
TATA CARA PENERIMAAN TAMU KUNJUNGAN KERJA
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

1. Penerimaan kunjungan kerja di Pemerintah Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan
menaati protokol kesehatan dan memperhatikan Peta Zonasi Risiko Penyebaran
COVID-19.

2. Tamu dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta diwajibkan menyerahkan fotocopy salah
satu dari keterangan sbb :

- Hasil Tes Rapid Antigen, dengan hasil negatif, atau
- Hasil Tes Swab PCR (Polymerase Chain Reaction), dengan hasil negatif, atau
- Hasil Tes GeNose dengan hasil negatif, atau
- Surat Keterangan Sehat Bebas COVID-19 dari lembaga kesehatan pemerintah
Keterangan tersebut wajib bagi seluruh peserta rombongan kunjungan kerja.

3. Pelaksanaan penerimaan tamu dilaksanakan dengan menaati Protokol Kesehatan
sbb :
a. OPD Pemkot Yogyakarta menyediakan fasilitas cuci tangan atau hand sanitizer

pada ruang / fasilitas penerimaan kunjungan kerja.
b. Jumlah tamu dari luar OPD Pemerintah Kota Yogyakarta selama masa Pandemi

COVID-19 adalah maksimal sebanyak 5 (lima) orang.
c. OPD menyesuaikan jumlah peserta / hadirin dengan kapasitas ruangan sesuai

protokol kesehatan.
d. Kapasitas ruang penerimaan kunjungan kerja menampung paling banyak

separuh dari kapasitas maksimal ruangan.
e. Jarak antar kursi diberi sela minimal 1 (satu) meter untuk memenuhi physical

distancing.
f. Setiap hadirin pada acara penerimaan tamu wajib mengenakan masker.
g. Dilakukan pengukuran suhu badan dengan alat pengukur suhu / thermal scanner,

apabila suhu di atas 37,5 derajat, diminta untuk tidak masuk ke dalam ruangan.
h. Acara penerimaan kunjungan kerja dilaksanakan paling lama berlangsung

selama 1 (satu) jam.dengan efisien, singkat dan berorientasi pada memenuhi
substansi maksud kunjungan kerja

i. Mohon diminimalisasi seremoni-seremoni seperti pertukaran cenderamata, tidak
berjabat tangan dan foto bersama tidak dilakukan di dalam ruangan

4. Surat permohonan kunjungan kerja ditujukan dengan alamat :
Kepada Yth. Walikota Yogyakarta

Dapat dikirimkan melalui :
- Nomor faksimili : (0274) 520332 atau (0274) 562087
- E-mail : umumprotokol@jogjakota.go.id
- Whatsapp dengan nomor HP : 0822 4277 3344
- Nomor telepon konfirmasi :
(0274) 515865 Ext. 173 (Subag Protokol, Bagian Umum dan Protokol)

Hari penerimaan kunjungan kerja adalah di hari Selasa, Rabu atau Kamis


