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Nomor : /IT01.C07.4.10/DA/2021    
Lampiran : 1 (Satu) Berkas 
Perihal : SOP Kegiatan Luring Mulai Semester II-2021/2022 

  
 
Kepada Yth. 
Mahasiswa Program Studi Sarjana Tenik Fisika 
Institut Teknologi Bandung 
Jl Ganesha no. 10 Bandung 
 
 
Sehubungan dengan kegiatan luring yang akan dimulai pada Semester II-
2021/2022, dengan ini kami sampaikan Standard Operating Procedure (SOP) 
untuk kegiatan luring di Program Studi Teknik Fisika ITB untuk dipatuhi. 
 
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 
 

 
Bandung, 17 Januari 2022 
Ketua Program Studi Sarjana 
Teknik Fisika 
 
 
 
Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D. 
NIP. 196908052008012020 
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Standard Operating Procedure (SOP) dan Protokol Kesehatan 
Kegiatan Akademik Luring/Bauran di Teknik Fisika ITB 

 
0.  Floor Captain dan Denah Ruangan di Labtek VI 

Di bawah ini adalah nama-nama staf Tendik TF penanggung jawab setiap lantai (floor captain) 
yang ada di labtek VI yang dapat dihubungi jika ada permasalahan darurat: 

• Lantai 1: Parji Admianto (081321265207) dan Wachyudin (082219096020) 

• Lantai 2: Soleh Taryana (081313531076) dan Seno Nugroho (0811223855) 
• Lantai 3: Rana Rohendy (085721313868) dan Ferdy Ramadhan (089649491791)  
• Lantai 4: Sutriana (081314907488) dan Indra Nugraha (089636064141) 

 
Denah ruangan setiap lantai di labtek VI 
Lantai 1 

 

 

Lantai 2
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Lantai 3 

 

 

Lantai 4 
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1. Protokol Umum 

1.1 Pos Checkpoint 

Pos checkpoint adalah suatu stasiun yang harus dilalui seluruh civitas akademika dan tamu yang akan memasuki 

gedung Labtek VI (TP Rachmat) dari pintu tengah menggunakan tangga ataupun lift. Pada pos checkpoint, setiap 

orang yang akan memasuki Labtek VI wajib melakukan beberapa hal berikut sebelum menaiki tangga ataupun 

lift: 

a) Melakukan scan QR code pada aplikasi PeduliLindugi 

b) Mengecek suhu tubuh pada standing termometer yang disediakan di lt. 1 labtek VI 

c) Mensterilkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer yang disediakan di lt. 1 labtek VI. Lakukan 

sterilisasi ini sesering mungkin selama beraktifitas di labtek VI dengan menggunakan dispenser hand 

sanitizer yang disediakan di koridor setiap lantai.  

d) Selalu menggunakan masker saat beraktifitas di kampus ITB. 

e) Sangat dianjurkan untuk membawa hand sanitizer, masker cadangan, alat makan, dan alat solat pribadi. 

f) Seluruh ruangan dan space di labtek VI, termasuk ruangan pribadi Dosen, bebas asap rokok. 

Kedua QR codes serta alat pengukur suhu tubuh dan hand sanitizer akan diletakan di dua spot, yaitu 

bagian utara dan selatan pintu tengah labtek VI dekat tangga dan toilet lt. 1 

 

1.2 Protokol di Ruang Kuliah/Praktikum dan Ruang Rapat 

Seluruh ruangan yang mengumpulkan masa, seperti ruang kuliah, ruang praktikum, ruang sidang, dan ruang 

rapat harus mengikuti protokol di bawah ini: 

a) Kursi dan meja diatur sedemikan rupa sehingga terdapat jarak minimal 1 meter di antaranya. 

b) Untuk perkuliahan/praktikum/rapat yang dilakukan secara bauran, dosen pengajar melakukan koneksi 

wifi (dosen spot) dan headset (microphone dan speaker) wireless pribadi serta men-share konten 

kuliah/praktikum/rapat pada aplikasi zoom/gmeet/teams. Jika diperlukan, lakukan pula koneksi pen 

tablet (blackboard digital) pribadi di ruang kuliah atau setup kamera milik prodi di ruang praktikum. 

c) Gunakan hand sanitizer pribadi atau yang disediakan di setiap ruangan setiap kali selesai menggunakan 

alat bersama (spidol, remote projector, dll) 

d) Setelah perkuliahan/praktkum/rapat selesai, seluruh peserta di dalam ruangan segera meninggalkan 

ruangan dengan tertib tanpa berkerumun di pintu keluar. Dilarang stay di ruangan sekalipun ruangannya 

kosong. 

