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Sebagai tindak lanjut dari surat edaran Rektor ITS Nomor T/44054/IT2/TU.00.08/2020 tanggal 22
Juli 2020 tentang sistem kerja pegawai di lingkungan ITS dalam rangka melaksanakan kegiatan
semester gasal 2020/2021, dengan ini disampaikan beberapa hal teknis sebagai berikut:
1. Terdapat tiga tahapan dalam rangka melaksanakan kegiatan semester gasal 2020/2021, yakni
sebagai berikut:
i.
Tahap Persiapan dan Edukasi (24 Juli – 7 Agustus 2020)
ii.
Tahap Karantina Mandiri (27 Juli – 7 Agustus 2020)
iii.
Tahap Pelaksanaan (mulai 10 Agustus 2020)
Pedoman pelaksanaan sistem kerja pada semester gasal 2020/2021 sebagaimana pada
lampiran 1. Aturan tersebut mengacu pada rekomendasi dari Tim Teknis Kesiagaan
Penanganan/Satuan Tugas Covid-19 ITS tentang Tatanan Normal Baru Kampus sebagaimana
pada lampiran 2 dan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
2. Dalam pelaksanaan karantina mandiri, kegiatan secara WFO yang telah dijadwalkan atau
tidak dapat ditunda pelaksanaannya, tetap dapat dilaksanakan dengan tetap mengikuti
protokol kesehatan, diantaranya :
i.
UTBK Susulan;
ii.
Wisuda 121 Pengganti;
iii.
Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah dari Kemdikbud;
iv.
Tes EFL untuk yudisium;
v.
Pengelolaan Penggajian akhir bulan;
vi.
Pembangunan/Pengadaan fisik di unit.
3. Bagi pegawai yang karena tugas kedinasan bekerja WFO selama pelaksanaan Karantina
mandiri, maka kepada pegawai yang bersangkutan apabila mengalami gejala Covid-19,
misalnya mempunyai suhu tubuh >37,50C, diminta untuk memanfaatkan pemeriksaan rapid
test yang difasilitasi oleh ITS. Informasi terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan rapid test
akan diinformasikan kemudian.

4. Keberhasilan dari sistem kerja pegawai di lingkungan ITS di masa pandemi Covid-19
menjadi tanggungjawab bersama, oleh sebab itu untuk memastikan bahwa setiap tahapan
dapat berjalan sesuai pedoman/aturan, diperlukan peran aktif semua pihak.
Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Teknologi dan Sistem
Informasi,

Ahmad Rusdiansyah
NIP 196811091995031003

Tembusan :
- Rektor
- Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital

Lampiran 1 :
PEDOMAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

A. TAHAP PERSIAPAN & EDUKASI
1.

Rekomendasi dari ITS dan Pemerintah
a. Rekomendasi dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendididikan dan Kebudayaan,
antara lain sebagai berikut:
i.
Jumlah hari kerja WFO dalam seminggu maksimum 3 (tiga) hari;
ii.
Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja yang melaksanakan WFO
per hari maksimum 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah pegawai;
iii.
Melakukan rekam kehadiran sistem elektronik paling lambat pukul 08.30
dan kepulangan paling cepat pukul 15.00 waktu setempat bagi pegawai
yang melaksanakan tugas kedinasan dari kantor;
iv.
Menyediakan asupan nutrisi makanan di tempat kerja dengan memilih buahbuahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan
sebagainya serta jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen
vitamin C
b. Berdasarkan rekomendasi Tim Satuan Tugas Covid ITS dan perkembangan kondisi
status peta penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya yang masih menunjukkan warna
merah, serta memperhatikan Surat Edaran Sekjen Kemdikbud, maka diputuskan untuk
menerapkan WFO dengan prinsip kehati-hatian, yakni sebagai berikut :
i.
Jumlah hari kerja pelaksanaan WFO adalah maksimal 2 (dua) hari dalam
seminggu;
ii.
Jumlah total pegawai yang melaksanakan WFO pada masing-masing unit
kerja pada setiap hari adalah maksimal 50% (lima puluh) persen dari jumlah
total pegawai di unit kerja tersebut yang memenuhi syarat untuk
melaksanakan WFO;
iii.
Jumlah total pegawai yang melaksanakan WFO pada suatu ruangan setiap
hari adalah maksimal 50% (lima puluh) persen dari kapasitas maksimal
pegawai dalam ruangan tersebut;
iv.
Jarak minimal meja/kursi/posisi kerja antar pegawai dalam suatu ruangan
adalah 2 (dua) meter;
v.
Melaksanakan survey terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui kondisi
kesehatan, faktor risiko, dan preferensi sistem kerja.

2.

