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KEPUTUSAN  
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Nomor: 144/K01.2.6/SK/2010 

 
 

TENTANG 
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

KEGIATAN DI DALAM GEDUNG 
 
 
1. Definisi 

Pengendalian pelaksanaan kegiatan di dalam gedung yang dilaksanakan oleh Institut Teknologi 
Bandung dan kegiatan tersebut berlokasi di lingkungan Institut Teknologi Bandung. 

 
2. Tujuan 

-  Mengendalikan kegiatan di dalam gedung sehingga kegiatan dapat berjalan dengan lancar, 
sukses dan tanpa hambatan serta gangguan yang berarti. 

-  Memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut ada dalam kondisi aman, 
nyaman dan steril dari gangguan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 

 
3. Pelaksana 

Penanggung jawab proses ini adalah UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan 
Lingkungan, Direktorat Sarana dan Prasarana dan Panitia Wisuda Institut Teknologi Bandung. 
 

No. Personil Tanggung Jawab 

1 UPT Keamanan, 
Kesehatan, Keselamatan 
Kerja dan Lingkungan 

- Memberikan bentuk pengamanan pelaksanaan 
kegiatan. 

- Mensterilkan lokasi kegiatan sehingga dapat 
berlangsung dengan lancar, tanpa gangguan dari pihak-
pihak yang tidak berkepentingan. 

- Berkoordinasi dengan panitia kegiatan, sehingga terjadi 
koordinasi dan sinergi yang utuh dalam rangka 
menyukseskan kegiatan  tersebut. 

- Bersama-sama dengan panitia, merancang pola 
pengamanan dan pengendalian kegiatan sehingga 
apabila terjadi kejadian yang tidak terduga (misal: 
kebakaran dan gempa) dapat mengamankan dan 
menyelamatkan orang yang terdapat di dalam gedung. 

2. Panitia Kegiatan - Sebelum pelaksanaan, harus menyelenggarakan rapat 
koordinasi dengan pihak-pihak terkait : K3L dan 
Direktorat Sarana dan Prasarana. 

- Bersama-sama dengan pihak terkait, merancang pola 
pengamanan dan pengendalian kegiatan sehingga 
dapat berlangsung dengan lancar, tanpa gangguan dari 
pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan kejadian 
tidak terduga yang mungkin terjadi 
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3. Direktorat Sarana dan 
Prasarana Institut Teknologi 
Bandung 

- Bersama-sama dengan pihak terkait, merancang pola 
pengamanan dan pengendalian kegiatan sehingga 
kegiatan dapat berlangsung dengan lancar tanpa 
gangguan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan 
dan terhindar dari bencana, 

- Menyediakan fasiltas yang memadai dalam upaya 
menyukseskan terselenggaranya kegiatan. 

 
4. Kebijakan 
 

4.1 Waktu Pelaksanaan 
Proses ini dilaksanakan paling lambat  3 hari sebelum hari H, hingga dengan kegiatan 
selesai. 
 

4.2 Input/Output 
Input  : Rencana kegiatan. 
Output  : Kegiatan terlaksana dengan sukses dan terlindunginya masyarakat kampus 

dari ancaman bahaya. 
 

4.3  Standar Waktu Pelaksanaan 
Proses ini dilaksanakan 3 hari sebelum hari H, hingga dengan kegiatan selesai. 

 
5. Prosedur 

 
 

STANDAR EVENT KEGIATAN DI DALAM GEDUNG 
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 

 
1. Apabila panitia suatu kegiatan akan melaksanakan kegiatan, maka pihak panitia selambat-

lambatnya 3 hari sebelum hari H harus menyelenggarakan rapat koordinasi dengan pihak UPT 
K3L dan Direktorat Sarana dan Prasarana Institut Teknologi Bandung terkait pola pengamanan 
dan pengendalian kegiatan. 
 

2. Selanjutnya pihak UPT K3L dan Direktorat Sarana dan Prasarana segera melakukan langkah-
langkah sebagai berikut : 

- Menyusun pola pengendalian kendaraan peserta, pengendalian peserta kegiatan dan serta 
undangan yang menghadiri pelaksanaan kegiatan. 

