksaan dari siapapun juga, dengan ini 
menyatakan siap untuk menjalankan protokol kesehatan resepsi pernikahan/acara 
hajatan sebagai berikut : 

1. Melaksanakan acara hajatan pernikahan berupa akad nikah dan resepsi 
penikahan dalam satu hari dengan protokol kesehatan yang ketat; 

2. Penyelenggaraan resepsi pernikahan, tidak menyediakan kursi bagi tamu 

undangan dikecualikan pemangku dan tamu adat (10 orang dgn jarak minal 1 
Meter), dan tidak menyediakan makan dengan prasmanan mengganti dengan nasi 
kotak atau nasi bungkus dan tidak dikonsumsi ditempat/dibawa pulang; 

3. Tamu undangan tidak ada interaksi fisik demgan Penyelenggara; 
4. Semua yang mengikuti acara wajib memakai masker mulai dari pihak 

penyelenggara, pihak keluarga, pihak penyedia makanan, pihak penyedia jasa 
hiburan bahkan pengatur parkir dan keamanan acara; 

5. Wajib membentuk kepanitiaan khusus atau tim penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19) yang bertugas memantau pelaksanaan protokol 
kesehatan (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) dipelaksanaan 
acara tersebut; 

6. Pengantin dan pendamping pengantin, juga diwajibkan memakai sarung tangan 
saat acara pernikahan/hajatan berlangsung; 

7. Penyelenggaraan resepsi pernikahan, tidak menyediakan kursi undangan 
dikecualikan pemangku dan tamu adat,  

8. Protokol atau MC acara resepsi juga aktif memberikan Edukasi dan  informasi 
mengingatkan kepada seluruh yang hadir pada acara resepsi pernikahan  

9. Sebelum memasuki tempat acara, semua yang mengikuti rangkaian acara 
diwajibkan mencuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun atau 
handsanitizer berbahan dasar alcohol; 

10. Melakukan disinfekan ruangan dan/atau tempat acara resepsi pernikahan/acara 
hajatan sebelum dan sesudah acara berlangsung; 

11. Tidak melakukan jabat tangan dengan pengantin dan/atau keluarga serta bentuk 
lain seperti pelukan atau ciuman; 

12. Microphone hanya boleh digunakan oleh MC atau pembawa acara dan penyanyi; 
13. Bila menggunakan jasa orgen tunggal atau sejenisnya, diminta untuk tidak 

melibatkan unsur yang hadir dikegiatan resepsi pernikahan/acara hajatan dalam 
penampilan hiburan tersebut selain dari penyanyi dan pemain alat musik; 

14. Apabila kami melanggar dan/atau tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana 
pernyataan kami yang termasud di poin 1 sampai 13, maka kami bersedia 
dikenakan sanksi berupa penghentian dan atau pembubaran kegiatan oleh 
Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Aparat Penegak Hukum (APH). 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. 

  

       Manna,                               2020  

 

 

 

                                                                                                                

                                                           (………………………………………………………) 

 

Materai 