Hasil Survey Sistem Kerja oleh Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi
a. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) melakukan survey tentang
persiapan implementasi sistem kerja terhadap seluruh pegawai melalui myITS Survey
pada tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 22 Juni 2020.
b. Survey sebagaimana pada huruf a meliputi assessment kesehatan diri yakni berada pada
usia risiko (untuk usia > 45 tahun), mempunyai risiko penyakit penyerta
(komorbiditas), memiliki riwayat kontak erat dengan ODP/PDP/positif Covid-19,
menggunakan public transport, dalam kondisi hamil dan/atau menyusui, serta
preferensi terhadap sistem kerja (WFH, Kombinasi WFO dan WFH, WFO).

c. Sebanyak 87,8% dari 2062 pegawai ITS (1811 orang) telah menjawab preferensi sistem
kerja sebagai berikut:
i.
9,3% (168 orang) memilih bekerja dengan sistem kerja WFO
ii.
58,0% (1050 orang) memilih bekerja dengan sistem kerja Kombinasi WFO
dan WFH; dan
iii.
32,7% ( 593 orang) memilih bekerja dengan sistem kerja WFH.
d. Berdasarkan faktor risiko sebagaimana pada huruf b dan preferensi kerja sebagaimana
pada huruf c, maka akan ditetapkan daftar pegawai ITS yang memenuhi syarat bekerja
secara WFO.
3. Aturan Pembentukan Satuan Tugas Unit Kerja & Edukasi
a. Pembentukan Satuan Tugas Unit Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Satuan Tugas Unit Kerja akan dibentuk di ruang lingkup sebagai berikut:
Sekretaris Institut, Fakultas, Direktorat, Biro, Kantor, dan Departemen;
ii. Pimpinan unit kerja akan ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Unit Kerja;
iii. Pimpinan unit kerja menunjuk 5 (lima) orang anggota Satuan Tugas Unit
Kerja dari unsur dosen dan/ atau tenaga kependidikan yang akan
melaksanakan piket pada hari yang berbeda dalam rangka memastikan
terdapat anggota Satuan Tugas Unit Kerja yang memonitor pelaksanaan
WFO harian;
iv. Anggota Satuan Tugas Unit Kerja yang dimaksud pada huruf iii secara
bergantian melakukan piket harian sesuai jadwal dari pola kerja masingmasing;
v. Tiap pimpinan unit membagi jadwal WFO pegawai menjadi paling banyak 7
(tujuh) tim dengan pola jadwal tertentu seperti pada lampiran 1;
vi. Anggota masing-masing tim sebagaimana disebutkan dalam angka v tidak
diperkenankan mengganti dan/ atau bertukar jadwal dengan alasan apapun.
Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam traceability apabila terjadi kasus
Covid-19;
vii. Pimpinan unit kerja melaporkan pembentukan Satuan Tugas Unit Kerja dan
pembagian jadwal WFO kepada Direktorat SDMO paling lambat pada
tanggal 5 Agustus 2020;
b. Penyiapan fasilitas/meja/kursi/sarana dan prasarana lainnya pada unit kerja dengan
mengacu kepada Rekomendasi Tatanan Normal Baru Kampus yang disusun oleh Tim
Teknis Kesiagaan Penanganan/ Satuan Tugas Covid-19 ITS;
c. Pembekalan dan edukasi Tatanan Normal Baru bagi setiap unit kerja dilakukan oleh
Tim Teknis Kesiagaan Penanganan/ Satuan Tugas Covid-19 ITS.
4.

Aturan Penentuan Pola Jadwal
a. Bagi pegawai yang bertugas sebagai Satuan Keamanan Kampus (SKK), Sarana
Prasarana, Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Medical Center, dan
petugas kebersihan unit bekerja menggunakan sistem piket sebagaimana tertera pada
Surat Edaran WR3 nomor T/21159/IT2.III/TU.00.00/2020 tentang Pengaturan Jadwal
Piket Selama Masa Pandemi Covid 19;
b. Selain pegawai sebagaimana disebutkan pada huruf a, pola jadwal diatur sebagai
berikut :
i. Bagi pegawai yang ditetapkan bekerja dengan sistem kerja WFO, maka
pegawai yang bersangkutan bekerja dengan pola jadwal 2 (dua) hari dalam

