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1. Persiapan re-entry  
 
Sebelum civitas kampus kembali ke kampus, perlu dilakukan persiapan yang matang. Persiapan ini secara 
garis besar dapat dikategorikan menjadi 2 bagian besar, yaitu: 
 

1. Persiapan civitas (mahasiswa (Start up), dosen (Struktural), dan staf) 
2. Persiapan sarana dan prasarana kampus untuk memenuhi persyaratan pencegahan penyebaran 

Covid-19  
 

1.1 Persiapan civitas 
Bagian ini menjabarkan persiapan yang harus dilakukan oleh civitas sebelum proses re-entry.  
 

1.1.1 Isolasi mandiri  
Bagi yang berdomisili di luar Kota Bandung, Anda diizinkan ke Bandung jika: 

1. Tidak pernah kontak dengan pasien Covid-19 atau berkunjung ke luar negeri/daerah endemis 
Covid-19 

2. Tidak memilki keluhan: demam (> 38oC, batuk/pilek, sesak napas, lemas) 
3. Melampirkan surat keterangan bebas Covid-19 

 
Jika Anda tidak memenuhi kriteria di atas, silakan mengikuti protokol kesehatan di tempat Anda berada. 
Jika Anda memenuhi kriteria di atas, silahkan kembali ke Bandung. Sesampainya di Bandung, silakan 
melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Isolasi mandiri selama 14 hari yang harus Anda lakukan meliputi: 
 

1. Mengikuti diagram alur pengkondisian civitas (Gambar 1). 
2. Anda harus tinggal di kamar sendiri (tidak berbagi dengan orang lain) selama 14 hari. Tidak keluar 

kamar kecuali untuk makan dan kamar mandi.  
3. Untuk Anda yang tinggal di kos/asrama/apartemen: 

a. Gunakan masker ketika harus keluar kamar atau berinteraksi dengan penghuni lain. 
b. Sebisa mungkin lakukan pesan antar untuk makanan. Jika tidak bisa, usahakan 

berkoordinasi dengan pemilik kos/asrama/apartemen atau penghuni lain. Jika tidak bisa, 
lakukan prosedur physical distancing ketika membeli makanan (take out). Langsung 
pulang kembali ke kamar sendiri.  

c. Lakukan physical distancing dan gunakan masker ketika Anda ke kamar mandi jika Anda 
berbagi kamar mandi dengan penghuni lain.  

4. Mengisi status kesehatan harian di aplikasi Covid-19 ITB. Setiap individu harus melaporkan status 
kesehatan harian selama 14 hari secara daring menggunakan aplikasi mobile khusus yang 
disiapkan ITB yang terintegrasi dengan sistem database, yang minimal mencakup: 

a. Data induk mahasiswa/dosen/tendik/PKWT (nama, usia, alamat, dll) 
b. Status demam, batuk, pilek, sesak napas, lemas 
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c. Riwayat perjalanan sebelum tiba di Bandung 
d. Data lokasi via New Normal aplikasi secara otomatis 

   

 
 

Gambar 1 Alur pengkondisian civitas (silakan ikuti protokol yang sesuai dengan kondisi masing-masing 
individu). 

 
Protokol A 
Protokol memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan Covid-19 jika Anda memiliki riwayat kontak dengan 
pasien positif Covid-19 atau pernah mengunjungi daerah pandemis dan merasa tidak sehat                      
(demam > 38oC, batuk/pilek, sesak napas, lemas): 
  

1. Hubungi 119 ext 9 atau hotline yankes untuk diantar ambulans ke rumah sakit rujukan Covid-19 
didampingi tenaga kesehatan yang menggunakan APD atau Anda dapat menggunakan mobil 
pribadi (tidak menggunakan transportasi masal) 

2. Gunakan masker Di RS rujukan, akan dilakukan tes swab dan rapid test untuk pemeriksaan 
laboratorium Covid-19, pemeriksaan epidemiologi/contact tracing, dan dirawat di ruang isolasi. 

3. Selama di ruang isolasi sambil menunggu hasil tes, Anda wajib memberitahukan kondisi Anda 
kepada pihak kampus (melalui aplikasi atau langsung kepada fakultas/unit kerja). 

a. Jika hasilnya positif, maka Anda akan dinyatakan sebagai pasien positif Covid-19 dan 
dirawat di ruang isolasi. Anda wajib memberitahukan status kesehatan terbaru Anda dan 
orang-orang yang melakukan kontak dengan Anda kepada pihak kampus (melalui aplikasi 
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khususnya untuk yang positif Covid-19 terdapat notifikasi urgent untuk fakultas/unit kerja 
pada Apps)  

b. Jika hasilnya negatif, Anda akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Anda wajib 
memberitahukan status kesehatan Anda dan orang-orang yang melakukan kontak 
dengan Anda kepada pihak kampus (melalui aplikasi atau langsung kepada fakultas/unit 
kerja). 

 
Protokol B 
Protokol isolasi diri selama 14 hari jika Anda memiliki riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19 atau 
pernah mengunjungi daerah pandemis namun merasa sehat: 
 

1. Gunakan masker 
2. Jika tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin dengan benar: tutup mulut dan hidung dengan 

tisu sekali pakai dan buang tisu ke tempat sampah tertutup, atau tutup mulut dan hidung dengan 
lengan atas bagian dalam jika tidak ada tisu 

3. Lakukan social distancing: 
• Jika Anda berada di rumah pribadi: upayakan isolasi di kamar terpisah dengan angota 

keluarga lain dan jaga jarak minimal 1 meter. 
• Jika Anda berada di tempat kos/asrama mahasiswa/apartemen: 

o upayakan berada di kamar setiap saat dan memisahkan diri dari penghuni lainnya. 
Anda wajib memberitahukan kondisi Anda pada penghuni lainnya dan pengelola 
kos/asrama/apartemen agar mereka pun menerapkan social distanding. 

o Jika Anda perlu keluar kamar upayakan menjaga jarak minimal 1 meter dengan 
penghuni lain. 

4. Istirahat yang cukup 
5. Konsumsi makanan bergizi 
6. Tidak menggunakan alat makan dan minum bersama 
7. Tidak menggunakan transportasi massal jika harus keluar rumah 
8. Anda wajib memberitahukan status kesehatan kepada pihak kampus (melalui aplikasi atau kepada 

fakultas/unit kerja) 
  
Bila selama isolasi 14 hari terjadi keluhan (demam >38oC, batuk/pilek, sesak napas, lemas) segera berobat 
ke fasilitas kesehatan terdekat (Lihat Protokol A). 
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Protokol C 
Protokol jika Anda tidak memiliki riwayat kontak dengan pasien positif Covid-19 atau tidak pernah 
mengunjungi daerah pandemic namun merasa tidak sehat (demam > 38oC, batuk/pilek, sesak napas, 
lemas): 

1. Gunakan masker 
2. Jika tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin dengan benar: tutup mulut dan hidung dengan 

tisu sekali pakai dan buang tisu ke tempat sampah tertutup, atau tutup mulut dan hidung dengan 
lengan atas bagian dalam jika tidak ada tisu 

3. Lakukan social distancing: 
• Jika Anda berada di rumah pribadi: upayakan ruang terpisah dengan angota keluarga lain 

dan jaga jarak minimal 1 meter. 
•  Jika Anda berada di tempat kos/asrama mahasiswa/apartemen: 

o upayakan berada di kamar setiap saat dan memisahkan diri dari penghuni 
kos/asrama/apartemen. Anda wajib memberitahukan kondisi Anda pada 
penghuni lain/ibu kos/pengelola agar mereka pun menerapkan social distanding. 

o Jika Anda perlu keluar kamar upayakan menjaga jarak minimal 1 meter dengan 
penghuni lain 

4. Istirahat yang cukup di rumah/kos/asrama 
5. Konsumsi makanan bergizi 
6. Tidak menggunakan alat makan dan minum bersama 
7. Hubungi telemedicine/dokter terdekat jika keluhan berlanjut dengan tetap memakai masker 
8. Anda wajib memberitakukan status kesehatan kepada pihak kampus (melalui aplikasi atau kepada 

fakultas/unit kerja) 
 
Protokol D 
Panduan untuk orang yang merasa sehat setelah 14 hari isolasi mandiri dan datang ke LPIK tapi tidak lolos 
cek fisik (cek temperatur atau terlihat sakit) 
  

1. Anda harus menepi ke tempat isolasi sementara yang disediakan 
2. QR code scanner akan merekam data Anda bahwa Anda tidak dapat masuk, terdapat tembusan 

ke pengelola/pimpinan terkait dari fakultas/unit kerja (laporan ke fakultas/unit kerja masih 
dipikirkan mekanismenya apakah terintegrasi dengan aplikasi dan prodi mendapat rekap data 
harian atau lapor manual via email atau WA atau ada hotline ITB yang menerima laporan dan 
memberitahukan ke fakultas ybs) 

3. Melakukan konsultasi melalui aplikasi telemedicine untuk diperiksa lebih jauh. Jika Anda 
teridentifikasi memiliki gejala Covid-19, maka akan dilakukan pemeriksaan epidemiologi dan 
pemeriksaan lanjutan. Akan diberikan rekomendasi untuk mendatangani Yankes ITB. 

4. Jika hasil identifikasi merekomendasikan Anda untuk melakukan tes swab, maka Anda akan 
mendatangi fasilitas rujukan Covid-19 terdekat tanpa menggunakan transportasi massal (lihat 
Protokol A). 
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5. Setelah melakukan tes swab, Anda diberikan edukasi mengenai isolasi mandiri selama 14 hari dan 
diantar oleh ambulans ke rumah/kos/asrama masing-masing sesuai protocol Covid-19. 

6. Setelah hasil swab diterima: 
a. Jika hasilnya positif, maka Anda akan dinyatakan sebagai pasien positif Covid-19 dan 

dirawat di ruang isolasi. Anda wajib memberitahukan status kesehatan terbaru Anda dan 
orang-orang yang melakukan kontak dengan Anda kepada PIC Penanganan Covid-19 di 
fakultas/unit kerja (melalui aplikasi) 

b. Jika hasilnya negatif, Anda akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Anda wajib 
memberitahukan status kesehatan Anda dan orang-orang yang melakukan kontak 
dengan Anda kepada pihak kampus (melalui aplikasi atau langsung kepada fakultas) 

 
Daftar fasilitas kesehatan rujukan Covid-19 
 
Kota Bandung: 
1.     Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Kota Bandung 
2.     Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Kota Bandung 
3.     Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk II Sartika Asih Kota Bandung 
4.     Rumah Sakit Lanud dr. M. Salamun Kota Bandung; 
5.     Rumah Sakit Immanuel Kota Bandung 
6.     Rumah Sakit Santo Borromeus Kota Bandung 
7.     Rumah Sakit Santo Yusup Kota Bandung 
8.     Rumah Sakit Advent Kota Bandung 
9.     Rumah Sakit Al-Islam Kota Bandung 
10.  Rumah Sakit Umum Santosa Hospital Central Kota Bandung 
11.  Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung 
12.  Rumah Sakit Hermina Arcamanik Kota Bandung 
13.  Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung 
14.  Rumah Sakit Santosa Kopo Bandung 
  
Kabupaten Bandung 
1.     Rumah Sakit Umum Unggul Karsa Medika Kabupaten Bandung 
2.     Rumah Sakit Umum Daerah Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat 
3.     Rumah Sakit Umum Daerah Majalaya 
  
Kabupaten Bandung Barat 
1.     Rumah Sakit Umum Daerah Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat 
2.     Rumah Sakit Umum Daerah Cililin Kabupaten Bandung Barat 
  
Kota Cimahi 
1.     Rumah Sakit Umum Daerah Tk. II Dustira Kota Cimahi 
2.     Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi  
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1.1.2 Self Assesment (safety training) Saat Masuk Kantor LPIK (dan PRI/ex PAU) 
 

 
Gambar 2 Standart Operating Procedure Selft Assesment Covid -19 

 

 
Gambar 3 Self Assesment menggunakan Aplikasi New Normal 
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• Dengan menggunakan aplikasi NewNormal, ijin beraktivitas seseorang berdasarkan kondisi 
kesehatan pada hari ini dan kondisi lingkungan sekitar orang tersebut. 

• Kode kesehatan diperbarui setiap hari, dan yang harus dilakukan setiap hari adalah sebagai 
berikut: 

• Mengisi survei harian tentang kondisi kesehatan  
• Mengisi survei harian tentang kondisi kesehatan keluarga 

Kemudian sistem akan memperbarui kondisi lingkungan secara otomatis 
• Setelah selesai mengisi survei kesehatan harian, orang akan mendapatkan satu dari tiga kode 

kesehatan: 
• Kode hijau: dapat berkegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan new 

normal. 
• Kode kuning: tidak dapat berkegiatan di luar ruang dan dihimbau untuk melakukan 

karantina mandiri selama 7 hari sambil tetap memantau kondisi kesehatan anda. 
• Kode merah: tidak dapat berkegiatan di luar ruang, dan dihimbau untuk melakukan 

karantina mandiri selama 14 hari dan dihimbau untuk melakukan swab test atau PCR test. 
• Jika admin institusi terhubung ke dalam sistem NewNormal, maka institusi akan diinformasikan 

terkait Kode Kesehatan harian seseorang, dan memudahkan administrasi dan pendataan internal 
lembaga 

 
Gambar 4 Alur Update Apalikasi New Normal di Lokasi Checkpoint 

• Update kode kesehatan dilakukan secara rutin setiap selang waktu tertentu, atau ketika 
seseorang tiba di suatu lokasi baru di mana pada lokasi tersebut terdapat checkpoint. 

