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Tujuan Pedoman

Untuk menjelaskan metode, langkah kerja dan tindakan yang
harus dilaksanakan dalam mempersiapkan dan memastikan
pencegahan terkait resiko penularan COVID-19 dalam aktifitas
pekerja di seluruh gedung perkantoran

Protokol ini berlaku
untuk semua Pekerja,
Kontraktor, Vendor
dan semua pihak yang
terkait erat dengan
operasional aktivitas
di seluruh gedung
perkantoran



Kriteria Pekerja

JenisPekerja

1

Pekerja
Fit

Syarat

Pekerja
Kondisi
Khusus

WFOMandatory (Office)
Pekerja yang pekerjaannya
terkait langsung dengan
pelayanan

WFO Flexibility (Flexible Job)
Pekerja yang karena jabatannya
tidak terkait langsung dalam
pelayanan

2

Sehat (kondisi Fit)1

1

2

3

Komorbid: diabetes,
hipertensi, obesitas,
gangguan imunitas, dll

Sedang hamil, menyusui
dengan bayi usia < 2 tahun

Pekerja status ODP, OTG, PDP
dan/ atau Positif COVID-19



Siapa Saja
Yang Boleh Bekerja Di Kantor ?

Pekerja bekerja di kantor sesuai
Peraturan yang berlaku atau
ketentuan yang diatur
kemudian sesuai Kebijakan
kantor.

Kehadiran WFO maksimal 50%
kapasitas ruangan setiap lantai,
dengan menerapkan Protokol
Kesehatan dimasa Pandemi
COVID-19 dan ketentuan Social
& Physical Distancing.



APD

MANAJE
MEN

WORK 
GROUP ROTATION

Persiapan Umum

Surat Keputusan WFH 
/ WFO dari Direktur
dan sosialisasi oleh

HRD

Pembagian 50% 
Pekerja WFO, 
berdasarkan

technical disiplin
yang sama / 
departemen

Membuat
Jadwal WFO 
bergantian

ABSENSI 
DIGITAL

Laporan Pekerja 
WFH dan WFO ke 

masing-masing
melalui Pimpinan

terkait

Gunakan APD 
sesuai dengan

kebutuhan

PERIKSA 
SUHU 

TUBUH

Cek suhu tubuh
Pekerja oleh tim

security saat tiba / 
sebelum masuk

gedung.

TAMU

Mengikuti
mekanisme

Pengamanan
Security selama

pandemic COVID-19

JAM 
KERJA

Mengikuti jam kerja kantor
dengan tetap physical distancing, 
taati antrian & penggunaan lift, 

penggunaan ruang bersama
(pantry dll)
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Persiapan Gedung

1. Cek ketersediaan dan lengkapi
seluruh ruangan dengan material
pembersih, APD, tempat sampah,
hand sanitizer, dll

2. Pembersihan AC & filter AC sesuai
rencana perawatan, seluruh
mesin pendingin (kulkas, 
dispenser air) secara berkala

3. Pembersihan handle pintu, 
tombol & ruang lift, sesering
mungkin (setiap 2 jam sekali)

4. Mengatur penerimaan paket dan
dilarang pengiriman paket online 
pribadi ke alamat kantor

5. Semua paket yang datang
di semprot disinfektan lalu
di lap sampai kering

6. Hand sanitizer & 
pengecekan Thermometer 
suhu tubuh tersedia di 
setiap akses masuk dan
terjangkau oleh pekerja

7. Security menggunakan
APD lengkap (masker, 
sarung tangan, face shield) 
dan pelindung partisi
plastic saat bertugas di lobi
gedung



Persiapan Gedung

8. Melakukan pengaturan

tempat duduk di ruang

tunggu (jarak min 1 meter)

9. Pemeriksaaan dan

pembersihan lantai secara

berkala

10. Melakukan disinfektan di 

seluruh lantai, ruangan dan

ruang tunggu sesuai jadwal

11. Pengaturan ruang kerja

kubikal tidak saling

berhadapan, bila

memungkinkan

12. Pembersihan dengan

disinfektan untuk

peralatan/objek yang 

digunakan bersama secara

berkala (pegangan pintu, dll)

13. Disarankan membawa 

makanan dan peralatan 

makan sendiri (sendok, 

garpu, tempat minum)

14. Menggunakan virtual 

meeting, jika tidak bisa

maka pastikan physical 

distancing dan durasi

meeting max. 1 jam.