seminggu dengan sistem kerja WFO dan 3 (tiga) hari dengan sistem kerja
WFH;
ii. Bagi pegawai yang ditetapkan bekerja dengan sistem kerja Kombinasi WFO
dan WFH, maka pegawai yang bersangkutan bekerja dengan pola jadwal 1
(satu) hari dalam seminggu dengan sistem kerja WFO dan 4 (empat) hari
dengan sistem kerja WFH;
iii. Bagi pegawai yang ditetapkan bekerja dengan sistem kerja WFH, maka
pegawai yang bersangkutan bekerja dengan pola jadwal 5 hari dalam
seminggu dengan sistem kerja WFH;
c. Penyusunan pola jadwal
1. Pimpinan unit kerja membentuk paling banyak 7 (tujuh) tim sebagai berikut:
a. Tim A dan Tim B tersusun atas pegawai yang bekerja 2 (dua) hari dalam
seminggu dengan sistem kerja WFO:
− Tim A
: melaksanakan WFO pada Senin dan Rabu
− Tim B
: melaksanakan WFO pada Selasa dan Kamis
b. Tim C1, C2, C3, dan C4 tersusun atas pegawai yang bekerja 1 (satu) hari
dalam seminggu dengan sistem kerja WFO:
− Tim C1
: melaksanakan WFO pada Senin
− Tim C2
: melaksanakan WFO pada Selasa
− Tim C3
: melaksanakan WFO pada Rabu
− Tim C4
: melaksanakan WFO pada Kamis
c. Tim C5 tersusun atas pegawai yang bekerja 1 (satu) hari dalam seminggu
dengan sistem kerja WFO pada hari Jum’at khusus untuk melakukan
pembersihan/desinfektan mingguan. Jumlah pegawai yang termasuk dalam
Tim C5 tidak boleh melibihi 5% dari jumlah seluruh pegawai yang diizinkan
bekerja dengan sistem kerja WFO dalam unit kerja tersebut
2. Ilustrasi pola jadwal:

Pegawai yang bekerja 2
(dua) hari dalam seminggu
dengan sistem kerja WFO
Pegawai yang bekerja 1
(satu) hari dalam seminggu
dengan sistem kerja WFO
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B. TAHAP KARANTINA MANDIRI
1. Aturan Karantina Mandiri
a. Sebelum sistem kerja pegawai ITS diimplementasikan, setiap pegawai wajib
melakukan karantina mandiri terbatas selama 14 (empat belas) hari dari tanggal 27 Juli
2020 sampai dengan 7 Agustus 2020;
b. Karantina mandiri terbatas bertujuan untuk dapat mengurangi potensi penyebaran
Covid-19 di lingkungan ITS;
c. Selama karantina mandiri setiap pegawai harus:
i. Menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan ITS
dengan ketat dan konsisten;

ii.

d.

2.

Menjalankan pola hidup bersih dan sehat untuk memperkuat sistem imunitas
tubuh;
iii. Meminimumkan aktivitas di luar rumah dan kontak dengan orang lain;
iv.
Tidak melakukan perjalanan ke luar kota.
Ketentuan yang dimaksud pada point a, tidak berlaku bagi pegawai yang bertugas
sebagai Satuan Keamanan Kampus (SKK), Sarana Prasarana, Keselamatan Kesehatan
Kerja dan Lingkungan (K3L), Medical Center, dan petugas kebersihan unit bekerja
menggunakan sistem piket sebagaimana tertera pada Surat Edaran WR3 nomor
T/21159/IT2.III/TU.00.00/2020 tentang Pengaturan Jadwal Piket Selama Masa
Pandemi Covid 19.

Aturan Pembersihan/Desinfeksi
a. Selama masa karantina mandiri terbatas berlangsung akan dilakukan assessment
terhadap pemenuhan protokol Covid-19 dan pembersihan/ desinfeksi pada tiap unit
kerja;
b. Assessment untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dilaksanakan oleh Tim Satuan Tugas Unit Kerja bersama Tim K3L. Hasil dari
assessment akan dilaporkan kepada Tim Teknis Kesiagaan Penanganan/ Satuan Tugas
Covid-19 ITS untuk mendapatkan rekomendasi melaksanakan WFO;
c. Pembersihan/ desinfeksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh biro
sarana prasarana dengan berkoordinasi dengan K3L dan Tim Teknis Kesiagaan
Penanganan/ Satuan Tugas Covid-19 ITS.

C. TAHAP PELAKSANAAN
1. Tahapan implementasi WFO akan dilaksanakan di unit kerja dengan jumlah pegawai yang
terbatas;
2. Pimpinan unit kerja sebagai Ketua Satuan Tugas Unit Kerja bertanggung jawab atas
pelaksanaan implementasi WFO di unit kerja masing-masing;
3. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa pegawai yang bekerja secara WFO harus jujur dan
penuh integritas dalam memberikan informasi/mendeklarasikan kondisi kesehatannya;
4. Anggota Satuan Tugas Unit Kerja melaporkan hasil pelaksanaan WFO harian kepada Ketua
Satuan Tugas unit kerja;
5. Apabila terjadi kasus Covid-19 di unit kerja, Ketua Satuan Tugas Unit Kerja wajib
melaporkan kepada Tim Teknis Kesiagaan Penanganan/ Satuan Tugas Covid-19 ITS;
6. Selain melaporkan sebagaimana disebutkan dalam huruf e, Ketua Satuan Tugas Unit Kerja
diwajibkan pula melakukan tracing/penjejakan kasus dan jika diperlukan melakukan tes
Covid-19 dengan arahan Tim Teknis Kesiagaan Penanganan/ Satuan Tugas Covid-19 ITS;
7. Sesuai anjuran Pemerintah, dalam pelaksanaan WFO durasi rapat pertemuan fisik dibatasi
selama maksimum 30 menit dan tidak menyediakan konsumsi untuk mengurangi frekuensi
pelepasan masker;
8. Presensi kehadiran bagi pegawai, baik yang melaksanakan WFO maupun WFH dilakukan
melalui MyITS WorkTime. Presensi menggunakan fingerprint untuk sementara waktu dinon-aktifkan karena mengikuti protokol kesehatan. Selain itu pegawai wajib melaporkan
keadaan kesehatan harian dan informasi relevan lain melalui aplikasi myITS Worktime.