• Ketika tiba di checkpoint, maka: 
• Suhu tubuh akan kembali diperiksa 
• Kondisi lingkungan berdasarkan hasil tracing akan diupdate 

• Jika seseorang mendapatkan hasil hijau pada kode kesehatan, maka boleh melanjutkan aktivitas. 
Namun jika mendapatkan kode kuning atau merah, maka harus segera pulang dan melakukan 
tindakan sebagai berikut: 

• Kode kuning: karantina diri selama 7 hari, sembari melakukan pengawasan terhadap 
perubahan kondisi kesehatan. 

• Kode merah: karantina diri selama 14 hari, kemudian mengontak layanan kesehatan 
terdekat untuk melakukan swab test atau PCR test. 
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1.1.3 Skala prioritas individu yang diizinkan masuk LPIK (dan PRI/ex PAU) 
Proses re-entry kampus akan dilakukan secara bertahap dengan terus memperhatikan perkembangan 
yang ada. Aturan physical distancing dan keterbatasan ruang serta sarana dan prasarana yang tersedia 
akan membatasi jumlah civitas yang akan diizinkan masuk kampus. Pengajuan permohonan akses masuk 
kampus disampaikan ke kantor WRRI pada setiap hari Kamis pukul 10.00 wib sd pukul 15.00 wib, untuk 
pelaksanaan kegiatan 1 minggu kedepan. 
 
Oleh karena itu, perlu ditentukan skala prioritas bagi masing-masing individu tergantung tugas-kewajiban 
dan keperluannya selama di kampus. Civitas yang diizinkan masuk ke kampus pada tahap awal adalah 
individu yang memiliki kriteria sebagai berikut: 
 
1. Dosen (Pejabat dan Inventor Riset Inovasi): 

- Memiliki kegiatan yang tidak dapat dilakukan secara daring 
- Pejabat 
- Berusia di bawah 55 Tahun 
- Tidak memilik riwayat penyakit resiko/berhubungan langsung dengan anggota keluarga beresiko 

tinggi 
 
2. Mahasiswa (Tenant): 

- Melakukan kegiatan (termasuk belajar/praktikum) yang tidak dapat dilakukan secara daring 
- Mahasiswa Tugas Akhir yang berencana lulus Juli-Oktober 
- Mahasiswa yang melaksanakan eksperimen tugas akhir  
- Melakukan kegiatan konsultasi bisnis/start up. 
- Melakukan kegiatan pengembangan bisnis/start up 

 
 
3. Staf & Teknisi: 

- Memiliki pekerjaan yang tidak dapat dilakukan secara daring 
- Berusia dibawah 55 Tahun 
- Tidak memilik riwayat penyakit resiko/berhubungan langsung dengan anggota keluarga beresiko 

tinggi 
 

Tabel 1 Prioritas individu yang diizinkan masuk 

Kelompok Prioritas status Tanggal masuk 
Dosen (Struktural dan 
Inventor Riset Inovasi) 

Tahap 1 dosen < 55 tahun WFO 15 Juni 2020 
dosen > 55 tahun, co-morbid WFH  

Mahasiswa (Tenant) 
Shift: 4 Jam waktu kantor 
Shift 1: 09.00-12.00 
Shift 2: 13.00-15.00 

Tahap 1 Tenant Inkubator 
Dengan Mangajukan Izin 

WFO (ijin Khusus) 15 Juni 2020 

Tahap 2 Bergantian Terjadwal WFO (ijin Khusus) 1 Juli 2020 
Tahap 3 Bergantian Terjadwal WFO (ijin Khusus) 1 Agustus 2020 
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Staf & Teknisi 
Shifting 6 jam waktu kantor 
• Shift 1: 07-13.00; 
• Shift 2: 13.00-18.00  

 

Tahap 1 staf <55 tahun WFO (shifting) 15 Juni 2020 
staf > 55 tahun, co-morbid WFH  

Tamu Mengajukan ijin ke Ketua LPIK Ijin Khusus dan 
mengikuti 
assessment 
melalui New 
Normal Apps 

15 Juni 2020 

 
Catatan :  

1. Umur 55 tahun, berdasarkan SE yang telah beredar sebelumnya dari WRSD. Untuk umur ini masih 
perlu diskusi kembali berdasarkan protokol terakhir dan didiskusikan dengan WRSD dan rektorat.  

2. Ketika sudah dapat izin masuk kampus, diupayakan hanya 1x masuk dalam sehari, untuk 
mengurangi kontak di luar. Berarti mahasiswa harus membawa bekal sendiri untuk makan, sarana 
untuk beribadah yang memperhatikan physical distancing (ini bisa diprioritaskan untuk Start up 
penerima hibah) atau setiap masuk hanya setengah hari, (09.00-12.00/13.00-15.00) untuk 
mengurangi potensi kerumunan. 

3. Kemungkinan Pengaturan off line setengah hari (staf dan pejabat) dan juga harus digilir masuknya, 
supaya duduknya masih memenuhi phyisical distancing (selang 1 kiri kanan dan depan belakang, 
min 1 meter) 

4. Untuk lab, berkoordinasi dengan K3G, yang berkoordinasi dengan ketua lab masing-masing untuk 
pengaturan jadwal sesuai kapasitas ruangan untuk physical distancing.  

5. Perlu dipertimbangkan jadwal masuk selang-seling.  
6. Disetiap Gedung semua pegawai kembali mengisi daftar hadir dan mengisi form isian untuk cek 

riwayat kesehatan 
 

1.2 Pengkondisian gedung 
Gedung-gedung akan dibuka secara bertahap. Tahapan ini akan mempertimbangkan kapasitas gedung 
dan kelengkapan sarana prasarana dari masing-masing gedung dalam memenuhi protokol kesehatan yang 
dijelaskan di bawah ini.   
 

1.2.1 Pos Checkpoint 
Pos checkpoint adalah suatu stasiun pemeriksaan yang harus dilalui civitas yang akan memasuki dan yang 
akan keluar, dari gedung LPIK dan Gedung PRI/ex PAU.  
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Pos checkpoint dimaksudkan untuk: 
1. Mengkampanyekan protokol keamaan terhadap Covid-19 di lingkungan LPIK secara berkelanjutan 
2. Mencegah masuknya virus Corona ke dalam gedung LPIK, semaksimal mungkin (mencegah 

penyebaran virus) 
3. Mengisolasi terduga pembawa virus secepat mungkin dan berkoordinasi dengan Yankes ITB  
4. Sumber informasi civitas untuk mempertimbangkan resiko memasuki gedung tertutup 

 
Pos checkpoint dijaga oleh koordinasi satgas (tim monitoring) dan Satpam, dengan penjadwalan tertentu 
dengan menggunakan New Normal Apps dan Termometer IoT body scanner. 
 

 
(ii) Thermometer IoT Body Scanner 

 
 Jadwal buka pos check point adalah selama 8 jam, mulai jam 07.00 – 17.00 WIB.  
 
Pos checkpoint haruslah 

1. Cukup besar untuk civitas yang memasuki (perlu diprediksi beban perhari) 
2. Memiliki ruang untuk jalur antrean yang memadai dengan memperhatikan beban per hari 
3. Memiliki meja, kursi, thermometer IoT Body Scanner, counter, desinfeksi sterilizer UV, akses listrik 

dan internet 
4. Tersedia peralatan elektronik (laptop, layar, dll) yang diperlukan 
5. Pemisah antara petugas dan civitas yang tidak menggangggu pemeriksaan    
6. Memiliki marka alir yang jelas dengan menjaga jarak 
7. Tersedia tempat sampah yang cukup besar 
8. Tersedia peralatan APD cadangan untuk petugas jaga, dan masker cadangan untuk civitas 
9. Tersedia gel anti septik dan/atau tisu basah diinfektan yang juga disuplai secara rutin 
10. Tersedia tempat isolasi apabila ada civitas yang perlu diisolasi 
11. Dipisahkan titik masuk dan titik keluar untuk mencegah penumpukan dan papasan 
12. Terdapat setidaknya titik masuk (entry) dan titik keluar (exit) untuk mengurangi papasan.
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Adapun protokol pengondisian gedung dalam hal pos checkpoint gedung LPIK adalah sebagai berikut: 

Tabel 2 protokol pengondisian gedung terkait checkpoint gedung LPIK 

Protokol dasar Sarana/prasarana yang 
diperlukan 

SDM 

Protokol pengondisian (protokol pelaksanaan bisa di bawah) – seperti ini 
mungkin perlu ceklist 
 
Perencanaan – Seminggu sebelum re-entry 
Ø Surat tugas untuk SDM terkait 
Ø Insentif sumberdaya untuk checkpoint 
Ø Pengadaan barang sarana/prasarana 
 
Pengondisian satgas Covid dan satgas Reentry 
Ø Atur jadwal petugas, satu hari empat shift, masing-masing 2 jam. 

Jadwal juga harus memperhatikan peak hours gedung 
Ø Buat rencana pelatihan untuk petugas jaga 
Ø Beri pelatihan dasar tentang Covid-19, peralatan dan prosedur 

pelaksanaan penjagaan checkpoint 
Ø Informasikan adanya checkpoint, dan prosedurnya, ke seluruh civitas 

gedung LPIK. Beri informasi berkelanjutan. 
Ø Pastikan sarana dan prasarana tersedia. Koordinasikan dengan WRRI 

bila ada yang belum. 
Ø Rencanakan dan pasang marka-marka yang dibutuhkan (infografik, 

marka antrean dengan jaga jarak) 
Ø Simulasikan pelaksanaan. 
Ø Buat hotline untuk dosen/staf dan mahasiswa. 
Ø Koordinasikan dengan WRRI, K3G gedung LPIK dan Yankes ITB. 
 

1. Meja dan kursi 
2. Buku catatan/alat tulis 
3. APD 
4. Disinfektan, tisu 
5. UV Sterilizer 
6. Kantong plastik 
7. Termometer IoT Body 

Scanner 
8. Alur antre dengan 

lakban untuk jaga 
jarak 

9. Poster infografik 
prosedur 

10. New Normal Apps 
11. Kabel ekstension dan 

colokan listrik 
12. Tempat sampah 

 
 
Tambahan 
1. Loker untuk 

dosen/staf 
2. Cadangan masker  
3. Kursi tunggu berjarak 

Satgas Reentry 
Satgas Covid 
Satpam 
Petugas Kebersihan 
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Petugas Jaga 
Ø Ikuti pelatihan yang diatur satgas minimal tiga hari sebelum kegiatan 

gedung dimulai 
Ø Pastikan tersedianya APD dan peralatan lain pada waktu shift yang 

ditentukan. Ketahui mana yang disediakan LPIK mana yang harus 
disediakan sendiri 

Ø Atur jadwal dengan jadwal rutin hariannya 
Ø Pastikan kesehatan badan, laporkan apabila tidak mampu 

menjalankan shift 
 
Civitas lain 
Ø Informasikan diri mengenai adanya pos checkpoint. Mengerti bahwa 

gedung tidak lagi bisa dimasuki secara bebas. Mengerti Adaptasi 
Kegiatan Baru (AKB) kegiatan kampus. 

Ø Rencanakan dan sesuaikan rencana pribadi dengan kewajiban 
menjalani pemeriksaan di checkpoint 

Ø Tanyakan apabila ada yang tidak diketahui 
 
 

4. Sistem informasi 
kondisi ruangan dalam 
gedung (counter) 
realtime 
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1.2.2 Fasilitas Cuci Tangan dan hand Sanitizer 
Fasilitas cuci tangan adalah suatu pos untuk membersihkan tangan dengan air mengalir dan sabun atau 
dengan hand sanitizer, sesuai dengan standar prosedur pencucian tangan yang disyaratkan (mengacu 
pada panduan WHO dan Kemenkes). Yang dimaksud fasilitas cuci tangan disini adalah fasilitas yang sudah 
ada di gedung LPIK dan gedung PRI/ex PAU, serta fasilitas tambahan lain yang diperlukan, berkaitan 
dengan langkah-langkah pembatasan penyebaran Covid-19. 
  
Fasilitas cuci tangan dimaksudkan untuk: 

1. Menghilangkan secepat mungkin virus Corona (atau virus/kuman lain) dari tangan civitas saat 
beraktivitas di dalam gedung LPIK  

2. Menjaga kebersihan meja, kursi dan fasilitas lain di dalam LPIK, terutama yang menjadi common-
point antar civitas 

3. Mencegah kemungkinan penyebaran virus Corona (dan virus/kuman lain) antar civitas di dalam 
gedung LPIK 

4. Mengkampanyekan perilaku bersih dan higienis 
 
Fasilitas cuci tangan tidak perlu dijaga oleh petugas khusus, tetapi perlu ditinjau rutin dengan jadwal 
tertentu oleh petugas kebersihan untuk menjaga ketersediaan sabun dan peralatan lain. Fasilitas cuci 
tangan hendaknya selalu tersedia selama jam kerja Gedung LPIK, yakni selama 8 jam, mulai jam 09.00 – 
17.00 WIB.  
 