Kegiatan perkuliahan dan praktikum dipusatkan di suatu ruangan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) Kegiatan perkuliahan S3 TF dipusatkan di R. Multimedia Lt. 2 
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b) Kegiatan perkuliahan S2 TF dipusatkan di R. Seminar TF4 Lt. 4 

c) Kegiatan perkuliahan S2 IK dipusatkan di R. Seminar TF5 Lt. 4 

d) Kegiatan perkuliahan S1 tk. 2 dipusatkan di R. Seminar TF1 Lt. 1 

e) Kegiatan perkuliahan S1 tk. 3 dipusatkan di R. Seminar TF2 Lt. 4 

f) Kegiatan perkuliahan S1 tk. 4 dipusatkan di Lab. Komputer Lt. 4  

 

1.3 Protokol di Fasiltas Bersama (Toilet, Tempat wudhu, Ecos lt. 2, Perpustakaan, dll) 

a) Hanya gunakan toilet dan tempat duduk yang diperbolehkan untuk dipakai. Toliet dan tempat duduk 

yang tidak diperbolehkan untuk dipakai akan dikunci atau diberi tanda X. 

b) Tidak berkerumun di dalam toilet, tempat wudhu, ecos, dan perpustakaan. Jumlah maksimum personal 

yang diijinkan di toilet dan perpustakaan ditampilkan di pintu masuk. 

c) Working space (ecos) lt. 2 hanya digunakan untuk belajar dan mengerjakan tugas, bukan untuk duduk 

santai dan mengobrol ataupun makan/minum, apalagi berkerumun. 

d) Budayakan antri dan bergantian menggunakan seluruh fasilitas bersama di labtek VI. 

e) Pastikan fasilitas bersama ini tetap bersih setelah digunakan. 

 

1.4 Protokol di Fasilitas Ibadah 

Fasilitas Mushola di seluruh gedung sudah dibuka, namun wajib membawa dan menggunakan peralatan sholat 

dan ibadah pribadi, seperti kitab suci Al-Quran, sajadah, sarung, mukena, dll. Sebagain ruang di perpustakaan 

TF lt. 3 pun telah dialihfungsikan sebagai mushola. Silahkan digunakan dengan tetap mempertahankan jarak, 

menjalankan prokes, dan menggunakan alat sholat pribadi. Dosen dan tendik yang memiliki ruangan kerja pribadi 

bisa menggunakan ruangan tersebut untuk solat. 

 

1.5 Protokol di Laboratorium 

Dosen dan Mahasiswa yang melakukan penelitian dan tugas akhir di dalam laboratorium wajib melaksanakan 

protokol kesehatan berikut: 

a) Kepala laboratorium mengatur jadwal setiap personil lab yang akan datang ke lab dan melakukan 

pemisahan antara area kerja yang membutuhkan penggunaan APD dengan area untuk belajar, menulis, 

membaca, atau menggunaan laptop. 

b) Laboratorium memfasilitasi baju kerja laboratorium (jas lab) jika diperlukan. Baju kerja laboratorium yang 

telah dipakai seseorang wajib dibawa ke rumah masing-masing untuk dicuci dan dikembalikan. 

c) Minimalisasi penggunaan alat bersama, khususnya komputer, alat makan, dan alat tulis. 

d) Meja kerja diatur saling berpunggungan jika tidak ada shield atau boleh berhadapan jika ada shield. 
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e) Rapat atau lab meeting dilakukan secara daring atau bauran agar tidak melebihi batas maksimum 

okupansi ruangan. 