D. ATURAN PENEGAKAN DISIPLIN/SANKSI
1. Pimpinan/Ketua Satuan Tugas Unit Kerja wajib menegakkan surat edaran Rektor Nomor
/K03/
2020 dan pedoman/aturan ini, serta berhak memberikan teguran dan peringatan
bagi pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan/tidak patuh;
2. Pimpinan/Ketua Satuan Tugas Unit Kerja dapat memberikan sangsi/penjatuhan hukuman
disiplin sesuai tingkat pelanggaran kepada pegawai yang tidak patuh dengan mengacu pada
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan melaporkan surat
keputusan penjatuhan disiplin kepada Direktorat SDMO.
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DAFTAR ISI
A. Kriteria bisa menerapkan new normal campus
a. Kriteria Tatanan Normal Baru di Kampus
b. Kriteria Tatanan Normal Baru saat SFO/WFO Parsial
c. Kriteria Tatanan Normal Baru saat SFO/WFO Full
B. Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kampus
a. Pengaturan orang
b. Kebutuhan logistik
c. Kebutuhan organisasi
d. Protokol
C. Pelaksanaan Tatanan Normal Baru saat SFO/WFO Parsial
a. Pengaturan orang
b. Kebutuhan logistik
c. Kebutuhan organisasi
d. Protokol
D. Pelaksanaan Tatanan Normal Baru saat SFO/WFO Full
a. Pengaturan orang
b. Kebutuhan logistik
c. Kebutuhan organisasi
d. Protokol
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A. Kriteria Tatanan Normal Baru di Kampus

a. Kriteria Tatanan Normal Baru di Kampus selama SFH/WFH (aktivitas kampus berupa:
administrasi, non kelas yang berkaitan penanganan covid, TA, dosen dan tendik
memenuhi syarat)
1. Selama kota Surabaya menjalankan PSBB maka kegiatan kampus tetap WFH
2. Jika kota Surabaya non PSBB, tetapi kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan
masyarakat, dan pelayanan kesehatan serta hasil pemeriksaan laboratorium
masih menunjukkan minimum zona orange
b. Kriteria Tatanan Normal Baru saat SFO/WFO Parsial (aktivitas kampus berupa:
administrasi, non kelas, TA, dosen dan tendik yang memenuhi syarat)
1. Jika kota Surabaya non PSBB, tetapi kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan
masyarakat, dan pelayanan kesehatan serta hasil pemeriksaan laboratorium
masih menunjukkan minimum zona kuning
2. Jika ada salah satu anggota yang aktif di unit kampus, kemudian berstatus OTG
dan PDP, maka unit tersebut akan ditutup selama 14 hari dan dilakukan prosedur
sterilisasi unit
c. Kriteria Tatanan Normal Baru saat SFO/WFO Full (administrasi, kelas, non kelas, TA,
dosen dan tendik yang memenuhi syarat)
1. Jika kota Surabaya non PSBB, tetapi kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan
masyarakat, dan pelayanan kesehatan serta hasil pemeriksaan laboratorium
masih menunjukkan minimum zona hijau
2. Telah menjalankan Tatanan Normal Baru Tahap Parsial selama 4 minggu, dan
tidak ada penambahan kasus gejala maupun positif COVID-19 di lingkungan
Kampus ITS (nol kasus)
3. Pemerintah Kota Surabaya sudah menyatakan dapat dilakukan new normal dalam
skala kota
4. Indikasi terjadinya penurunan kasus positif secara signifikan dalam waktu … hari
(diindikasikan oleh laju ODP, laju PDP, laju positif, laju kesembuhan, laju kematian
CFR, dst.)
5. Indikasi tidak ada status korban meninggal selama 10 hari.
6. Jika ada salah satu anggota yang aktif di unit kampus, kemudian berstatus OTG
dan PDP, maka unit tersebut akan ditutup selama 14 hari dan dilakukan prosedur
sterilisasi unit