Proses 

Rencana Kegiatan 

Pengamanan dan Pengendalian  

Laporan 
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- Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyukseskan kegiatan. 
- Merancang pola pengamanan seoptimal mungkin, sehingga seluruh orang merasa terlindungi 

pada kegiatan tersebut dari semua gangguan dan ancaman. 
- Memeriksa seluruh area yang akan dipergunakan sebagai tempat kegiatan sehingga area 

kegiatan steril. 
- Jika diperlukan, pihak UPT K3L dapat meminta bantuan kepada pihak Kepolisian untuk 

membantu melaksanakan proses pengamanan pelaksanaan kegiatan. 
 
3. Pada hari H 

- Pihak UPT K3L berkoordinasi dengan Kepolisian (jika perlu), panitia dan Direktorat Sarana 
dan Prasarana menyelenggarakan proses pengamanan dan pengendalian kegiatan. 

- Pihak UPT K3L, khususnya Satuan Pengamanan yang bertugas, harus diperkuat oleh 
personil penuh. 

- Petugas keamanan memastikan area kegiatan dan sekitarnya dalam keadaan steril dan 
bebas dari gangguan pihak-pihak yang tidak berkepentingan. 

- Panitia kegiatan dan Petugas keamanan, mengidentifikasi pintu-pintu ruangan yang dapat 
digunakan untuk evakuasi apabila terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa dsb. 

- Panitia kegiatan dan Petugas keamanan, memastikan pintu-pintu ruangan ujian ini tidak 
dikunci dan siap dibuka setiap saat apabila ada kejadian darurat seperti kebakaran, gempa 
sehingga penghuni ruangan dapat dievakuasi. 

- Panitia kegiatan dan Petugas keamanan, memastikan minimum ada dua pintu keluar yang 
tak terkunci, dan direkomendasikan untuk semua pintu-pintu tidak terkunci. Dipastikan agar 
pintu-pintu ini tidak terhalang oleh meja/kursi atau benda apapun yang akan menghalangi 
proses evakuasi. 

- Apabila hanya tersedia satu pintu, dipastikan agar pintu ini selalu terbuka dan tak terhalang 
oleh meja/kursi atau benda apapun. 

- Pihak UPT K3L/panitia kegiatan, sebelum acara berlangsung, wajib untuk memberikan 

pengarahan mengenai fasilitas (misal ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)), 

larangan menyalakan api, larangan merokok, dan tata cara penyelamatan diri pada saat 

kondisi yang tidak dikehendaki misalnya gempa dan kebakaran dengan membacakan 

Pengumuman Tanggap Darurat UPT K3L dan melakukan upaya menunjukkan pintu-pintu 

keluar untuk evakuasi apabila terjadi keadaan darurat, jalur evakuasi dan tempat aman untuk 

berkumpul/assembly point (denah terlampir). 

- Pengumuman lainnya tentang Tanggap Darurat UPT K3L yang harus disampaikan adalah 
sebagai berikut: 

i. Harap menjaga keamanan barang pribadi seperti handpone dan notebook computer 
dengan mengawasi barang yang dibawa dari kemungkinan pencurian  

ii. Dalam keadaan emergency/darurat seperti kebakaran, segera menelpon 022-
2500204 dan memberitahukan panitia kegiatan/Satuan Pengamanan dan 
menyampaikan peringatan tersebut kepada orang lain yang ditemui. 

iii. Dalam keadaan tidak terduga seperti kebakaran dan gempa, segera evakuasi 
dilakukan dengan berjalan ke arah pintu keluar terdekat dengan tenang dan tidak 
panik, dengan bimbingan panitia kegiatan/koordinator gedung/Satuan Pengamanan, 
dan langsung mengikuti petunjuk jalur evakuasi dan  menuju tempat berkumpul pada 
lokasi terbuka di luar gedung (assembly point) secara tertib. 

-  
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- Petugas keamanan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mengendalikan situasi di 
sekitar lokasi. 

- Selama acara berlangsung petugas keamanan, memonitor kondisi lapangan, dan berjaga di 
dekat area kegiatan dan pos jaga Satuan Pengamanan. 

- Setelah acara berakhir, seluruh pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, 
harus memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam acara dalam kondisi aman. 

 
 

 
Ditetapkan di Bandung 
Pada tanggal 31 Mei 2010 
Kepala UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan 
Lingkungan. 

 
 
 
 

Harman Ajiwibowo, Ph.D. 
NIP. 196512131990011001 

 