Fasilitas cuci tangan haruslah 

1. Tersedia utamanya dekat dengan pusat aktivitas di dalam gedung (setiap lantai) dan pada titik-
titik check point. 

2. Cukup besar untuk civitas yang menggunakan (perlu diprediksi beban perhari) 
3. Memiliki tempat untuk antrean yang mendukung jaga-jarak antar pengguna terbuka (tanpa pintu) 
4. Memiliki marka-marka yang jelas dan infografik prosedur mencuci tangan yang benar 
5.    Memiliki akses air yang mengalir dan sabun dengan antiseptik 
6.    Memiliki saluran pembuangan air yang baik  
7.    Perlu dipisahkan tempat cuci tangan untuk dosen/tendik dengan untuk mahasiswa 
7. Memiliki tempat sampah yang terjangkau dan memadai 
8. Akses air dan sabun yang meminimalisasi titik sentuh bersama (common point) – keran dan wadah 

sabun dengan hand gesture control, atau dengan akses kaki 
9.    Dilengkapi fasilitas lain seperti hand sanitizer, tissue, tissue basah, dan lainnya. 

 
Terdapat dua jenis fasilitas cuci tangan, yakni fasilitas di pos checkpoint, dan fasilitas di dalam gedung 
LPIK. Keduanya dibedakan menurut kapasitasnya, dimana fasilitas di checkpoint adalah fasilitas tambahan 
yang harus cukup besar, utamanya untuk menampung mahasiswa yang datang. Fasilitas di dalam gedung, 
di lain pihak, dapat memanfaatkan fasilitas air yang telah ada saat ini, ditambah dengan beberapa fasilitas 
tambahan yang terbuka.  
 



 

 19 

PROTOKOL RE-ENTRY LPIK 

Untuk fasilitas cuci tangan tambahan, beberapa alternatif dapat dipertimbangkan, yakni memanfaatkan 
fasilitas cuci tangan portable yang telah banyak tersedia di pasaran, dan/atau mengembangkan fasilitas 
cuci portable sendiri. 
 
Ukuran rata-rata dari setiap fasilitas cuci tambahan adalah 50 x 50 meter, yang berarti dengan orang yang 
menggunakan, setiap fasilitas memerlukan area 1 x 1 m. Dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk 
jaga jarak, maka setiap fasilitas harus dipisahkan setidaknya satu meter lagi. Beberapa saran penempatan 
fasilitas cuci tangan, dengan mempertimbangkan kapasitas dosen/tendik dan mahasiswa dalam gedung, 
juga mempertimbangkan peak hours sebagaimana dapat dilihat di bagian c.1, adalah sebagaimana 
tampak pada denah di bawah ini. 
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Adapun protokol pengondisian gedung untuk fasilitas cuci tangan yang disarankan, adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3 Protokol pengondisian gedung untuk fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer 

Protokol dasar Sarana/prasarana yang diperlukan SDM 
Fasilitas cuci tangan: penyediaan tempat cuci tangan berbasis 

sabun/hand sanitizer, box tissue, box masker, box sarung tangan 

di lokasi strategis. 

WRRI 
Ø Surat tugas untuk SDM terkait 

Ø Insentif sumberdaya untuk checkpoint 

Ø Pengadaan barang sarana/prasarana 

 
Satgas Covid dan satgas Reentry 
Ø Desain/Pilih Fasilitas Cuci Tangan Tambahan 

Ø Evaluasi Fasilitas Cuci Tangan existing, kondisikan untuk jaga 

jarak 

Ø Persiapan marka dan poster infografik prosedur 

Ø Simulasikan pelaksanaan, terutama kebutuhan air dan 

pembuangannya 

Ø Koordinasikan dengan WRRI, K3G gedung LPIK dan Yankes 

ITB 

 

Civitas lain 
Ø Informasikan diri mengenai adanya Fasilitas Cuci Tangan.  

Ø Informasikan diri tentang cara mencuci tangan sesuai 

prosedur WHO 

Ø Rencanakan dan sesuaikan rencana pribadi dengan 

kebiasaan mencuci tangan 

Ø Tanyakan apabila ada yang tidak diketahui 

1. Fasilitas cuci tangan tambahan  

2. hand sanitizer 

3. Sabun 

4. Tissue 

5. Masker 

6. Tanda tempat berdiri untuk 

mengantri cuci tangan dan lokasi 

hand sanitizer yang terjangkau dan 

terlihat. 

7. Poster bagaimana mencuci tangan 

yang benar  

Satgas Reentry 

Satgas Covid 

Petugas Kebersihan 
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1.2.3 Sarana Pendukung Physical Distancing (Penentuan Kapasitas Ruangan dan 
Jalur Mobilisasi) 
 
Untuk dapat menerapkan physical distancing, maka diperlukan berbagai fasilitas dan sarana pendukung. 
Berikut adalah beberapa sarana pendukung yang terbagi menjadi dua bagian: penentuan kapasitas 
ruangan dan panduan jalur mobilisasi di lingkungan LPIK dan Gedung PRI/ex PAU. 

 
 
 

Gambar 5 Denah Gedung Rumah F Jalan Ganesha 15 F Bandung (Gedung LPIK ITB) 
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Kapasitas ruangan 
Sebagai salah satu bentuk penerapan physical distancing, kapasitas untuk seluruh ruangan dikurangi. 
Kapasitas ruangan dihitung berdasarkan dua faktor: jarak radius dari masing-masing kursi minimal 1 meter 
dan tata letak kursi, seperti ditunjukkan pada ilustrasi berikut, sehingga didapatkan jarak antar kursi 2 
meter. 

• Menurut standar kesehatan WHO, kapasitas ruangan (per pegawai adalah 15 m2) dan interaksi 

yang diperbolehkan adalah maksimum 8 menit. 

• Penentuan kapasitas ruangan dilakukan berdasarkan kebutuhan area per orang/kursi sebesar 
minimal 3.14 m2. 

• Di dalam co working space, dipasang batas pemisah (shield) antara tenant atau tenant dilengkapi 
dengan face shield yang digunakan selama ada diruangan atau memakai masker.  

• Perhitungan kapasitas ruangan dilakukan berdasarkan luas ruangan yang tertera pada denah 
gedung LPIK dengan melakukan shifting. 

o untuk staf Shifting 6 jam waktu kantor 
§ Shift 1: 07-13.00; 
§ Shift 2: 13.00-18.00  

o untuk tenant shifting 4 jam waktu kantor 
§ Shift 1: 09.00-12.00 
§ Shift 2: 13.00-15.00 

• Untuk ruangan kerja bersama/umum, ruangan harus dilengkapi dengan pemasangan sekat di 
antara tiap kursi/ruang kerja tiap orang. 

• Berikut adalah daftar ruangan di gedung LPIK dengan kapasitas ruangan yang telah dihitung.
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Tabel 4 Daftar ruangan Staf di gedung LPIK 

No Ruang Staf Luas ( M2) Kapasitas 
Ruangan 
(Orang) 

Sirkulasi Udara AKB 
(20%) 

Keterangan 

1 Ruang Manajemen Riset 
Inovasi 1 

15 4 ada 1 Pintu dan 
jendela dibuka 

2 Ruang Manajemen Riset 
Inovasi 2 

24 6 Tidak ada 2 Harus 
ditambah 

ceiling 
exhaust fan 

3 Ruang Front Office 6 2 ada 1 Pintu dan 
jendela dibuka 

4 Ruang Sekretaris LPIK 4 1 ada 1 Pintu dan 
jendela dibuka 

5 Ruang Ketua LPIK 12 1 Tidak ada 1 Harus 
ditambah 

ceiling 
exhaust fan 

6 Ruang Kadiv 9 2 ada 1 Pintu dan 
jendela dibuka 

7 Ruang Program Inovasi 12 3 ada 1 Pintu dan 
jendela dibuka 

8 Ruang Program 
Kewirausahaan 

10 3 ada 1 Pintu dan 
jendela dibuka 

Total 92 22 
 

9 
 

 
 
Tabel 5 Daftar ruangan Rapat di gedung LPIK 

No Ruang Rapat Luas ( M2) Kapasitas 
(Orang) 

Sirkulasi 
Udara 

AKB (20%) Keterangan 

1 Ruang Rapat I (Kecil) 12 3 ada 1 Pintu dan 
jendela 
dibuka 

2 Ruang Rapat 2 (Besar) 32 8 ada 2 Pintu dan 
jendela 
dibuka 

Total 44 11 
 

3 
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Tabel 6 Daftar ruangan Start-up (Co-working space) di gedung LPIK 

No Ruang Start-up  
(Co-working space) 

Luas ( M2) Kapasitas 
(orang) 

Sirkulasi 
Udara 

AKB(20%) Keterangan 

1 Co Working Space Ruang 1 18 5 ada 1 Pintu dan 
jendela 
dibuka 

2 Co Working Space Ruang 2 18 5 ada 1 Pintu dan 
jendela 
dibuka 

3 Co Working Space Ruang 3 18 5 Tidak ada 1 Harus 
ditambah 

ceiling 
exhaust fan 

4 Co Working Space Ruang 4 30 8 Tidak ada 4 Harus 
ditambah 

ceiling 
exhaust fan 

 Total 84 21 
 

7 
 

 
 
Mobilisasi di dalam area LPIK 
Proses mobilisasi atau perpindahan tempat di dalam area LPIK, dilakukan berdasarkan prinsip physical 

distancing dengan menerapkan jalur perpindahan yang dapat dilalui di dalam area LPIK. Berikut adalah 
beberapa ketentuan dalam proses mobilisasi di area LPIK dengan detail peta mobilisasi terlampir. 

1. Pintu masuk area LPIK adalah melalui jalur depan (diberi sekat untuk masuk). 
2. Pintu keluar area LPIK adalah melalui jalur depan (diberi sekat untuk keluar). 
3. Untuk Gedung PRI/ ex PAU Naik menggunakan tangga di sebelah barat dan turun menggunakan 

tangga di sebelah timur. Tangga hanya diperkenankan untuk lalu lintas satu arah. Gunakan tangga 
sesuai petunjuk yang disediakan. Sedangkan lift hanya dipergunakan untuk mengangkut barang. 

4. Lalu-lintas di lorong pada umumnya adalah satu arah, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan 
pada lorong tersebut. Perhatikan tanda di tiap lorong sebelum melewati lorong tersebut.  

5. Jika ditentukan lalu lintas dua arah di lorong, gunakan ketentuan lajur kiri dengan tetap 
memperhatikan jarak dengan orang lain di depan/belakang dan juga menjaga jarak/memalingkan 
wajah dengan orang dari arah berlawanan 

6. Dilarang berdiri di lorong, lorong hanya digunakan sebagai jalur perpindahan antar tempat 
7. Jendela di tiap ruangan/lorong dibuka untuk sirkulasi udara 
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1.2.4 Sirkulasi Udara dalam Gedung 
Pengondisian Sistem Sirkulasi Udara (untuk Gedung LPIK) 
Selain melalui sentuhan langsung/tidak langsung dan droplet dari penderita yang bersin, COVID-19 dapat 
menular melalui airborne dalam bentuk aerosol. Ukuran partikel COVID-19 sebesar 0,6-10 micrometer 
memungkinkan virus untuk berpindah lokasi sejauh 3 meter dari penderita dan bertahan selama 3 jam. 
Untuk meminimalisir potensi penyebaran melalui airborne, maka pengondisian udara dalam ruangan 
menjadi hal yang penting. Terdapat empat metode yang dapat digunakan, yaitu: 

1. Membuang udara di sekitar penderita 
Solusi ini hanya aplikatif pada fasilitas kesehatan di mana penderita COVID-19 telah teridentifikasi. 
Bukaan exhaust ditempatkan di dekat penderita dan langsung dibuang. Pada kondisi penderita 
COVID-19 tidak memiliki gejala (OTG), maka solusi (2) dan (3) yang dapat diterapkan. 

2. Melarutkan konsentrasi virus di dalam ruangan 
Parameter penting dalam melarutkan konsentrasi virus adalah dengan memenuhi jumlah minimal 
udara segar per-orang di dalam ruangan dengan standar sebesar 8 liter/detik (atau 3 cum/jam per 
orang, 3,75 cum/jam per m2, 2*ach (air change hour).  

• Parameter yang dapat dikuantifikasi: jumlah dan besar ventilasi pada bangunan, 
konsentrasi CO2. 

• Metode yang digunakan: membuka semua ventilasi Gedung, menambah exhaust fan, 
untuk sistem centralized AC membuka damper maksimal, memperjauh jarak exhaust dan 
inlet sistem AC untuk meminimalisir resirkulasi, penambahan Dedicated Outdoor Air 

System (DOAS). Semua metode wajib dilakukan 24 jam selama 7 hari sebelum gedung 
dihuni kembali. 

3. Memfilter udara yang memasuki ruangan dan di dalam ruangan 
Partikel COVID-19 yang kecil saat ini keberadaannya di udara dapat diparameterisasi dengan 
kandungan polutan dalam udara.  

• Parameter yang dapat dikuantifikasi: Kandungan PM2,5 dan PM10. 
• Metode yang digunakan: pemasangan filter MERV 13 untuk udara yang masuk, 

pemasangan HEPA filter (plasma air purifier). 
4. Membuat kondisi ruangan nyaman 

Kondisi ruangan nyaman dari segi temperatur dan kelembaban akan menjaga daya tahan tubuh 
penghuni dalam kondisi prima. Udara yang terlalu kering dapat menyebabkan virus mudah 
menjangkiti orang. Udara yang terlalu lembab menjadi penyebab terbentuknya jamur dalam 
ruangan.  