B. Tatanan Normal Baru di Kampus selama SFH/WFH
Aktivitas kampus berupa: administrasi, non kelas yang berkaitan penanganan covid,
TA, dosen dan tendik memenuhi syarat
a. Pengaturan orang
1. Kriteria orang yang tidak diijinkan aktif dikampus jika memenuhi salah satu kriteria
berikut:
a) Usia di atas 45 tahun
b) Komorbid: contoh diabetes, hipertensi, obesitas, gangguan imunitas, dll.
c) Sedang hamil, menyusui dengan bayi usia <2 tahun
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d) Pekerja dengan status ODP, OTG, PDP dan/atau Positif Covid-19 (dilihat dari
riwayat tempat yang dikunjungi dan riwayat interaksi/kontak selama 14 hari
terakhir)
e) Pengguna public transportation
2. Tenaga kerja yang harus melakukan kegiatannya on-site campus sesuai
keputusan rektorat dapat diizinkan untuk WFO
3. Pejabat kampus dapat dikecualikan dari kriteria no 1 jika ada kebijakan dari Pak
Rektor
b. Kebutuhan logistik
1. Personal
a) Individu
● Masker
● Face shield (direkomendasikan)
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
● Sabun (jika diperlukan)
● Alat sholat
b) THL Kebersihan
1) Pribadi
● Masker
● Sarung tangan dan face shield
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
● Sabun
● Alat sholat
2) Sesuai tupoksi:
● Kantong plastik (khusus sampah potensi COVID-19)
● Sarung tangan cadangan/sarung tangan tebal
● Desinfektan semprot
c) Tim Lapangan Satuan Tugas (SKK dan Medical Center)
1) Pribadi
● Masker
● Sarung tangan dan face shield
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
● Sabun (jika diperlukan)
● Alat sholat
2) Sesuai tupoksi:
● Thermometer contactless
● Kantong plastik (khusus sampah potensi COVID-19)
● Sarung tangan cadangan/sarung tangan tebal
d) Emergency Response Team
1) Pribadi
● Masker
● Sarung tangan dan face shield
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
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●
●

Sabun (jika diperlukan)
Alat sholat
2) Sesuai tupoksi:
● Hazmat
● Sepatu boot
● Lakban plastik
● Kantong plastik (khusus sampah potensi COVID-19)
● Sarung tangan cadangan/sarung tangan tebal
2. Unit kampus
a) Thermal Gun di pintu masuk gedung dan pintu gerbang utama ITS
b) Hand sanitizer terutama di pintu masuk, ruang yang penggunaannya intensif
c) Fasilitas cuci tangan dan sabun di pintu masuk gedung
d) Desinfektan untuk sterilisasi per unit seminggu sekali
e) Desinfektan Chamber pada lokasi tertentu yang menerima tamu dalam jumlah
banyak
f) Petunjuk protocol covid-19
g) Laboratorium dan kantor harus memiliki jendela terbuka dan sirkulasi udara
harus baik

c. Kebutuhan organisasi
1.
2.
3.
4.

Tim Satuan Tugas covid-19: koordinator dan pusat informasi
SKK: pemeriksa screening suhu badan
Tim Medical Center: tempat rujukan jika ada kasus kesehatan.
Tim sarpras: menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan melakukan
sterilisasi ruangan sesuai kebutuhan per masing-masing unit
5. Emergency Response Team (proposed: tim 5s+s)

d. Protokol
1. Pemeriksaan screening suhu badan sebelum memasuki area kampus.
2. Tidak diperkenankan memasuki gedung dan atau ruang kerja apabila memiliki
suhu tubuh >37,50C dan/atau disertai batuk/pilek/sesak nafas/gangguan
pernafasan lainnya.
3. Pembatasan jumlah dalam 1 ruangan sehingga aturan physical distancing (1 m)
dapat dijalankan.
4. Penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
5. Penyediaan hand sanitizer pada setiap ruangan.
6. Sterilisasi atau desinfeksi ruangan secara berkala menggunakan pembersih dan
desinfektan sesuai standar kemenkes RI atau WHO, terutama handle pintu dan
tangga, tombol lift, saklar lampu, fingerprint, peralatan kantor yang digunakan
bersama, dan fasilitas umum lainya yang sering terpegang tangan. Sterilisasi
berkala/setiap hari atau sterilisasi setiap 4 jam sekali
7. Atasan unit bertanggung jawab atas penyediaan dan penerapan lingkungan yang
mendukung protokol covid-19 setiap harinya
8. Setiap dosen, tendik dan THL yang melakukan WFO pada setiap hari wajib
melakukan:
a) Menggunakan alat pelindung diri seperti masker atau faceshield sejak
perjalanan dari/ke rumah, dan juga selama di tempat kerja. Jika diperlukan
menggunakan sarung tangan selama berkegiatan
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b) Mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dengan air mengalir
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)

dan/atau cairan hand sanitizer sebelum dan sesudah aktivitas
Tidak diperkenankan melakukan kontak fisik secara langsung tanpa
menggunakan alat pelindung diri terstandar
Membawa dan menggunakan alat sholat pribadi
Membawa dan menggunakan alat makan pribadi serta makan dan minum
dengan memperhatikan physical distancing
Menjaga kebersihan ruang kerja serta membuang sampah di tempat
pembuangan yang telah disediakan
Menutup dengan lengan atau tisu saat bersin, tidak meludah sembarangan,
dan membuang tisu, sarung tangan, masker sesuai protokol kesehatan yang
berlaku
Menggunakan kendaraan pribadi. Jika menggunakan mobil, kaca mobil
sebaiknya selalu tertutup selama perjalanan. Jika menggunakan motor,
sebaiknya menjaga jarak antar motor minimum 2 meter
Diupayakan menggunakan e-money
Melakukan safety briefing dengan topik covid-19 pada setiap pertemuan