f) Jika memungkinkan, jendela selalu dalam keadaan terbuka selama jam kerja agar ada ventilasi yang 

baik dan menutupnya kembali di luar jam kerja. 

g) Laboratorium memfasiliasi hand sanitizer dan masker cadangan secara mandiri, serta menempel poster 

prokes yang akan disediakan prodi. 

h) Dengan persetujuan kepala laboratorium, mahasiswa boleh makan/minum di meja kerjanya masing-

masing, bukan di meja rapat atau meja kerja bersama. Seluruh penghuni laboratorium wajib 

memastikan tidak ada sisa makanan/minuman yang tertinggal di dalam laboratorium, khususnya area 

kerja di akhir jam kantor. 

i) Seluruh jenis sampah dan limbah harus dikeluarkan dan ditempatkan ke tempat sampah / 

penampungan limbah di akhir jam kantor. Seluruh limbah elektronik dan B3 harus diberi label dan 

petunjuk pengolahannya dengan jelas (hubungi Floor Captain masing-masing untuk detail teknisnya). 

 

1.6 Protokol di Fasilitas Makan dan Minum 

Seluruh tempat makan dan minum di lingkungan kampus Ganesha masih ditutup. Oleh karena itu, prodi 

memfasilitasi katering untuk Dosen dan Tendik. Katering dapat berupa nasi kotak yang dibawa ke ruangan kerja 

pribadi ataupun prasmanan yang disediakan di selasar TF lt. 2 (khusus prasmanan, penyelenggaraannya akan 

disesuaikan dengan aturan dari pusat). Area tempat makan di selasar diatur sedemikian rupa sehingga setiap 

meja hanya diisi oleh max. 2 orang. Lounge dosen lt. 2 pun bisa dipakai untuk tempat makan dan minum. 

Sedangkan untuk mahasiswa, makan siang dibawa sendiri dari rumah masing-masing atau dipesan via online 

(diambil di gerbang depan) atau take-out di kantin, restauran, café. Hindari dine-in di kantin, restauran, café, dll. 

untuk mencegah penularan. 

 

2. Protokol Pelaksanaan Perkuliahan  

a) Perkuliahan S1, S2, dan S3 dapat dilakukan secara daring atau bauran. Dalam kasus bauran, sebagian 

peserta kuliah hadir secara luring di ruangan kuliah dan dosen pengampu memberikan kuliahnya di dalam 

ruangan tersebut dengan terlebih dahulu memasang semua alat yang diperlukan (wifi, headsest, dan pen 

tablet) untuk sharing materi luring ke projector dan daring melalui zoom/gmeet/teams. 

b) Personil yang hadir secara luring ke kampus Ganesha wajib mendapatkan ijin masuk kampus melalui tautan 

https://bit.ly/2YzE4Ac dan mengisi Amari untuk mendapatkan QR code. 

c) Mahasiswa dan Dosen wajib membawa perangkat audio visual pribadi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan 

kuliah bauran, seperti: Laptop, HP, mikropon, headset, pen tablet, dll. 
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d) Fasilitas di dalam ruangan kuliah: 

- Projector 

- Hand sanitizer, dll 

 

3. Protokol Pelaksanaan Praktikum 

a) Praktikum dianjurkan untuk dilaksanakan secara luring di labtek VI dengan memperhatikan prokes dan 

kapasitas maksimum ruangan laboratorium. 

b) Personil yang hadir secara luring ke kampus Ganesha wajib mendapatkan ijin masuk kampus melalui tautan 

https://bit.ly/2YzE4Ac dan mengisi Amari untuk mendapatkan QR code. 

c) Pelaksana persiapan dan kegiatan praktikum sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang di setiap ruangan lab 

dan melaporkan kegiatannya pada Kepala Lab atau Floor Captain. 

d) Fasilitas di dalam ruangan praktikum: 

- Projector 

- Hand sanitizer, dll 

 