• Parameter yang dapat dikuantifikasi: Temperatur bola kering (TDB) pada rentang 24-30 
oC dan kelembaban relatif (RH) pada 40-70%. Catatan: Perlu diperhatikan bahwa COVID-

19 tetap dapat menjangkiti penghuni ruangan pada kondisi tersebut jika ada penderita 

positif. 
• Metode yang digunakan: Penginstalan dan pengoperasian AC sesuai kapasitas ruangan. 
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5. Mengatur posisi duduk di dalam ruangan 
Untuk menghindari penularan melalui airborne, posisi duduk penghuni ruangan harus normal 
terhadap aliran udara serta meminimalisir adanya dialog secara langsung antar penghuni. Jika 
diperlukan, perlu ada penghalang semacam face shield. 
 

Contoh kasus:  Ruangan Staf 
Ruang Manajemen Riset Inovasi 2 memiliki kapasitas 6 orang. 
 

Tabel 7 Asesmen sistem sirkulasi udara 

Metode Kondisi Eksisting Rekomendasi Perbaikan/Pengadaan 
Alat 

1 Penderita tidak dapat diidentifikasi di dalam 
ruangan 

• Melakukan identifikasi dini secara 
mandiri dan terkontrol oleh pihak 
manajemen gedung 

• Tidak boleh ada penderita positif di 
dalam ruangan 

2 Ventilasi ruangan sebesar … m2 dalam kondisi 
terbuka lebar, dengan mengasumsikan udara luar 
ruangan masuk dengan kecepatan … m/s, maka 
jumlah udara yang masuk selama satu jam sebesar 
… m3.  

• Jumlah penghuni yang diijinkan 
pada fasilitas eksisting: … orang 

• Jika ingin menambah jumlah 
penghuni, maka ventilasi dan 
exhaust fan harus dipasang 
sejumlah … m2 

3 Tidak terdapat filter udara masuk maupun air 

purifier di dalam ruangan 
• Memasang air purifier di dalam 

ruangan dengan kapasitas …  
4 Terdapat satu buah AC dengan kapasitas 

pendinginan … Nilai ini (sudah/belum) cukup untuk 
membuat ruangan menjadi nyaman. 

• Menambahkan AC dengan 
kapasitas … 

5 Arah aliran udara tidak normal terhadap penghuni. 
Terdapat kemungkinan penularan ke samping dari 
arah aliran dari ventilasi pada sisi utara ruangan ke 
sisi selatan ruangan  

• Memasang exhaust ducting di 
plafon ruangan 

• Mengatur posisi duduk staf 
• Penggunaan face shield untuk staf 
• Protokol untuk tidak berbicara di 

dalam ruangan 
Asesmen di atas harus dilakukan untuk semua ruangan.  
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Lembar kontrol yang dapat digunakan selama masa persiapan penghunian ulang dan pengoperasian gedung: 
 

Tabel 8 Lembar kontrol sistem sirkulasi udara 

No Lantai Ruangan 
Luas tapak (m2) dan 
tinggi ruangan (m) 

Kapasitas AC terpasang 
(Btu) (kW) (PK) (hp) 

Konsentasi CO2 (ppm) 

1 1 
Ruang Manajemen Riset 
Inovasi 1 

15 dan 3   

2 1 
Ruang Manajemen Riset 
Inovasi 2 

24 dan 3   

3 1 Ruang Front Office 6 dan 3   

4 1 Ruang Sekretaris LPIK 4 dan 3   

5 1 Ruang Ketua LPIK 12 dan 3   

6 1 Ruang Kadiv 9  dan 3   

7 1 Ruang Program Inovasi 12 dan 3   

8 
1 Ruang Program 

Kewirausahaan 

11 dan 3   

9 1 Ruang Rapat I ( Kecil) 

12 dan 3  
 

10 1 Ruang Rapat 2 (besar) 32 dan 2   

11 1 Co Working Space Ruang 1 18 dan 2   

12 1 Co Working Space Ruang 2 18 dan 2   

13 1 Co Working Space Ruang 3 18 dan 2   

14 1 Co Working Space Ruang 4 30 dan 2   
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Pengkategorian ruangan pada Gedung LPIK dilakukan berdasarkan empat klasifikasi sebagai berikut. 
A. Ruangan bisa langsung digunakan 
B. Ruangan memerlukan perbaikan minor 

Posisi ruangan di tepi gedung, memiliki akses ventilasi ke ruang terbuka namun tidak mencukupi. 
Memerlukan pemasangan ventilasi tambahan dan/atau menambah exhaust fan. 

C. Ruangan memerlukan perbaikan major  
Posisi di tepi gedung namun tidak memiliki akses ventilasi ke ruang terbuka. Memerlukan 
pekerjaan penjebolan dinding untuk membuat ventilasi. 

D. Ruangan memerlukan perbaikan major 
Posisi di tengah gedung dan tidak memiliki akses ventilasi ke ruang terbuka. Memerlukan 
pengerjaan seminimal mungkin berupa instalasi ducting. 

Pemetaan di bawah masih berupa iterasi pertama. Diperlukan asesmen secara profesional oleh pihak 
sarana prasarana dan manager gedung. 
 

1.2.5 Pengondisian Saluran Air Kotor 
Dari studi yang dilakukan REHVA, terdapat potensi penyebaran virus melalui kotoran manusia yang masuk 
ke manusia (faecal-oral). Hal yang penting dilakukan adalah mencegah cipratan dari kloset dan senantiasa 
menutup penutup kloset agar tidak terjadi evaporasi. Beberapa rekomendasi yang dapat digunakan 

• Jangan menggunakan toilet yang tidak memiliki penutup kloset dan sistem flush 
• Jangan menggunakan toilet yang tidak terhubung dengan saluran exhaust langsung 
• Lakukan flush dengan penutup kloset dalam kondisi tertutup 
• Memastikan tekanan di toilet negatif agar tidak terjadi evaporasi partikel feses ke pemakai toilet 

 
Contoh: 
Di Gedung LPIK dengan 1 lantai, terdapat toilet.  Asesmen perlu dilakukan untuk meninjau kelayakan 
toilet. Jika toilet tidak layak, maka perlu dilakukan upaya perbaikan/penambahan alat. 
 

Tabel 9 Asesmen kelayakan toilet 

No Lantai Toilet 

Ventilasi 
terhubung 

dengan ruang 
terbuka 

Penutup 
kloset 

Sistem 
penggelontoran 
kotoran (flush) 

Sistem pembasuhan 

1 1 Staf Laki-laki Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak 
Gayung/semprotan 
tangan/bidet 

2 1 Staf Perempuan Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak 
Gayung/semprotan 
tangan/bidet 

3 1 Tamu Ada/tidak Ada/tidak Ada/tidak 
Gayung/semprotan 
tangan/bidet 
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1.2.6  Desinfeksi Gedung 
Berdasarkan ukuran, di gedung LPIK terdapat dua jenis objek yang perlu didisinfeksi secara berkala, yaitu 
Ruangan dan benda-benda kecil bagian dari gedung yang sering disentuh. Ruangan meliputi: ruang staf, 
ruang co-working space, musholla, toilet, ruang rapat, dan laboratorium di gedung PRI/ex PAU. Benda-
benda kecil meliputi: handle pintu, keran air, dispenser air minum, kursi, meja, computer dan tidak 
terkecuali paket, surat-menyurat maupun pesanan antar yang datang ke gedung. 
  
Secara umum, proses disinfeksi menjadi tanggung jawab petugas cleaning service. Namun, untuk benda-
benda kecil yang bersifat pribadi, proses disinfeksi menjadi tanggung pemilik atau pengguna. Contohnya 
adalah kursi, meja, komputer dan alat-alat praktikum/penelitian.  
 
Untuk riset inovasi dari LPIK terdapat Mobile Desinfectant Untuk Sterilisasi Udara Ruangan, yaitu: 
 

 

• Perangkat desinfektan udara untuk sterilisasi udara 
ruangan yang tercemar virus Covid19 dengan sinar UV 
tipe C dengan aliran energi tinggi.  

• Sinar Ultraviolet UV-C dengan frekuensi berkisar 1 – 
3x1015 Hz  mempunyai kemampuan membunuh atau 
menonaktifkan mikroorganisme termasuk varian virus 
dengan menghancurkan asam nukleat dan 
mengganggu atau merusak susunan DNA dari sel virus, 
sehingga membuat sel-sel virus tidak dapat melakukan 
fungsi seluler yang vital terutama fungsi replikasi. 

 

 

1.2.7 Sistem speaker (Broadcast) dan CCTV 
Saat ini gedung LPIK tidak memiliki CCTV yang cukup. Secara umum CCTV digunakan untuk memantau 
pergerakan orang didalam gedung LPIK. CCTV dapat mengawasi lokasi-lokasi yang dapat digunakan untuk 
berkumpul dan lorong-lorong yang berpotensi menimbulkan orang berkerumun. Hal ini dibutuhkan untuk 
memperbaharui sistem edukasi agar mempercepat proses adaptasi tersebut.  
 
Sistem speaker digunakan sebagai sarana edukasi memberikan informasi-informasi umum tentang Covid-
19 dan kebiasaan-kebiasaan baru yang harus diterapkan setiap saat selama berada di dalam gedung LPIK 
seperti gejala Covid-19, social distancing, pentingnya cuci tangan, menjaga kebersihan diri dan 
sekelilingnya, sistem pelaporan dan kemana harus mencari pertolongan jika mengalami gejala covid-19. 
Sistem ini juga digunakan untuk memberikan peringatan jika ada yang tidak melaksanakan social 
distancing. Sistem speaker dan CCTV ini dikoordinasikan melalui suatu command center. 
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1. Lokasi CCTV yang harus ada 
• Co-working space 
• Musholla 
• Ruang Staf 

2. Lokasi Speaker  
• Setiap ruang meeting  
• Ruang Pimpinan 
• Ruang Staf 
• Pertengahan lorong  
• Co-working space 
• Musholla
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Tabel 10 Protokol pengondisian gedung 

No Protokol dasar Sarana/prasarana yang diperlukan SDM 
1 Sarana pendukung physical distancing, siPintar 1. Tanda tempat boleh berdiri 

2. Tanda tempat boleh/tidak boleh 
duduk 
3. Bobok pintu kelas/ruangan agar ada 
1 pintu masuk dan 1 pintu keluar 
4. Sekat-sekat dalam kelas/kantor 
5. Adjustment occupancy ruangan. 
Densitas occupancy harus menjadi 4 
m2/orang. Acuan denah dan ukuran 
ruang di LPIK 

Staf Sarana Prasaran 
dan K3G 

2 Sistem sirkulasi udara 
Ø Lakukan asesmen gedung dan ruangan. Hal yang perlu dikuantifikasi: 

luas dan volume ruangan, jumlah fasilitas pengondisian udara 
eksisting (ventilasi, AC, air purifier). 

Ø Lakukan studi dari data poin (1) yang menghasilkan: rekomendasi 
kapasitas penghuni ruangan dan daftar pekerjaan yang perlu 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas ruangan 

 
Untuk fasilitas yang tidak memungkinkan dilakukan perbaikan, lakukan hal 
berikut. 

Ø Membuka ventilasi ruangan secara maksimal selama 24 jam * 7 hari 
sebelum ruangan dihuni 

Ø Ukur kualitas ruangan secara berkala menggunakan alat ukur: 
temperatur, RH, PM2.5, PM10, dan konsentrasi CO2. 

Ø Atur ulang posisi duduk penghuni ruangan 
Ø Gunakan masker dan face shield untuk keperluan berbicara (contoh: 

rapat dan koordinasi) 

1. Jendela dan pintu harus selalu 
terbuka untuk menjamin terdapat 
aliran udara 
2. Jika memungkinkan, lakukan 
perbaikan/penambahan alat untuk 
meningkatkan kualitas udara dalam 
ruangan (contoh: menambah exhaust 
fan, penambahan air purifier, instalasi 
ducting) 
3. Alat ukur kualitas udara: 
temperatur, RH, CO2, PM2.5, PM10 
 
 

Staf Sarana Prasaran 
dan K3G 
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3 Sistem air kotor gedung 
Ø Lakukan asesmen toilet dengan meninjau kesiapan dan kelayakan 

fasilitas. 
Ø Jangan gunakan toilet yang tidak terhubung langsung dengan 

ventilasi ke ruang terbuka atau exhaust fan/ducting 
Ø Jangan gunakan toilet yg tidak memiliki penutup toilet, flush, dan 

sistem pembasuh otomatis (selain gayung dan semprotan tangan) 
Ø Lakukan flush dengan penutup toilet terttutup 
Ø Bersihkan tangan dengan alkohol sebelum menyentuh toilet 
Ø Bersihkan bagian-bagian toilet dengan tisu yang menggunakan 

alkohol 
Ø Pastikan tekanan di toilet negatif agar tidak ada evaporasi ke luar/ke 

pengguna 

1. Ventilasi toilet 
2. Kloset yang memiliki penutup, 
flush, dan sistem pembasuh selain 
gayung dan semprotan tangan (bidet) 
3. Alat kebersihan standar: tisu yang 
bisa terdegradasi dan dibuang 
langsung ke saluran kotor kloset, 
alkohol 
 

Staf Sarana Prasaran 
dan K3G 

4 Proses desinfeksi gedung berkala 
A.  Ruangan 
1.   Co-working space 
• Disinfeksi co-working dilakukan tiap hari kerja (Senin–Jumat) pada 

rentang jam 07.00–07.30 dan 11.30–12.00. 
• Petugas yang bertanggung jawab atas disinfeksi student corner adalah 

pegawai cleaning service. Khusus untuk kursi dan meja, tanggung jawab 
sanitasi dibebankan kepada pengguna. 