C. Tatanan Normal Baru saat SFO/WFO Parsial
Aktivitas kampus berupa: administrasi, non kelas, TA, dosen dan tendik yang
memenuhi syarat
a. Pengaturan orang
1. Kriteria orang yang tidak diijinkan aktif dikampus jika memenuhi salah satu kriteria
berikut:
a) Usia di atas 45 tahun
b) Komorbid: contoh diabetes, hipertensi, obesitas, gangguan imunitas, dll.
c) Sedang hamil, menyusui dengan bayi usia <2 tahun.
d) Pekerja dengan status ODP, OTG, PDP dan/atau Positif Covid-19 (dilihat dari
riwayat tempat yang dikunjungi dan riwayat interaksi/kontak selama 14 hari
terakhir)
e) Pengguna public transportation.
2. Tenaga kerja yang harus melakukan kegiatannya on-site campus sesuai
keputusan rektorat dapat diijinkan untuk WFO.
3. Pejabat kampus dapat dikecualikan dari kriteria no 1 jika ada kebijakan dari Pak
Rektor.
b. Kebutuhan logistik
1. Personal
a) Individu
● Masker
● Face shield (direkomendasikan)
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
● Sabun (jika diperlukan)
● Alat sholat
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b) THL Kebersihan
1) Pribadi
● Masker
● Sarung tangan dan face shield
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
● Sabun
● Alat sholat
2) Sesuai tupoksi:
● Kantong plastik (khusus sampah potensi COVID-19)
● Sarung tangan cadangan/sarung tangan tebal
● Desinfektan semprot
c) Tim Lapangan Satuan Tugas (SKK dan Medical Center)
1) Pribadi
● Masker
● Sarung tangan dan face shield
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
● Sabun (jika diperlukan)
● Alat sholat
2) Sesuai tupoksi:
● Thermometer contactless
● Kantong plastik (khusus sampah potensi COVID-19)
● Sarung tangan cadangan/sarung tangan tebal
d) Emergency Response Team
1) Pribadi
● Masker
● Sarung tangan dan face shield
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
● Sabun (jika diperlukan)
● Alat sholat
2) Sesuai tupoksi:
● Hazmat
● Sepatu boot
● Lakban plastik
● Kantong plastik (khusus sampah potensi COVID-19)
● Sarung tangan cadangan/sarung tangan tebal
2. Unit kampus
a) Thermal Gun di pintu masuk gedung dan pintu gerbang utama ITS
b) Hand sanitizer terutama di pintu masuk, ruang yang pengunaannya intensif
c) Fasilitas cuci tangan dan sabun di pintu masuk gedung
d) Desinfektan untuk sterilisasi per unit seminggu sekali
e) Desinfektan Chamber pada lokasi tertentu yang menerima tamu dalam jumlah
banyak
f) Petunjuk protocol covid-19
g) Log book keluar masuk laboratorium
h) Laboratorium, kantor memiliki jendela terbuka dan sirkulasi udara
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c. Kebutuhan organisasi
1.
2.
3.
4.

Tim Satuan Tugas covid-19: koordinator dan pusat informasi
SKK: pemeriksa screening suhu badan
Tim Medical Center: tempat rujukan jika ada kasus kesehatan.
Tim sarpras: menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan melakukan
sterilisasi ruangan sesuai kebutuhan per masing-masing unit
5. Emergency Response Team

