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TENTANG 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 
UNTUK KOORDINATOR SEKTOR USM ITB/SNMPTN  

 
Tujuan: 
Penetapan standar Keadaan Darurat dan Keamanan 
 
Sasaran: 
Langkah Penting yang berhubungan dengan Keadaan Darurat dan Keamanan 
 
Prosedur: 
Koordinator Sektor sebagai penanggung jawab sektor: 
1. Melakukan persiapan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan ITB 
2. Mengidentifikasi pintu-pintu ruangan yang dapat digunakan untuk evakuasi apabila terjadi keadaan 

darurat seperti kebakaran, gempa dsb. 
3. Memastikan pintu-pintu ruangan ujian ini tidak dikunci dan siap dibuka setiap saat apabila ada 

kejadian darurat seperti kebakaran, gempa agar penghuni ruangan dapat di evakuasi. 
4. 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. 

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

6. Menginstruksikan pengawas untuk ruangan untuk membacakan Pengumuman Tanggap Darurat 
UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan serta melakukan upaya 
menunjukkan pintu-pintu keluar untuk evakuasi dan tempat berkumpul/assembly point (lihat peta 
terlampir) apabila terjadi keadaan darurat. 

7. Pengumuman Tanggap Darurat UPT Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan 
adalah sebagai berikut: 

 Apabila terjadi kebakaran, melihat kebakaran atau keadaan darurat lainnya, harap segera 
menghubungi 022. 2500204, dan memberitahukan koordinator sektor. 

 Dalam keadaan tidak terduga seperti kebakaran, gempa, segera evakuasi dilakukan dengan 
berjalan ke arah pintu keluar terdekat dengan tenang dan tidak panic, membawa kertas ujiannya 
dan memberikannya kepada pengawas, dengan bimbingan koordinator/pengawas 
ruangan/Satuan Pengamanan, dan langsung mengikuti petunjuk jalur evakuasi dan menuju 
tempat berkumpul pada lokasi terbuka di luar gedung (assembly point) secara tertib.  

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