• Beberapa peralatan/bahan yang diperlukan adalah: kertas tissu, cairan 
disinfektan, semprotan disinfektan portable (semacam alat fogging), lap 
untuk meratakan disinfektan, lap untuk mengeringkan, dan peralatan pel. 

• Berikut adalah prosedur dari proses disinfeksi. 
a. Mula-mula ruangan disemprot dengan menggunakan proses 

disinfektan. Dalam proses ini perlu dijaga agar alat-alat kelistrikan 
tidak basah dan menimbulkan konslet atau menimbulkan resiko 
tersengat listrik. 

b. Lantai dipel dengan menggunakan cairan anti bakteri dan anti virus. 

1. Frekuensi pembersihan 
2. Siapa yang melakukan 
3. Prosedur pembersihan 
4. Fasilitas sarana/prasarana untuk 
melakukan pembersihan 

Dilakukan dengan 
koordinasi SP 
 
Staf Sarana Prasaran 
dan K3G 
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c. Beberapa benda (gagang pintu, remote AC, remote proyektor, 
mikrofon, spidol, penghapus) dilap dengan tujuan untuk meratakan 
kemudian mengeringkan disinfektan pada permukaan benda. 

d. Khusus kursi dan meja, proses disinfeksi dilakukan oleh pengguna. 
Prosedur membersihkan kursi dan meja adalah sebagai berikut. 
Pengguna mengambil kertas tissu yang telah disediakan lalu 
membasahinya dengan cairan disinfektan. Kemudian ratakan 
disinfektan ke permukaan atas meja, permukaan yang diduduki, dan 
permukaan sandaran dengan menggunakan kertas tissu. Buang kertas 
tissu ke tempat sampah yang telah disediakan. Pastikan tempat 
sampah tertutup kembali dengan rapat setelah tisu dibuang. 

 
2.   Toilet 
• Disinfeksi toilet dilakukan tiap hari kerja (Senin–Jumat) jam 09.00, 11.00, 

… 15.00. 
• Petugas yang bertanggung jawab atas disinfeksi toilet adalah pegawai 

cleaning service. 
• Beberapa peralatan/bahan yang diperlukan adalah: kertas tissu, cairan 

disinfektan, semprotan disinfektan portable (semacam alat fogging), lap 
untuk meratakan disinfektan, lap untuk mengeringkan, dan peralatan pel. 

• Berikut adalah prosedur dari proses disinfeksi. 
a. Bersihkan handle pintu dan keran dengan cara dilap menggunakan 

disinfektan. 
b. Ruangan disemprot dengan menggunakan disinfektan. Dalam proses ini 

perlu dijaga agar alat-alat kelistrikan tidak basah dan menimbulkan 
konslet atau menimbulkan resiko tersengat listrik. 

c.  Pel dan keringkan lantai. 
d.  Khusus closet, proses disinfeksi dilakukan oleh pengguna setiap kali 

akan menggunakan closet. Closet dibersihkan dengan cara dilap 
dengan menggunakan kertas tissu yang sebelumnya telah dibasahi 
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disinfektan, lalu keringkan closet dengan kertas tissu lainnya. Pastikan 
kertas tissu dibuang ke dalam tempat sampah dan tempat sampah 
kembali tertutup rapat. 

 
3.   Mushola 
•   Disinfeksi mushola dilakukan tiap hari kerja (Senin–Jumat) jam 08.00–

09.00, 11.00–11.30, dan 14.30–15.00. 
•    Petugas yang bertanggung jawab adalah pegawai cleaning service. 
•    Beberapa peralatan/bahan yang diperlukan adalah: cairan disinfektan, 

semprotan disinfektan portable (semacam alat fogging), lap untuk 
meratakan disinfektan, lap untuk mengeringkan, dan peralatan pel. 

•     Berikut adalah prosedur dari proses disinfeksi. 
a.    Bersihkan gagang pintu. 
b.    Ruangan disemprot dengan menggunakan proses disinfektan. Dalam 

proses ini perlu dijaga agar alat-alat kelistrikan seperti kipas angin 
tidak basah dan menimbulkan konslet atau menimbulkan resiko 
tersengat listrik. 

c.    Lantai dipel dengan menggunakan cairan anti bakteri dan anti virus. 
•   Catatan khusus: karpet disingkirkan ke gudang. Alas sholat (sejadah) 

merupakan peralatan pribadi yang wajib dibawa pengguna. 
 
4.   Ruang Staf 
• Disinfeksi ruang staf dilakukan tiap hari kerja (Senin–Jumat) pada rentang 

jam 17.00–18.00. 
• Petugas yang bertanggung jawab adalah pegawai cleaning service. Khusus 
• Beberapa peralatan/bahan yang diperlukan adalah: cairan disinfektan, 

semprotan disinfektan portable (semacam alat fogging), lap untuk 
meratakan disinfektan, lap untuk mengeringkan, dan peralatan pel. 

• Berikut adalah prosedur dari proses disinfeksi. 
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a.   Mula-mula ruangan disemprot dengan menggunakan proses disinfektan. 
Dalam proses ini perlu dijaga agar alat-alat kelistrikan tidak basah dan 
menimbulkan konslet atau menimbulkan resiko tersengat listrik. Proses 
disinfeksi juga jangan sampai merusak dokumen. 

b.  Beberapa benda (seperti kursi dan meja) dilap dengan tujuan untuk 
meratakan kemudian mengeringkan disinfektan pada permukaan benda. 

c.    Lantai dipel dengan menggunakan cairan anti bakteri dan anti virus. 
 
5.   Ruang Rapat 
• Disinfeksi ruang rapat dilakukan tiap hari kerja (Senin–Jumat) jam 07.30–

07.00, 11.00–11.30, dan 14.30–15.00. 
• Petugas yang bertanggung jawab adalah pegawai cleaning service. 
• Beberapa peralatan/bahan yang diperlukan adalah: cairan disinfektan, 

semprotan disinfektan portable (semacam alat fogging), lap untuk 
meratakan disinfektan, lap untuk mengeringkan, dan peralatan pel. 

• Berikut adalah prosedur dari proses disinfeksi. 
a. Mula-mula ruangan disemprot dengan menggunakan proses disinfektan. 

Dalam proses ini perlu dijaga agar alat-alat kelistrikan tidak basah dan 
menimbulkan konslet atau menimbulkan resiko tersengat listrik. 

b. Beberapa benda (seperti kursi dan meja) dilap dengan tujuan untuk 
meratakan kemudian mengeringkan disinfektan pada permukaan benda. 

c.     Lantai dipel dengan menggunakan cairan anti bakteri dan anti virus. 
 
6.   Ruang Pimpinan 
• Disinfeksi dapat dilakukan tiap hari kerja (Senin–Jumat) jam 07.30–07.00, 

11.00–11.30, dan 14.30–15.00. 
• Petugas yang bertanggung jawab adalah pegawai cleaning service. 
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• Beberapa peralatan/bahan yang diperlukan adalah: cairan disinfektan, 
semprotan disinfektan portable (semacam alat fogging), lap untuk 
meratakan disinfektan, lap untuk mengeringkan, dan peralatan pel. 

• Berikut adalah prosedur dari proses disinfeksi. 
a.  Mula-mula ruangan disemprot dengan menggunakan proses disinfektan. 

Dalam proses ini perlu dijaga agar alat-alat kelistrikan tidak basah dan 
menimbulkan konslet atau menimbulkan resiko tersengat listrik. 

b.  Beberapa benda (seperti kursi dan meja) dilap dengan tujuan untuk 
meratakan kemudian mengeringkan disinfektan pada permukaan benda. 

c.    Lantai dipel dengan menggunakan cairan anti bakteri dan anti virus. 
  
B.  Benda-benda yang Sering Disentuh 
Ada beberapa benda yang digunakan secara massal namun proses disinfeksi 
dibebankan kepada pengguna setiap kali sebelum menggunakan benda 
tersebut. Contohnya adalah: keran air (toilet dan tempat wudhu), dan 
dispenser air minum. Untuk keran air, pastikan keran dicuci menggunakan air 
dan sabun setelah keran selesai digunakan. Untuk dispenser air minum, 
pastikan tuas yang ditekan gelas sudah dilap terlebih dahulu dengan 
menggunakan hand tissu yang telah dibasahi disinfektan. 
1.   Pegangan Pintu 
•     Disinfeksi dilakukan setiap 2 jam, yaitu jam 8.00, 10.00, … dan 16.00. 
•    Petugas yang bertanggung jawab adalah pegawai cleaning service. 
•   Beberapa peralatan/bahan yang diperlukan adalah: cairan disinfektan, 

semprotan disinfektan portable (semacam alat fogging), lap untuk 
meratakan disinfektan, lap untuk mengeringkan. 

•     Berikut adalah prosedur dari proses disinfeksi. 
a.    Semprotkan cairan disinfektan. 
b.    Ratakan dan keringkan disinfektan dengan menggunakan lap. 
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2.   Pegangan Tangga 
•    Disinfeksi dilakukan setiap 2 jam, yaitu jam 8.00, 10.00, … dan 16.00. 
•    Petugas yang bertanggung jawab adalah pegawai cleaning service. 
•    Beberapa peralatan/bahan yang diperlukan adalah: cairan disinfektan, 

semprotan disinfektan portable (semacam alat fogging), lap untuk 
meratakan disinfektan, lap untuk mengeringkan. 

•     Berikut adalah prosedur dari proses disinfeksi. 
a.    Semprotkan cairan disinfektan. 
b.    Ratakan dan keringkan disinfektan dengan menggunakan lap. 
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2. Pemeriksaan di entry checkpoint 
 

Tabel 11 Protokol pemeriksaan di entry check point 

No Ketentuan Sarana dan prasarana yang 
dibutuhkan 

Ketersediaan 

1 Pelaksanaan – Setiap hari kerja 
 
Petugas Penyiap (Satgas/Sarpras) 
Ø Letakkan pada setiap titik checkpoint (A, B, C, dan D), dua buah meja 

standar dan tiga buah kursi, minimal satu jam sebelum jam kerja 
Ø Letakkan alas meja (plastik) yang baru. Meja dengan plastik 

pembatas petugas – civitas? 
Ø Letakkan komputer, scanner, dan peralatan elektronik lain.  
Ø Pastikan tersedianya sambungan listrik dan koneksi internet 
Ø Pastikan ketersediaan kantong plastik sampah, tempat sampah, dan 

masker-masker cadangan 
Ø Infokan kesiapan ke petugas pembersih dan petugas shift pertama 
Ø Bereskan semua peralatan, maksimal setengah jam setelah jam tutup 

gedung (terutama peralatan elektronik) 
 
Petugas Pembersih 
Ø Bersihkan seluruh meja dan kursi serta titik-titik input peralatn 

elektronik dengan disinfektan, minimal setengah jam sebelum jam 
buka gedung (jam 08.00) 

Ø Lakukan pembersihan setiap 2 jam (sebelum pergantian shift) 
 
Petugas Jaga - persiapan 
Ø Bersiap minimal 15 menit sebelum waktu shift 

• Menentukan entry point di 
gedung LPIK (perlu denah gedung) 

• Mengestimasi panjang antrian 
(perlu estimasi rate jumlah orang 
yang akan masuk gedung LPIK) 

• Membuat check point post  
• Pemasangan cctv untuk 

memantau kerumunan dan safety 
compliance 

• Thermometer IoT Body Scanner 
• Pemasangan public 

announcement system.  
• New Normal Application 
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Ø Cuci tangan sesuai prosedur 
Ø Kenakan APD baru yang disarankan satgas, cek kelengkapan mandiri 

(Face shield, Masker, sarung tangan) 
Ø Lakukan cek peralatan elektronik, simulasikan sesama petugas 

(termometer, QR scanner, dan lainnya). Lakukan pembersihan ekstra 
Ø Pastikan marka-marka tersedia dan jelas (Garis antrean jaga jarak, 

infografik prosedur)  
Ø Beri tanda bahwa checkpoint dibuka 
Ø Terima civitas dengan senyuman 
 
Petugas Jaga – Pelaksanaan Entry (Titik Masuk) 
Ø Tetap jaga jarak, kenakan APD, jangan bersentuhan dengan civitas 
Ø Beri salam, majukan antrean (Jika fasilitas mencukupi, dapat 

dilakukan dua-dua) 
Ø Persilahkan civitas untuk menggunakan hand sanitizer (tidak perlu 

cuci dengan air mengalir dahulu) 
Ø Scan QR code cek informasi di layar monitor (harus ada fungsi 

konfirmasi, serta save dengan time-logging) Pastikan status yang 
tercatat. 

Ø Cek suhu tubuh civitas dan gejala tampak 
Ø Tanyakan tempat terakhir yang dikunjungi, dan tujuan dalam 

gedung. 
Ø Ikuti alur berikut: 
 

JIKA tidak memiliki QR untuk discan ATAU QR menunjukkan belum 
lulusnya civitas dari safety training (lihat bagian 1.a) 

Ø minta civitas membuat QR code dahulu dengan prosedur yang 
diberikan.  