d. Protokol
1. Pemeriksaan screening suhu badan sebelum memasuki area kampus
2. Tidak diperkenankan memasuki gedung dan atau ruang kerja apabila memiliki
suhu tubuh >37,50C dan/atau disertai batuk/pilek/sesak nafas/gangguan
pernafasan lainnya
3. Pembatasan jumlah dalam 1 ruangan sehingga aturan physical distancing (1 m)
dapat dijalankan
4. Penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun
5. Penyediaan hand sanitizer pada setiap ruangan
6. Sterilisasi atau desinfeksi ruangan secara berkala menggunakan pembersih dan
desinfektan sesuai standar kemenkes RI atau WHO, terutama handle pintu dan
tangga, tombol lift, saklar lampu, fingerprint, peralatan kantor yang digunakan
bersama, dan fasilitas umum lainya yang sering terpegang tangan. Sterilisasi
berkala/setiap hari atau Sterilisasi setiap 4 jam sekali
7. Atasan unit bertanggung jawab atas penyediaan dan penerapan lingkungan yang
mendukung protokol covid-19 setiap harinya
8. Setiap dosen, tendik dan THL yang melakukan WFO pada setiap hari wajib
melakukan:
a) Menggunakan alat pelindung diri seperti masker atau faceshield sejak
perjalanan dari/ke rumah, dan juga selama di tempat kerja. Jika diperlukan
menggunakan sarung tangan selama berkegiatan
b) Mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dengan air mengalir
dan/atau cairan hand sanitizer sebelum dan sesudah aktivitas
c) Tidak diperkenankan melakukan kontak fisik secara langsung tanpa
menggunakan alat pelindung diri terstandar
d) Membawa dan menggunakan alat sholat pribadi
e) Membawa dan menggunakan alat makan pribadi serta makan dan minum
dengan memperhatikan physical distancing
f) Menjaga kebersihan ruang kerja serta membuang sampah di tempat
pembuangan yang telah disediakan
g) Menutup dengan lengan atau tisu saat bersin, tidak meludah sembarangan,
dan membuang tisu, sarung tangan, masker sesuai protokol kesehatan yang
berlaku
h) Menggunakan kendaraan pribadi. Jika menggunakan mobil, kaca mobil
sebaiknya selalu tertutup selama perjalanan. Jika menggunakan motor,
sebaiknya menjaga jarak antar motor minimum 2 meter
i) Diupayakan menggunakan e-money
j) Melakukan safety briefing dengan topik covid-19 pada setiap pertemuan.
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9. Khusus untuk laboratorium wajib menyediakan protocol covid tersendiri
disesuaikan dengan kebutuhan laboratorium tersebut.

D. Tatanan Normal Baru saat SFO/WFO Full
Aktivitas kampus berupa: Administrasi, kelas, non kelas, TA, dosen dan tendik yang
memenuhi syarat)
a. Pengaturan orang
1. Kriteria orang yang tidak diijinkan aktif dikampus jika memenuhi salah satu kriteria
berikut:
a) Usia di atas 45 tahun
b) Komorbid: contoh diabetes, hipertensi, obesitas, gangguan imunitas, dll.
c) Sedang hamil, menyusui dengan bayi usia <2 tahun
d) Pekerja dengan status ODP, OTG, PDP dan/atau Positif Covid-19 (dilihat dari
riwayat tempat yang dikunjungi dan riwayat interaksi/kontak selama 14 hari
terakhir)
e) Pengguna public transportation
b. Kebutuhan logistik
1. Personal
a) Individu
● Masker
● Face shield (direkomendasikan)
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
● Sabun (jika diperlukan)
● Alat sholat
b) THL Kebersihan
1) Pribadi
● Masker
● Sarung tangan dan face shield
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
● Sabun
● Alat sholat
2) Sesuai tupoksi:
● Kantong plastik (khusus sampah potensi COVID-19)
● Sarung tangan cadangan/sarung tangan tebal
● Desinfektan semprot
c) Tim Lapangan Satuan Tugas (SKK dan Medical Center)
1) Pribadi
● Masker
● Sarung tangan dan face shield
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
● Sabun (jika diperlukan)
● Alat sholat
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2) Sesuai tupoksi:
● Thermometer contactless
● Kantong plastik (khusus sampah potensi COVID-19)
● Sarung tangan cadangan/sarung tangan tebal
d) Emergency Response Team
1) Pribadi
● Masker
● Sarung tangan dan face shield
● Alat minum (alat makan jika diperlukan)
● Hand sanitizer
● Sabun (jika diperlukan)
● Alat sholat
2) Sesuai tupoksi:
● Hazmat
● Sepatu boot
● Lakban plastik
● Kantong plastik (khusus sampah potensi COVID-19)
● Sarung tangan cadangan/sarung tangan tebal
2. Unit kampus
a) Thermal Gun di pintu masuk gedung dan pintu gerbang utama ITS
b) Hand sanitizer terutama di pintu masuk, ruang yang pengunaannya intensif
c) Fasilitas cuci tangan dan sabun di pintu masuk gedung
d) Desinfektan untuk sterilisasi per unit seminggu sekali
e) Desinfektan Chamber pada lokasi tertentu yang menerima tamu dalam jumlah
banyak
f) Petunjuk protocol covid-19
g) Log book keluar masuk laboratorium
h) Ruang kelas, laboratorium, kantor memiliki jendela terbuka dan sirkulasi udara
harus baik
i) Aplikasi khusus pelaporan kondisi harian
c. Kebutuhan organisasi
1. Tim Satuan Tugas covid-19: koordinator dan pusat informasi
2. SKK: pemeriksa screening suhu badan
3. Tim Medical Center: tempat rujukan jika ada kasus kesehatan.
4. Tim sarpras: menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan melakukan
sterilisasi ruangan sesuai kebutuhan per masing-masing unit
5. Emergency Response Team
6. Tim penanganan covid-19 pada level unit kampus.
d. Protokol
1. Dosen, Tendik, Mahasiswa dan THL wajib hadir di Surabaya 14 hari sebelum
tatanan normal baru SFO
2. Dosen, Tendik, Mahasiswa dan THL wajib melakukan isolasi mandiri selama 14
hari.
3. Dosen, Tendik, Mahasiswa dan THL wajib melaporkan kondisi setiap hari dengan
menggunakan aplikasi mobile khusus yang disiapkan ITS terintegrasi dengan
sistem database, mencakup:
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- Status demam, batuk, pilek, sesak napas
- Lokasi via aplikasi secara otomatis