4. Protokol Pelaksanaan Sidang 

a) Sidang kolokium tugas akhir S1, sidang kemajuan, dan sidang terbuka pasca sarjana dapat dilakukan secara 

full daring atau bauran. Dalam kasus bauran, minimal mahasiswa ybs dan salah satu pembimbing harus 

hadir secara luring di ruangan yang ditentukan. 

b) Keputusan penyelenggaran secara daring atau bauran diputuskan oleh pembimbing utama setelah 

mempertimbangkan kondisi seluruh personil yang terlibat, termasuk dosen penguji. 

c) Personil yang hadir secara luring ke kampus Ganesha wajib mendapatkan ijin masuk kampus dan mengisi 

Amari untuk mendapatkan QR code. Pendaftaran ijin masuk paling lambat hari Rabu di M -1 sidang melalui 

tautan https://bit.ly/2YzE4Ac. Jika terlambat mengisi, segera hubungi koordinator K3G labtek VI. 

d) Jika H -3 mahasiswa merasa tidak sehat dengan gejala demam, batuk, pilek, atau ada anggota keluarga 

yang sakit dan dikhawatirkan akan menular, mahasiswa wajib menghubungi TU. Pelaksanaan sidang akan 

diundur setelah mahasiswa mendapatkan persetujuan dari dokter atau diubah menjadi full daring 

berdasarkan kesepakatan antara dosen pembimbing, dosen penguji, dan mahasiswa peserta sidang. 

e) Disediakan 3 ruang pelaksanaan sidang di labtek VI, yaitu (1) ruang multimedia di Lt. 2, (2) ruang seminar 

S2/S3 di Lt. 3, (3) ruang seminar TF5 di Lt. 4, dan (4) ruang rapat TF di Lt. 2 (dipakai hanya jika 3 ruangan 

sebelumnya sudah penuh). Penjadwalan pemakaian ruangan akan dilakukan oleh TU agar tidak terjadi 

tumpah tindih dan proses pergantian keluar/masuk orang dapat berjalan smooth tanpa kerumunan. 

f) Mahasiswa lainnya (audience) diperkenankan masuk ke dalam ruangan sidang dengan terlebih dahulu 

mendaftar melalui TU dan tautan https://bit.ly/2YzE4Ac (paling lambat hari Rabu di M -1 sidang) sesuai 
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dengan kapasitas ruangan yang diijinkan. Mahasiswa yang tidak terdaftar di berkas TU (walaupun 

mendapatkan ijin masuk kampus) dilarang masuk ruangan sidang apapun situasinya. Orang tua mahasiswa 

dianjurkan untuk tidak masuk ke dalam kampus ataupun ruangan sidang. 

g) Fasilitas di dalam ruangan sidang: 

- Projector 

- Hand sanitizer, dll 

 

5. Hukuman dan Sanksi 

Bagi siapa saja yang dengan sengaja ataupun tidak melanggar protokol yang tercatat pada dokumen ini 

akan diberi peringatan dan sanksi sesuai prosedur yang diamanatkan oleh Dekanat. Jika ditemukan insiden 

pelanggaran, mohon dilaporkan kepada koordinator K3G labtek VI (Muhammad Haris Mahyuddin) atau 

Floor Captain via WA dengan mencantumkan foto insiden (jika ada) dan identitas pelapor akan 

dirahasiakan. Penegakan aturan ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keselamatan dan kesehatan 

seluruh ciitas akademika di lingkungan TF. 

 

Bandung, 17 Januari 2022 
Koordinator Tim Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Gedung (K3G) Labtek VI 
 
 
 
Dr.Eng. Muhammad Haris Mahyuddin, S.T., M.Eng. 
NIP. 119110035 
 

Mengetahui : 
 

Ketua Program Studi Sarjana    Ketua Program Studi Magister 
Teknik Fisika      Instrumentasi dan Kontrol 
       Ketua Program Studi Magister dan Doktor 

Teknik Fisika 
 

        
Ir. Estiyanti Ekawati, M.T., Ph.D.    Iwan Prasetiyo, S.T., M.T., Ph.D. 
NIP. 196908052008012020    NIP. 197905122010121001 
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