Ø Dapat dilakukan ditempat (go show) untuk dosen/tendik/tamu 
à masuk antrean kembali 
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JIKA temperatur > 38oC 
Ø Persilahkan civitas memasuki ruang isolasi sementara 
Ø Beri pengarahan, sarankan telemedicine 
Ø Hubungi Yankes 

JIKA temperatur < 38°C, DAN memiliki QR untuk di scan DAN 
menunjukkan lulus pelatihan safety training 

Ø Catat nama dan waktu masuk (Lebih baik jika bisa otomatis 
dengan QR scannernya) 

Ø Beri informasi mengenai ruangan yang akan dituju (lebih baik 
jika bisa otomatis dengan real-time counter) 

Ø Cek masker dan peralatan kesehatan lain, sarankan 
penggantian masker untuk dalam ruangan 

Ø Apabila mengenakan jaket atau jas atau lapisan luar lainnya, 
sarankan untuk melepaskan jaket, dan membungkusnya 
dengan plastik (tersedia).  

Ø Minta civitas membuang semua barang dari luar yang bisa 
dibuang sebelum memasuki gedung (tisue bekas, lap, masker 
lama, plastik bungkus, dll) 

Ø Beri informasi Covid terkini dan prosedur dalam gedung (flyer) 
Ø Persilahkan civitas menuju tempat cuci tangan (air mengalir) 
Ø Update jumlah civitas di dalam gedung (harus online dengan 

checkpoint lain) 
Ø Pada akhir hari, maksimal setengah jam sebelum jam tutup 

gedung LPIK, informasikan selesainya pekerjaan pada petugas 
penyiapan agar peralatan bisa dibereskan. 

 
Petugas Jaga – Pelaksanaan Exit (Titik Keluar) 
Ø Tetap jaga jarak, kenakan APD, jangan bersentuhan dengan civitas 
Ø Beri salam, majukan antrean  



 

 41 

PROTOKOL RE-ENTRY LPIK 

Ø Persilahkan civitas untuk menggunakan hand sanitizer atau mencuci 
tangan sesuai prosedur terlebih dahulu 

Ø Tanyakan ruangan terakhir yang dikunjungi, dan tujuan selanjutnya 
Ø Tanyakan apakah ada niat masuk gedung LPIK kembali. Sarankan 

untuk tidak. 
Ø Tanyakan apakah semua barang sudah dibawa, cek jika ada yang lupa 
Ø Scan QR code cek informasi di layar monitor (harus ada fungsi 

konfirmasi, serta save dengan time-logging) 
Ø Catat nama dan waktu keluar (Lebih baik jika bisa otomatis dengan 

QR scannernya) 
Ø Update jumlah civitas di dalam gedung (harus online dengan 

checkpoint lain) 
Ø Pada akhir hari, (setelah yakin tidak ada civitas lagi di dalam gedung 

– koordinasi dengan penjaga gedung), informasikan selesainya 
pekerjaan pada petugas penyiapan agar peralatan bisa dibereskan 

 
Civitas lain – saat masuk 
Ø Pelajari letak dan prosedur checkpoint, baik titik masuk masupun titik 

keluar. Pergilah ke checkpoint yang telah ditentukan untuk anda. 
Ø Cek mandiri kesehatan tubuh. Jangan paksakan diri untuk masuk. 

Waspada Covid-19 
Ø Cek peralatan pencegahan seperti masker, kacamata, dan sarung 

tangan. Gunakan pakaian pelapis yang dapat dilepaskan saat 
memasuki gedung 

Ø Datanglah minimal lima belas menit sebelum jadwal kegiatan yang 
akan dilakukan 

Ø Antrelah apabila pos checkpoint belum dibuka dan/atau pos masih 
mengurus civitas lain.  

Ø Jangan berdesak-desakan, jaga jarak, antrelah dengan beretika dan 
beradab 
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Ø Dahulukan civitas pengantre yang berusia lanjut (beresiko lebih 
tinggi) 

Ø Perhatikan marka-marka antrean dan infografik prosedur 
Ø Siapkan QR code harian siap untuk di scan 
Ø Lepaskan jaket atau pakaian pelapis lainnya, masukkan dalam 

kantong plastik, atau siapkan untuk dimasukkan kantong plastik di 
pos 

Ø Gunakan gel antiseptik sebelum berinterkasi dengan petugas 
Ø Ikuti petunjuk petugas pos. Jawablah pertanyaan petugas dengan 

sejujur-jujurnya. 
Ø Perhatikan kondisi dalam gedung, utamanya ruangan yang akan 

dituju 
Ø Putuskan kembali apakah memang anda perlu memasuki gedung 
Ø Apabila petugas pos memutuskan bahwa anda tidak layak masuk, 

ikuti dengan penuh kesadaran. Protes dapat dilayangkan kemudian 
dengan prosedur baku yang ditentukan. Don’t make a scene 

Civitas lain – saat keluar 
Ø Pelajari letak dan prosedur checkpoint, baik titik masuk maupun titik 

keluar. Pergilah ke checkpoint yang telah ditentukan untuk anda. 
Ø Cek mandiri kesehatan tubuh. Segera keluar, hentikan kegiatan anda 

apabila merasa tidak sehat, dan laporkan ke petugas 
Ø Periksa kembali semua barang anda, jangan sampai ada ketinggalan 

yang membuat anda bolak-balik memasuki gedung. 
Ø Cuci tangan anda sesuai prosedur terlebih dahulu 
Ø Pastikan masker dan peralatan lain terpasang 
Ø Antrelah apabila pos checkpoint belum dibuka dan/atau pos masih 

mengurus civitas lain. Perhatikan marka antrean 
Ø Jangan berdesak-desakan, jaga jarak, antrelah dengan beretika dan 

beradab 
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Ø Dahulukan civitas pengantre yang berusia lanjut (beresiko lebih 
tinggi) 

Ø Perhatikan marka-marka antrean dan infografik prosedur 
Ø Siapkan QR code harian siap untuk di scan 
Ø Ikuti petunjuk petugas pos. Jawablah pertanyaan petugas dengan 

sejujur-jujurnya. 
2 Pemeriksaan/scanning surat “lulus” safety compliance  

• Scanning menggunakan QR code yang ada di lembar surat 
• Data tersimpan automatically siapa saja yang lulus screening 

(check-in) dan jumlahnya  

New Normal Apps  
(green: boleh beraktivitas; Red: tidak 
boleh beraktivitas) 

 

Catatan : pengecekan dilakukan satu kali di gerbang depan, karena hanya selang beberapa jam  
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3. Protokol keamanan selama di dalam gedung (general safety protocol)  
 
Setelah lulus pemeriksaan check point entry maka orang yang berada di dalam gedung harus menerapkan 
protokol yang disepakati. Protokol gedung bersifat flexible dan harus disesuaikan dengan kondisi atau 
pemanfaatannya (misal lab, kelas, ruang kerja). Protokol untuk setiap jenis ruangan akan dibuat terpisah. 
Protokol dasar yang harus diikuti minimal sebagai berikut: 

1. Selalu menggunakan masker  
2. Selalu menerapkan physical distancing 

• kapasitas ruangan 50% 
• menjaga jarak minimal 1 meter antar meja/tempat duduk 
• Pengaturan naik/turun tangga, tangga naik berbeda dengan tangga turun 

3. Memastikan ventilasi udara mengalir 
4. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir 
5. Memasang Covid-19 related safety protokol (poster atau dokumen) yang disertai dengan nomor 

kontak yg bisa dihubungi 
6. Jika merasakan gejala sakit, konsultasi lewat telemedicine/yankes ITB dan hubungi contact point 

(PIC) gedung yang di tempati 
 

Secara lebih detil, protokol keamanan akan dijelaskan lebih lanjut sesuai dengan lokasi kegiatan. 
 

3.1 Protokol di Ruang Kerja 
Protokol ini mengatur kegiatan kerja civitas ITB yang bekerja di ruangan tertentu pada saat jam kerja. 
Civitas ITB yang dimaksud termasuk dosen, asisten, tendik, laboran, serta pegawai ITB lainnya. Tempat 
kerja merupakan tempat yang memiliki risiko tinggi untuk penularan, karena ruangan tertutup dengan 
jumlah orang yang cukup banyak, dengan peralatan kerja yang saling berbagi. Maka dari itu, protokol 
kegiatan di ruang kerja harus dipatuhi untuk meminimalisir terjadinya penularan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
 
Diharapkan sebelum pembukaan area kampus untuk berkegiatan terlebih dahulu membuat prioritas 
pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah, agar tenaga kepegawaian yang terkait dengan pekerjaan yang 
bisa dilakukan di rumah tidak perlu ke kampus ITB dan dapat melanjutkan kerja dari rumah. Untuk 
pekerjaan esensial yang harus dikerjakan di kampus ITB, tetap waspada dan patuhi protokol pencegahan 
COVID-19 selama berkegiatan. Selain itu, perlu adanya alih fungsi ruangan untuk tempat kerja karena 
kegiatan rapat dan sejenisnya digantikan dengan konferensi video. 
 
Protokol berkegiatan di ruang kerja: 

• Pastikan diri Anda sehat ketika berangkat kerja! Apabila ada keluhan mengenai kesehatan, segera 
periksakan diri dan berkonsultasi kepada layanan kesehatan. 

• Gunakan masker sebelum masuk ke tempat kerja. 
• Cuci tangan sebelum memasuki ruang kerja. 
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• Masuk secara bergantian, jaga jarak antri sesuai tempat yang telah ditentukan. 
• Gunakan alat kerja pribadi. 
• Kurangi berbagi alat kerja bersama. 
• Jaga jarak minimal dua meter dengan orang lain. 
• Selama jam kerja, diharapkan tidak meninggalkan meja kerja kecuali untuk kegiatan esensial. 
• Bawa tempat minum dengan kapasitas yang cukup besar agar tidak perlu bolak-balik mengambil 

minum. 
• Gunakan fasilitas konferensi video untuk melakukan rapat. 

 

Tabel 12 Protkol keamanan di ruang Kerja 

No Protokol dasar Sarana/prasarana yang diperlukan Keterangan 

1 Gunakan ruang kerja 
ruang kerja yang boleh 
digunakan untuk ruang 
kerja. 

Poster atau sign yang menunjukkan 
ruang kerja tersebut boleh digunakan 
atau tidak. 
Red tape untuk fasilitas yang tidak 
boleh digunakan. 
Memindahkan meja kursi apabila 
tempat tersebut tidak boleh dipakai. 

Dilihat dari luas ruang kerja 
dan pembagian ruangan, 
belum tentu semua bisa 
dipakai. 

2 Mematuhi jumlah 
maksimum pengguna 
ruang kerja. 

Poster atau sign yang memuat jumlah 
maksimum pengguna fasilitas 
tersebut. 
Apabila jumlah maksimum sudah 
terpenuhi maka harus mencari tempat 
lain untuk melakukan kegiatan. 

Bisa digunakan sistem 
pembagian ruang kerja yang 
sudah dipastikan. <- selama 
ini juga sudah diassign siapa 
ruang kerjanya di mana. 

3 Selalu menggunakan 
masker untuk ruang 
kerja dengan lebih dari 
satu orang.  

Masker pribadi (tidak boleh 
meminjam!) 

Seharusnya sudah dicek 
sebelum masuk ITB. 

4 Cuci tangan sebelum 
berkegiatan di area 
ruang kerja. 

Tempat cuci tangan (yang semi 
permanen dan dapat dioperasikan 
tanpa harus memakai tangan) 
Poster atau petunjuk cuci tangan yang 
baik. 

 

5 Tetap menjaga jarak 
minimal 2 meter dengan 
orang lain. 

Penanda tempat yang boleh diduduki. 
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3.2 Protokol di Fasilitas Toilet dan Kamar Mandi 
Fasilitas toilet dan kamar mandi adalah fasilitas yang esensial untuk disediakan. Sebagai salah satu fasilitas 
umum yang digunakan banyak orang, perlu perhatian khusus untuk toilet dan kamar mandi agar layak 
digunakan serta mengurangi penyebaran penyakit.  
 
Untuk mengurangi kemungkinan penularan penyakit pada toilet, salah satu cara yang dapat dilakukan 
adalah dengan membatasi toilet untuk satu grup tertentu, sehingga mengurangi kemungkinan penularan 
antar grup dan lebih mudah dalam melakukan pelacakan. Selain itu, protokol dalam penilaian, perawatan, 
dan penggunaan toilet dan kamar mandi harus benar-benar dipatuhi. 
 
Protokol penggunaan toilet dan kamar mandi secara umum adalah sebagai berikut: 

• Gunakan toilet yang diperbolehkan untuk dipakai. 
• Patuhi pembagian penggunaan toilet sesuai grup. 
• Mematuhi jumlah pengguna toilet pada satu waktu. 
• Cuci tangan sebelum dan sesudah menggunakan toilet. 
• Mengantri di tempat yang sudah ditentukan. 
• Bergantian masuk dan keluar dari toilet. 
• Pastikan toilet tetap bersih setelah digunakan. 
 

Tabel 13 Protokol keamanan di toilet 

No Protokol dasar Sarana/prasarana yang diperlukan Keterangan 

1 Gunakan toilet yang 
diperbolehkan untuk 
dipakai. 

Poster atau sign yang menunjukkan 
toilet tersebut boleh digunakan atau 
tidak. 
Red tape untuk fasilitas yang tidak 
boleh digunakan. 

Dilihat dari fasilitas yang 
tersedia 

2 Mematuhi jumlah 
pengguna maksimum 
toilet. 

Poster atau sign yang memuat jumlah 
maksimum pengguna toilet. 

Tergantung dari ukuran dan 
fasilitas toilet bisa berubah. 