15. Apabila meeting dilakukan di 

gedung berbeda, maka langsung

ketempat tujuan (tidak mampir

ketempat lain) dan tetap

memperhatikan protokol COVID-19 

apabila sampai lokasi meeting



Persiapan Transportasi & Perjalanan

Utamakan menggunakan
kendaraan pribadi /
Jemputan RS

Mengatur jarak duduk di dalam
mobil, semua penumpang
WAJIB menggunakan masker

Kendaraan Pribadi / Perusahaan:

Selain pekerja dilarang
menumpang di dalam
kendaraan Jemputan RS

Sebisa mungkin tidak melakukan
kegiatan perjalanan dinas keluar
kota / luar negeri

Menghilangkan perjalanan
keluar kantor yang tidak
penting

Setiap permintaan kendaraan
kantor WAJIB menyertakan
persetujuan pihak terkait di RS

Saat berbicara dengan
orang lain sebisa mungkin
tidak langsung
berhadapan

Bersihkan kabin kendaraan
secara regular dengan
disinfektan



Persiapan Transportasi & Perjalanan

Gunakan hand sanitizer
ketika diperjalanan atau
ketika tiba dikantor

Kendaraan Pribadi / Perusahaan:
Kendaraan / mobil dan supir kendaraan
operasional / Jemputan kantor harus
melakukan penyemprotan disinfektan,
dan wajib memakai masker dan wajib
memeriksakan kesehatan suhu tubuh
setiap hari

*Peralatan yang harus ada :
1. Hand sanitizer
2. Tissue
3. Tempat Sampah
4. Daftar Absen
5. Alat tulis
6. Thermometer



Ketentuan Gedung Perkantoran

Hand sanitizer harus tersedia di tempat
yang mudah dilihat dan jangkau Pekerja

Cuci tangan secara rutin dengan air 
mengalir/hand sanitizer serta
pemasangan poster sosialisasi
himbauan serta praktek cuci tangan

Mengatur jarak fisik antara orang keluar
dan masuk gate security, gate gedung
dan lift 

Maksimum yang diperbolehkan
disesuaikan marking dalam lift atau
layout yang ditentukan

Tombol di dalam lift dibersihkan dengan
disinfektan setiap 1-2 jam sekali

Disarankan tidak menyentuh
telepon/mobile phone dengan tangan
yang belum bersih. Lebih sering
membersihkan HP dengan tissue basah
beralkohol sampai bersih.



Ketentuan Gedung Perkantoran

Melarang pekerja menggunakan telepon,
meja, ruangan, peralatan kerja pekerja lain

Semua pekerja memakai masker tanpa 
terkecuali

Kondisi Hygiene masker agar diperhatikan, 
masker kain diganti setiap 4 jam sekali/ 
ketika lembab, masker dibuang setelah
direndam sabun dan digunting.

Bagi petugas Security dan Pelayan Pelanggan
(Front Liner) wajib menggunakan APD 
minimal : masker dan sarung tangan karet
(dibuang bila sudah digunakan) lalu cuci
tangan, atau tanpa sarung tangan , tapi
sering mencuci tangan

Mempersyaratkan pekerja untuk membawa
tissue, masker cadangan dan hand sanitizer 
pribadi bila diperlukan

Memastikan semua tempat sampah yang 
ada di seluruh area RS dalam kondisi baik
dan tertutup



Ketentuan Toilet (Rest room)

Dalam toilet
tetap wajib
menggunakan
masker (kecuali
saat wudhu)

Pastikan handel pintu
sering dibersihkan
dan mekanisme buka
tutup pintu tidak sulit.
Jika memungkinkan
buka tutup pintu
tanpa memegang
handel pintu

Letakkan tempat
sampah TERTUTUP di 
luar dan dalam (dekat
pintu) untuk
membuang tissue 
yang digunakan untuk
membuka pintu



Ketentuan Breakout / Pantries

Bersihkan dan
disinfektan setiap
hari (sebelum dan
sesudah masuk
kantor setiap
harinya) 

Buat checklist 
barang yang wajib
rutin dilakukan
pembersihan

Handel dispenser, 
hot water pot, meja
dan kursi
dibersihkan
disenfektan setiap
hari

Ø Membawa makanan dari rumah
masing-masing, tidak
diperkenankan membeli
makanan yang tidak hygiene di 
luar.

Tidak berkumpul di pantry (makan
bergantian atau di meja masing-
masing dengan tetap
memperhatikan kebersihan meja
setelah makan)

Ø Pekerja membawa makanan
sendiri.

Ø Pekerja disarankan tidak
membeli makanan keluar.



Ketentuan Ibadah di Kantor / Mushola

1. Membawa perlengkapan
sholat pribadi (sajadah &
mukena)

2. Sholat jumat mengikuti
anjuran Pemerintah

3. Dihimbau sholat tetap di
masing-masing lantai, bagi
pekerja yang memiliki
ruangan pribadi disarankan
sholat di ruangannya untuk
mengurangi keramaian di
mushola



Ketentuan Pengelolaan Sampah

Tempat sampah di dalam dan
luar ruangan diperiksa untuk
memastikan dibuang secara
berkala

Menggunakan APD (minimal
masker dan sarung tangan) saat
menangani sampah

Jika bau menyengat karena
sampah maka segera buang
sampah dan tingkatkan exhaust
agar udara tersirkulasi

Hati-hati menggunakan pewangi
untuk menghilangkan bau karena
bahan kimia pewangi sensitive
bagi sebagian pekerja



Ketentuan Kualitas & Ventilasi Udara

1. Pastikan suhu ruangan 21-25
derajat celcius

2. Pastikan kelembaban diatur
antara 40-60% agar pekerja
nyaman berada di ruangan

3. Lakukan pemeriksaaan
jendela dan pintu, dan
mekanisme buka tutupnya
serta pastikan tidak ada
kerusakan karet pengaman

4. Pastikan terdapat aliran udara
dari udara segar / luar di
tempat Kerja atau optimalisasi
sistem ventilasi (exhaust),
dengan memaksimalkan
penggunaan udara luar