Laporan ini akan menjadi syarat bagi Dosen, Tendik, Mahasiswa dan THL
untuk diijinkan masuk ke dalam kampus. Mahasiswa yang dapat mengikuti
kuliah adalah mahasiswa yang dinyatakan sehat dan tidak ada gejala
demam selama masa isolasi 14 hari sebelum masuk ke kampus.
4. Pemeriksaan screening suhu badan sebelum memasuki area kampus.
5. Tidak diperkenankan memasuki gedung dan atau ruang kerja apabila memiliki
suhu tubuh >37,50C dan/atau disertai batuk/pilek/sesak nafas/gangguan
pernafasan lainnya atau gejala covid lainnya.
6. Pembatasan jumlah dalam 1 ruangan sehingga aturan physical distancing (1 m)
dapat dijalankan.
7. Penyediaan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun.
8. Penyediaan hand sanitizer pada setiap ruang kelas/ruang unit-sub unit.
9. Sterilisasi atau desinfeksi ruangan secara berkala menggunakan pembersih dan
desinfektan sesuai standar kemenkes RI atau WHO, terutama handle pintu dan
tangga, tombol lift, saklar lampu, fingerprint, peralatan kantor atau kelas yang
digunakan bersama, dan fasilitas umum lainya yang sering terpegang tangan.
Sterilisasi berkala/setiap hari atau Sterilisasi setiap 4 jam sekali.
10. Atasan unit bertanggung jawab atas penyediaan dan penerapan lingkungan yang
mendukung protokol covid-19 setiap harinya.
11. Setiap dosen, tendik, mahasiswa dan THL yang melakukan SFO/WFO pada setiap
hari wajib melakukan:
a) Menggunakan alat pelindung diri seperti masker atau faceshield sejak
perjalanan dari/ke rumah, dan juga selama di tempat kerja atau kelas. Jika
diperlukan menggunakan sarung tangan selama berkegiatan.
b) Mencuci tangan sesering mungkin menggunakan sabun dengan air mengalir
dan/atau cairan hand sanitizer sebelum dan sesudah aktivitas.
c) Tidak diperkenankan melakukan kontak fisik secara langsung tanpa
menggunakan alat pelindung diri terstandar.
d) Membawa dan menggunakan alat sholat pribadi.
e) Membawa dan menggunakan alat makan pribadi serta makan dan minum
dengan memperhatikan physical distancing.
f) Menjaga kebersihan ruang kerja dan kelas serta membuang sampah di tempat
pembuangan yang telah disediakan.
g) Menutup dengan lengan atau tisu saat bersin, tidak meludah sembarangan,
dan membuang tisu, sarung tangan, masker sesuai protokol kesehatan yang
berlaku.
h) Menggunakan kendaraan pribadi. Jika menggunakan mobil, kaca mobil
sebaiknya selalu tertutup selama perjalanan. Jika menggunakan motor,
sebaiknya menjaga jarak antar motor minimum 2 meter.
i) Diupayakan menggunakan e-money.
j) melakukan safety briefing dengan topik covid pada setiap pertemuan.
12. Dalam hal penggunaan Laboratorium, harus memperhatikan Waktu Operasional
Laboratorium, Peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), Protokol Kerja
Kegiatan Praktikum, dll, diatur lebih lanjut oleh laboratorium terkait.
13. Penggunaan toilet dan/atau kamar mandi harus dibatasi tidak lebih dari 3 orang.
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14. Penerimaan barang termasuk delivery makanan memperhatikan protokol Covid19 ITS.
15. Pengaturan lokasi parkir kendaraan bermotor dengan memastikan pengendara
tetap melaksanakan physical distancing.
16. Rekayasa engineering dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan
seperti pemasangan pembatas atau tabir transparan bagi tendik yang melakukan
pelayanan dan lain-lain.
17. Pembatasan kapasitas penggunaan lift dengan tetap mempertimbangkan physical
distancing. Petugas kebersihan lift melakukan sterilisasi lift setiap jam.
19. Kantin dan lingkungan komersial lainnya tetap dapat dibuka dengan tetap
memperhatikan protokol Covid-19 ITS.
20. Pembuatan signage infografis untuk menjaga jarak fisik, panduan physical
distancing.
a) Pengaturan jarak di lift
b) Pengaturan/pemisahan jalur tangga naik turun
c) Pengaturan tempat duduk agar berjarak 1 meter
d) Tidak berjabat tangan
e) dan lainnya
21. Pengaturan patroli security untuk memastikan compliance protokol selama
Pandemi Covid-19.