3 Cuci tangan sebelum 
dan sesudah 
menggunakan toilet. 

Tempat cuci tangan (yang semi 
permanen dan dapat dioperasikan 
tanpa harus menggunakan tangan). 
Poster atau petunjuk cuci tangan yang 
baik. 

Sebelum beraktivitas kembali 
mencuci tangan terlebih 
dahulu. 

4 Mengantri di tempat 
yang sudah ditentukan. 

Penanda tempat mengantri dan 
pengaturan jaraknya. 
 

Dari jumlah pengguna bisa 
diatur jumlah antrian yang 
diperbolehkan. 

5 Bergantian masuk dan 
keluar dari toilet. 

Aturannya yang keluar didahulukan 
daripada yang masuk. 
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Bisa dibuat jalur keluar masuk seperti 
di KRL (depan pintu untuk keluar, 
samping pintu untuk masuk). 

6 Pastikan toilet bersih 
setelah digunakan. 

Poster, sign. Secara umum nampaknya 
warga ITB sudah cukup tertib 
kalau soal ini. 

 

3.3 Protokol di Fasilitas Ibadah/ Musolla 
Mengenai mushola, lebih baik difasilitasi untuk salat di tempat yang telah ditentukan untuk menghindari 
ke tempat salat di luar kampus yang tanpa protokol. Karena tempat yang terbatas, maka harus dibuat 
sistem pengaturan untuk penggunaan mushola. Kondisi saat ini untuk mushola di LPIK sendiri tidak ada 
yang cukup layak untuk dipakai karena kapasitasnya yang kecil dan akses yang terbatas, sehingga lebih 
baik apabila ada ruangan lain yang bisa dimanfaatkan untuk mushola. Untuk pimpinan dan staf yang 
memiliki ruang kerja sendiri, dapat menggunakan ruang kerja tersebut sebagai tempat solat untuk 
menghindari penularan di tempat ibadah yang dipakai secara bergantian. Jika ingin ke masjid, maka harus 
mengikuti protokol kesehatan dan harus dikoordinasikan dengan masjid, akan tetapi jika memang didalam 
kampus bisa, maka harus di “enforce”. 
Protokol penggunaan fasilitas ibadah: 

• Apabila Anda memiliki ruangan kerja pribadi, gunakan ruangan Anda untuk beribadah. 
• Gunakan mushola yang diperbolehkan untuk dipakai beribadah. 
• Perhatikan jumlah pengguna maksimum mushola, apabila jumlah tersebut sudah penuh, 

disarankan untuk menggunakan mushola lain dengan memperhatikan protokol kebersihan diri. 
• Mengantri pada tempat yang telah disediakan dan sesuai jarak yang telah ditentukan.  
• Gunakan masker pada saat mengantri. 
• Cuci tangan menggunakan sabun sebelum masuk ke area mushola. 
• Tetap menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain saat beribadah di mushola. 
• Segera keluar dari mushola apabila sudah selesai. 

 
Tabel 14 Protokol keamanan di fasilitas ibadah 

No Protokol dasar Sarana/prasarana yang diperlukan Keterangan 

1 Gunakan mushola yang 
diperbolehkan untuk 
dipakai berkegiatan. 

Poster atau sign yang menunjukkan 
co-working space tersebut boleh 
digunakan atau tidak. 
Red tape untuk fasilitas yang tidak 
boleh digunakan. 

Dilihat dari luas mushola dan 
ventilasinya, belum tentu 
semua mushola boleh 
digunakan. 

2 Mematuhi jumlah 
pengguna maksimum 
mushola. 

Poster atau sign yang memuat 
jumlah maksimum pengguna 
mushola tersebut. 

Tergantung dari ukuran 
mushola, jumlah tersebut bisa 
berubah. Terdapat info pada 
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Apabila jumlah maksimum sudah 
terpenuhi maka harusf mencari 
tempat lain untuk melakukan 
beribadah di dalam kampus ITB. 

sign di tempat masuk 
mushola. 
Himbauan untuk 
menggunakan mushola di 
internal ITB agar dapat 
dipastikan mushola tersebut 
memuat protokol terkait 
pencegahan COVID-19. 

3 Cuci tangan sebelum 
beribadah di area mushola. 

Tempat cuci tangan (yang semi 
permanen dan dapat dioperasikan 
tanpa harus menggunakan 
tangan). Poster atau petunjuk cuci 
tangan yang baik. 

Sebelum berwudhu mencuci 
tangan terlebih dahulu. 

4 Mengantri di tempat yang 
sudah ditentukan. 

Penanda tempat mengantri dan 
pengaturan jaraknya. 

Dari jumlah pengguna 
mushola bisa diatur jumlah 
antrian yang diperbolehkan. 

5 Bergantian masuk dan 
keluar dari mushola. 

Aturannya yang keluar 
didahulukan daripada yang masuk. 
Bisa dibuat jalur keluar masuk 
seperti di KRL (depan pintu untuk 
keluar, samping pintu untuk 
masuk). 

Kalau akses keluar masuk 
muhsola minimal dua, bisa 
diatur jalur keluar dan masuk. 
Apakah boleh ditambahkan 
pintu masuk dan keluar 
untuk? <-dijebol sebagai 
akses keluar 

6 Menggunakan masker saat 
tidak sedang beribadah 
(baik keluar, masuk, 
maupun saat mengantri 
tempat ibadah) 

Memakai masker pribadi.  

7 Memakai alat salat pribadi. Membawa alat salat pribadi 
(sajadah, mukena). Sajadah yang 
ada di mushola dihilangkan. 

Untuk alat salat seharunya 
membawa milik pribadi dan 
tidak saling meminjam. 

8 Tetap menjaga jarak 
minimal 2 meter dengan 
orang lain. 

Penanda tempat yang boleh 
dipakai untuk shalat. 

Dari protokol ini, mushola 
yang kecil bisa jadi hanya 
boleh dipakai satu orang. 

9 Segera keluar dari tempat 
ibadah apabila sudah 
selesai. 

Poster berisi himbauan. Pada prakteknya akan sulit, 
tapi yang perlu diingatkan dan 
diedukasi adalah dengan 
cepat selesai maka 
menghindari penumpukan 
atau antrean. 
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3.4 Protokol di co-working space  
Co-working space yang tadinya difungsikan untuk berkumpul tenant karena adanya COVID-19 perlu 
diawasi dengan ketat.  
 
Apabila masih ada co-working space yang dapat digunakan, berikut adalah protokol pengunaannya secara 
umum: 

• Gunakan co-working space yang diperbolehkan untuk dipakai berkegiatan. 
• Mematuhi jumlah pengguna maksimum area co-working space. 
• Selalu menggunakan masker dan/atau dengan faceshield saat berkegiatan di co-working space. 
• Cuci tangan sebelum berkegiatan di area co-working space. 
• Tetap menjaga jarak minimimal 2 meter dengan orang lain. 
• Patuhi tempat duduk sesuai tanda yang telah diberikan. 
• Bersihkan tempat duduk dan area kerja setelah dipakai menggunakan desinfektan dan lap yang 

telah diberikan. 
• Buang lap pada tempat sampah yang telah disediakan. 
 

Tabel 15 Protokol keamanan di co-working space 

No Protokol dasar Sarana/prasarana yang diperlukan Keterangan 

1 Gunakan co-working 
space yang 
diperbolehkan untuk 
dipakai berkegiatan. 

Poster atau sign yang menunjukkan 
co-working space tersebut boleh 
digunakan atau tidak. 
Red tape untuk fasilitas yang tidak 
boleh digunakan. 
Memindahkan meja kursi apabila 
tempat tersebut tidak boleh dipakai. 

Dilihat dari luas co-working 
space dan pembagian ruangan, 
belum tentu semua bisa 
dipakai. 
Contoh: co-working space di 
depan Lab. Fluida juga 
digunakan untuk jalur keluar 
masuk, sebaiknya tidak 
dipakai. 

2 Mematuhi jumlah 
pengguna maksimum 
area co-working space 
dengan shifting  

Poster atau sign yang memuat 
jumlah maksimum pengguna fasilitas 
tersebut. 
Apabila jumlah maksimum sudah 
terpenuhi maka harus mencari 
tempat lain untuk melakukan 
kegiatan. 
Shifting hanya 4 jam untuk setiap 
start up. 

Tergantung dari ukuran co-
working space, jumlah tersebut 
bisa berubah. Sebaiknya 
diberikan info pada sign di 
tempat masuk co-working 
spacenya. 

3 Selalu menggunakan 
masker  

Masker pribadi (tidak boleh 
meminjam!) 

Seharusnya sudah dicek 
sebelum masuk ITB. 
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4 Cuci tangan sebelum 
berkegiatan di area co-
working space 

Tempat cuci tangan (yang semi 
permanen dan dapat dioperasikan 
tanpa harus memakai tangan) 
Poster atau petunjuk cuci tangan 
yang baik. 

 

5 Tetap menjaga jarak 
minimal 2 meter 
dengan orang lain. 
Physical distancing = 1 
orang: 15 m2 (aturan 
WHO) 
 

Penanda tempat yang boleh 
diduduki. 
 

Dari protokol ini, co-working 
space di tempat yang sering 
dilalui otomatis tidak bisa 
dipakai apabila jalan kurang 
dari dua meter. 

6 Bersihkan tempat 
duduk dan area kerja 
setelah digunakan. 

Tisu untuk membersihkan tempat 
duduk dan area kerja. 
Cairan desinfektan untuk 
membersihkan tempat duduk dan 
area kerja. 

Bisa dienforce agar proses 
pembersihan oleh petugas 
tidak terlalu banyak. 

7 Buang lap pada tempat 
sampah yang telah 
disediakan. 

Tempat sampah khusus untuk 
pembuangan. 

Tempat sampah khusus dan 
dipisah untuk mengurangi 
risiko infeksi. 

 

3.5Protokol di Fasilitas Makan dan Minum 

Dengan memberikan fasilitas makan di kampus dapat mengurangi kemungkinan warga LPIK makan di 
tempat yang tidak memiliki protokol pencegahan COVID-19.  
 
Untuk minum, semua orang yang masuk ke dalam gedung LPIK wajib membawa minum minimal 800 
mililiter. Apabila tidak membawa diharuskan membeli minum sebelum masuk ke LPIK dan menyimpan 
wadah tempat minum untuk digunakan selama berkegiatan di dalam kampus.  
 
Dalam pemberian fasilitas makan, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan: 

• Katering: jumlah makanan dan menu tertentu untuk setiap orang. 
• Kantin: penyediaan tempat makan dengan pilihan menu. 

 
Untuk katering akan lebih mudah diimplementasikan untuk pegawai karena jumlahnya dapat dipastikan. 
Selain itu, katering bisa diantar ke ruang kerja masing-masing untuk mengurangi kontak manusia. Apabila 
tidak memungkinkan untuk menggunakan katering (misalnya untuk mahasiswa/tenant), maka perlu 
dipertimbangkan untuk menyediakan kantin.  
 
Protokol untuk menggunakan kantin adalah sebagai berikut: 

• Cuci tangan sebelum dan sesudah ke area kantin. 
• Selalu menggunakan masker saat mengantri dan menunggu makanan. 
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• Mengantri untuk memesan dan mengambil pesanan berdasarkan nomor urut. 
• Membawa alat makan sendiri 
• Menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain (Physical distancing = 1 employee: 15 m2 

(aturan WHO) 
• Maksimum interaksi hanya 8 menit saja diperbolehkan 

 
Tabel 16 Protokol keamanan di tempat makan 

No Protokol dasar Sarana/prasarana yang diperlukan Keterangan 

1 Himbauan untuk 
membawa bekal makan 
dan minum sendiri. 
Himbauan untuk 
membawa alat makan 
pribadi. 

Peralatan makan dan minum serta 
perbekalan masing-masing. 

Bisa diaplikasikan untuk 
pegawai ITB, untuk 
mahasiswa akan sulit apabila 
yang kost. 

2 Cuci tangan sebelum 
masuk ke area kantin. 

Tempat cuci tangan (yang semi 
permanen dan dapat dioperasikan 
tanpa harus memakai tangan). 
Poster atau petunjuk cuci tangan yang 
baik. 

Semakin banyak tempat cuci 
tangan semakin baik untuk 
menghindari penumpukan 
antrian pada saat cuci tangan. 

3 Selalu menggunakan 
masker saat mengantri 
dan menunggu pesanan. 

Masker pribadi. Terutama pada saat 
mengantri. 

4 Sistem antrian untuk 
memesan dan 
mengambil pesanan 
berdasarkan nomor urut 
dan dipanggil. 

Dengan dipanggil bisa mengurangi 
penumpukan pada saat antri. 
Kalau antriannya bisa pakai aplikasi 
lebih bagus lagi.  

 

5 Penyedia kantin 
menyediakan alat 
makan sekali pakai. 

Alat makan sekali pakai (piring, garpu, 
dan sendok). 

Berbagi alat makan 
meningkatkan risiko 
penularan. 

6 Mematuhi jumlah 
maksimum pengguna 
area kantin. 

Poster atau sign yang memuat jumlah 
maksimum pengguna kantin. 
Apabila jumlah maksimum sudah 
terpenuhi maka harus mencari 
tempat lain untuk makan. 

Maksud dari mencari tempat 
lain untuk makan itu untuk 
kegiatan makannya, makanan 
bisa dibeli di kantin. 

7 Menjaga jarak minimal 2 
meter pada saat makan 
di kantin. 

Penanda tempat duduk. 
Sekat (seperti cubicle) untuk 
memisahkan meja. 