5. Bersihkan dan disinfektan
seluruh AC intake dan
dilakukan secara berkala

6. Jika terdapat area yang
menggunakan kipas angin/
blower gedung maka pastikan
arah angin tidak langsung
mengenai orang



4. PULANG KERJA

Ø Gunakan APD
Ø Terapkan physical distancing dalam

mobilitas menuju rumah
Ø Menggunakan sarana transportasi

pribadi / sepeda / transportasi yg
disediakan RS

Ø Tidak mengunjungi tempat
keramaian / langsung menuju rumah

Ø Membersihkan diri sesaat tiba di
rumah

3. ISTIRAHAT

Ø Hindari keramaian
Ø Membawa makan siang

dari rumah
Ø Gunakan peralatan makan

&minum pribadi
Ø Menghindari order online

guna physical distancing

1. MENUJU LOKASI KERJA

Ø Pastikan kondisi fit
Ø Gunakan APD
Ø Terapkan physical distancing

dalam mobilitas menuju ke
lokasi kerja

2. BEKERJA DI KANTOR
Ø Ikuti prosedur WFO
Ø Terapkan physical distancing
Ø Tidak berbagi meja kerja
Ø Tidak melepas masker
Ø Laksanakan PHBS (Pola Hidup

Bersih Sehat)
Ø Meeting dilakukan dilakukan

secara online
Ø Mengganti baju / mandi saat

mau pulang ke rumah, atau
langsung mandi di rumah
sebelum kontak dengan orang
lain di rumah

Prosedur Work From Office (WFO)
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PERSIAPAN MASUK KERJA

PERLINDUNGAN DIRI
Gunakan alat pelindung
diri (masker, hand 
sanitizer, dst) yang 
dibutuhkan menuju lokasi
kerja s.d. pulang ke rumah

HIDUP SEHAT
Ø Terapkan PHBS
Ø Persiapkan

makanan dari
rumah untuk
menghindari
kontak fisik saat
jam istirahat
makan siang

Ø Gunakan
peralatan makan
& minum pribadi

MOBILITAS
Ø Menggunakan

transportasi
pribadi / sepeda / 
jemputan yang 
telah disediakan
oleh kantor

Ø Mengikuti protokol
jaga jarak di 
perjalanan hingga
tiba di lokasi kerja

TEPAT WAKTU
Kehadiran sesuai
dengan kebutuhan
fungsi

PASTIKAN KONDISI 
DIRI
Ø Pekerja dalam

kondisi sehat
Ø Tidak termasuk

kategori yang harus
WFH

IKUTI PROSEDUR WFO
Ø Mengikuti waktu kerja

sesuai ketentuan / 
protokol WFO kantor
masing-masing

Prosedur Work From Office (WFO)



Langkah sederhana cegah Penularan COVID-19 di Tempat Kerja

Lakukan pengecekan suhu tubuh
secara berkala, terutama di 
gerbang pintu masuk

Gunakan APD, masker dan sarung
tangan (bila dibutuhkan) 

Cuci tangan menggunakan sabun atau
hand sanitizer secara berkala

Lakukan pembersihan rutin tempat, 
area umum (seperti toilet) dan alat kerja
dengan disinfektan

Lakukan social distancing, jaga jarak
aman dengan orang lain/ rekan kerja
minimal 2 (dua) meter, hindari
keramaian

Patuhi ketentuan meeting dengan
maksimal 10 peserta (50% occupancy 
kapasitas, dengan tetap menjaga jarak), 
absensi mencantumkan nomor kontak dan
gunakan area yang luas

Segera lapor kepada petugas bila merasa
sakit atau melihat rekan kerja yang sakit

Terapkan pola hidup bersih dan sehat
serta berolahraga

Cari dan sampaikan informasi
terkait COVID-19 yang benar

Patuhi prosedur keselamatan dan
kesehatan kerja yang berlaku



5. Emergency Response

1. Tentukan Hotline Center tergantung dari kantor masing-masing

2. Jika ada pekerja sakit saat masuk kantor maka langsung dibawa
ke Poli Karyawan atau sesuai aturan yang berlaku di tempat
masing-masing

3. Apabila terjadi kondisi Mustering darurat (gempa bumi,
kebakaran, dll) tetap dilakukan Assembly Point dengan
memperhatikan social distancing danmenggunakanmasker

4. Sosialisasikan semua ketentuan yang telah ditetapkan kepada
seluruh jajaran karyawan



KHUSUS BEA
• Agar dapat mecari teknologi terkini dalam hal

mengurangi penyebaran infeksi CoVid 19 
(bangunan, ME, tata ruang, peralatan kantor
dll)

• Penggunaan harus mudah dan pemeliharaan
tidak sulit / murah

• Tidak menggunakan bahan berbahaya



TERIMA KASIH
# STAY SAFE, STAY CALM, STAY STRONG#
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