Penambahan sekat karena 
pada saat makan tidak bisa 
pakai masker, sehingga risiko 
lebih tinggi. 
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8 Himbauan untuk segera 
meninggalkan kantin 
apabila makan sudah 
selesai. 

Poster dan sign. 
 

Perlu dipikirkan cara yang 
baik untuk mengingatkan. 

 

3.9 Protokol Penerimaan Paket, Surat-Menyurat dan Layanan Pesan-Antar 

Setiap paket, kegiatan surat-menyurat fisik maupun pesanan layanan pesan-antar yang akan diterima di 
LPIK harus memenuni protokol standar pencegahan COVID-19. Untuk pengiriman paket yang sifatnya 
untuk pribadi dianjurkan menggunakan alamat pengiriman pribadi. 
 
Protokol untuk penerimaan paket, surat-menyurat dan layanan pesan antar adalah sebagai berikut: 

• Pengirim paket/surat/pesanan antar dapat meletakkan paket di loker box yang disediakan. 
• Pengirim menghubungi penerima. 
• Penerima mengambil paket/surat/pesanan antar dari loker box. 
• Menjaga jarak minimal 2 meter antara penerima dan pengirim. 
• Akan lebih baik jika kiriman yang diantarkan dibedakan berdasarkan penerima dan barang kiriman 

(contoh: paket barang dan makanan untuk pimpinan/staf LPIK atau tenant/umum) 
• Untuk paket barang akan lebih baik jika loker box memiliki steril uv, untuk loker box makanan 

sebelum pesanan dibawa masuk penerima harus melepas plastik pembungkus. 
 

Tabel 17 Protokol penerimaan paket, surat-menyurat dan layanan pesan antar 

No Protokol dasar Sarana/prasarana yang 

diperlukan 

Keterangan 

1 Selalu menggunakan masker 
saat penerima 
paket/surat/pesanan antar. 

Masker pribadi. Terutama pada saat 
mengambil paket. 

2 Menjaga jarak minimal 2 meter 
pada saat mengambil 
paket/surat/pesanan antar. 

Loker box untuk 
meminimalisir kontak dan 
memisahkan jenis 
paket/surat/pesanan antar. 
Menyediakan poster dan sign. 

Penerimaan 
paket/surat/pesanan antar 
dianjurkan dilakukan sendiri 
(tidak diwakilkan) 

3 Melepas plastik pembungkus 
jika isi pesanan antar adalah 
makanan. 

Disediakan gunting dan 
tempat pembuangan plastik 
pembungkus 

Hanya membawa masuk 
makanan saja 

4 Melakukan desinfeksi terhadap 
paket/surat/pesanan antar 
berupa barang 

Cairan desinfektan atau uv 
sterilizer 

 

 
Termasuk penumpukan antrian ride-hailing service di sekitar ITB. 
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4. Sosialisasi Civitas  
 
Sistem informasi dan edukasi menjadi sangat penting untuk memberitahukan kebiasaan-kebiasaan baru 
yang harus diterapkan pada saat masuk gedung LPIK dan selama berada di dalam gedung baik dalam 
perkuliah, praktikum, maupun saat istirahat, beribadah, dan bersosial.  
 

1. New Normal Apps untuk mendata: 
• Data induk mahasiswa/dosen/tendik (nama, usia, alamat, dll) 
• Status demam, batuk, pilek, sesak napas, lemas 
• Riwayat perjalanan sebelum tiba di Bandung 
• Data lokasi via aplikasi secara otomatis 
• Tujuan masuk kampus (gedung yang mana?) 
• Video dan panduan seputar Covid-19 

2. Dilengkapi dengan Thermometer IoT Body Scanner sehingga proses pengecekan di checkpoint 
lebih cepat. 

3. Terintegrasi dengan sistem safety training dan kontrak compliance 
4. Memiliki sistem alert dan blast announcement (Broadcast) 
5. Sistem reward dan punishment (jika melanggar tidak mendapatkan hak akses untuk masuk 

gedung LPIK) 
6. Poster berisikan cuci tangan, hand sanitizer, memakai masker, physical distanding, gejala Covid-

19 
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Gambar 6 Contoh Poster Sebagai Rujukan 
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5. Rencana Implementasi 
 
LPIK memliki 3 tahapan untuk merencanakan re-entry, yaitu sebagai berikut: 

 
Tabel 18 Tahapan Simulasi Re-Entry LPIK 

No Kegiatan ( Juni 2020) Protokol SDM 

1 Persiapan Pencegahan dan Pengendalian 
Covid-19 

Lihat Subbab 1.1.1 Isolasi 
Mandiri serta protocol 
terkait (A, B, C, dan D) 
 
Lihat Subbab 1.1.3 dan Tabel 
1 Mengenai Prioritas 
Individu yang diizinkan 
masuk 

Civitas ITB 
Fakultas/Unit kerja 
terkait 

2 Pengadaan Barang dan Peralatan 
Pencegahan Covid 19 

Lihat Tabel 2 Satgas Covid 
Satgas Reentry 
Petugas Jaga 
Petugas Kebersihan 
Civitas 
 

3 Instalasi dan Implementasi Peralatan dan 
Barang 

Lihat Tabel 3 dan Tabel 10 K3G 
Satgas Covid 
Satgas Reentry 
Petugas Kebersihan 
Civitas 

4 Sosialisasi Pembukaan LPIK dan Protokol 
Pencegahan Covid-19 di LPIK 

Lihat Bagian 4  

5 Implementasi Aktivitas Skala Terbatas 
(operasional terbatas): 20% 

Lihat Tabel 1 Civitas yang 
diprioritaskan  

-Staf LPIK Kombinasi WFH dan Piket 
(Personil LPIK ditentukan/Luas Ruang) 

Lihat Tabel 4  
 

-Start Up (Dengan Perjanjian) Lihat Tabel 6, Tabel 15  
 

-Peneliti &Inovator (Dengan Perjanjian) Lihat Tabel 5  

6 Pelatihan dan Konsultansi  Inovasi dan 
Kewirausahaan (Daring) 

 Staf  LPIK 

7 Diskusi dan Rapat  (Daring)  Staf LPIK 

8 Koordinasi Administrasi Inovasi (Daring)  Staf LPIK 

9 Riset Inovasi (Koordinasi 
Fakultas/Sekolah/LPPM) 

 Staf LPIK 
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Tabel 19 Tahapan Piloting Re-Entry LPIK 

No Kegiatan ( Juli 2020) Protokol SDM 

1 
Evaluasi Pelaksanaan Aktivitas Skala 
Terbatas (Tahap Simulasi) 

Mempertimbangkan 
Asesmen Tahap Simulasi 

Pimpinan LPIK 
Staf LPIK 

2 Implementasi Aktivitas Skala Terbatas: 20%  Staf LPIK 

 -Staf LPIK (Rutin) Lihat Tabel 1 dan Tabel 4  

 -Start Up Bergantian Terjadwal 
LIhat Tabel 6, Tabel 12, 
Tabel 15 

 

 -Peneliti &Inovator (Dengan Perjanjian) LIhat Tabel 5  

3 Pelatihan dan Konsultansi  Inovasi dan 
Kewirausahaan (Tatap Muka dan Daring) 

Lihat Tabel 5, Tabel 11 Staf LPIK 

4 Diskusi dan Rapat (Tatap Muka dan Daring) Perhatikan Bagian 3 
mengenai General Safety 
Protocol 

Staf LPIK 

5 
Koordinasi Administrasi Inovasi (Tatap 
Muka dan Daring) 

6 
Riset Inovasi  ( Koordinasi 
Fakultas/Sekolah/LPPM) 

 
Tabel 20 Tahapan Impelementasi Re-Entry LPIK 

No Kegiatan (Agustus 2020) 
Protokol SDM 

1 
Evaluasi Pelaksanaan Aktivitas Skala 
Terbatas (Tahap Piloting) 

Mempertimbangkan 
Asesmen Setelah 
Melakukan Tahap Piloting 

Pimpinan LPIK 
Staf LPIK 

2 Implementasi Aktivitas Skala Terbatas (20%) 
Melaksanakan secara 
disiiplin Bagian 3 

Staf LPIK 

 -Staf LPIK (Rutin) 
Lihat Tabel 1 dan Tabel 4  

 -Start Up Bergantian Terjadwal 
Lihat Tabel 6, Tabel 12, 
Tabel 15 

 

 -Peneliti &Inovator (Dengan Perjanjian) 
Lihat Tabel 5  

3 Pelatihan dan Konsultansi  Inovasi dan 
Kewirausahaan (Tatap Muka dan Daring) 

Lihat Tabel 5 dan Tabel 11 Staf LPIK 

4 Diskusi dan Rapat (Tatap Muka dan Daring) 
Lihat Tabel 11, Tabel 12 
 

Staf LPIK 

5 
Koordinasi Administrasi Inovasi (Tatap Muka 
dan Daring) 

Staf LPIK 

6 
Riset Inovasi ( Koordinasi 
Fakultas/Sekolah/LPPM) 

Staf LPIK 
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Untuk Pelaksanaan Riset Inovasi (Covid-19) yang dikelola oleh LPIK perlu diperhatikan hal 

berikut ini: 

• Pelaksanaan Riset Inovasi dengan topic covid-19 di Fakultas/Sekolah/LPPM yang memiliki 
kegiatan kerjasama, harus diperhatikan hal sebagai berikut: 
1. Kontrak kerjasama baru dengan pihak mitra luar ITB dikelola melalui Kantor WRRI  
2. Kontrak kerjasama yang sedang berjalan harus memperhatikan ketentuan umum dan 

ketentuan khusus yang terkait.  
3. Penyesuaian terhadap jadwal dan anggaran dapat segera dikomunikasikan kepada 

mitra kerjasama.   
4. Para Pelaksana Kegiatan Kerjasama yang terikat kewajiban pelaksanaan kontrak 

kerjasama dengan pihak mitra luar ITB dihimbau untuk mengajukan penyesuaian 
perjanjian dengan pertimbangan klausul force majeure.   

• Koordinasi dengan LPPM, Dirdik, Sarpras dan Satgas covid-19 
• List berapa banyak lab, kapasitas (density) dan kuota berapa persen yang boleh masuk. 
• LPIK Menerbitkan surat pengajuan permohonan memasuki Gedung Fakultas/Sekolah 
• Protokol dan Perijinan Memasuki Gedung Mengikuti ketentuan Fakultas/Sekolah/LPPM 
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 6. Jadwal Implementasi 
 

 
Gambar 7 Tahapan dan Jadwal Implementasi 

 
 

Tabel 21 Jadwal Implementasi AKB (Operasional Terbatas) 20 % 

Kelompok Prioritas status Tanggal masuk 
Dosen (Struktural dan 

Inventor Riset Inovasi) 
Tahap 1 dosen < 55 tahun WFO 15 Juni 2020 
dosen > 55 tahun, co-morbid WFH  

Mahasiswa (Tenant) 

Shift: 4 Jam waktu kantor 
Shift 1: 09.00-12.00 
Shift 2: 13.00-15.00 

 

Tahap 1 Tenant Inkubator 
Dengan Mangajukan Izin 

WFO (ijin Khusus) 15 Juni 2020 

Tahap 2 Bergantian Terjadwal WFO (ijin Khusus) 1 Juli 2020 
Tahap 3 Bergantian Terjadwal WFO (ijin Khusus) 1 Agustus 2020 

Staf & Teknisi 

Shifting 6 jam waktu kantor 
• Shift 1: 07-13.00; 
• Shift 2: 13.00-18.00  

 

Tahap 1 staf <55 tahun WFO (shifting) 15 Juni 2020 
staf > 55 tahun, co-morbid WFH  

Tamu Mengajukan ijin ke Ketua LPIK Ijin Khusus dan 
mengikuti 
assessment melalui 
New Normal Apps 
dan protocol 
kesehatan  

15 Juni 2020 

 
 
 

Tahap Simulasi
(Juni 2020)

•Mencoba implementasi rencana untuk kegiatan
penelitian dan pengabdian masyarakat (dosen dan
mahasiswa terbatas) dengan protocol covid-19

Tahap Piloting
(5-12 Juli 2020)

•Implementasi rencana yang sudah diperbaiki dari hasil simulasi

Tahap
Implementasi

(Agustus 2020)

•Implementasi rencana yang 
sudah diperbaiki hasil simulasi
dan piloting 
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Untuk hasil penugasan berdasarkan Shifting di LPIK akan dilakukan sebagai berikut: 

- Staf yang hadir di kantor akan dilakukan penjadwalan oleh Kesekretariatan LPIK ITB 
yang akan dilakukan seminggu sekali setiap hari kamis untuk kehadiran seminggu 
kedepan. 

- Kehadiran Staf LPIK   akan dibagi dalam 2 shift 
- Shift pertama antara Pukul 09-00-12.00 WIB 
- Shift Kedua antara pukul 13.00-16.00 WIB 

 
 
Tim Monitoring LPIK 

 

Pengarah Ketua LPIK 
 

Penyusun Sekretaris Bidang Kewirausahaan dan Inkubasi Bisnis 
 Sekretaris Bidang Inovasi dan TTO 
 Kabag Umum 
Pelaksana Ketua                                   : Dani Hermana (Sekretariat LPIK)  
 Petugas Pos Check Point  : Miman Apriasa 

Pengukur Suhu       : Edi Ruhyadi 
Petugas Disinfektan          :  Iwan Setiawan 
 

 
 


