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Tiga Pekan Setelah Pembatasan Masuk Kampus

H

ari ini adalah tiga pekan setelah diberlakukan
Pembatasan Masuk Kampus IPB University.

Dosen dan tenaga kependidikan bekerja dan

beraktivitas di rumah (work from home). Hanya mereka

yang mendapat tugas khusus saja yang tetap masuk dan

bekerja di kampus. Kondisi kampus sepi, tak ada orang

berlalu lalang. Akan tetapi ada kegiatan yang cukup padat

dilakukan setiap hari oleh sebuah tim, yaitu Crisis Center

kepada warga IPB University, menyelenggarakan berbagai
pelayanan emergency dan rujukan serta fasilitas

penunjang bagi warga IPB University yang terindikasi
terinfeksi virus COVID-19 dan melaksanakan koordinasi

lintas sektoral guna efektivitas dan efisiensi pencegahan
dan penanggulangan COVID-19 di IPB University.

Selama masa tugasnya, Crisis Center menjalankan

COVID-19 IPB University.

kegiatan dalam lima fase, yaitu

Crisis Center yang dipimpin oleh Wakil Rektor Bidang

Februari - 11 Maret)

Nurrochmat, M.Sc.F.Trop dibentuk untuk melaksanakan

sekarang)

1.Membangun Kesadaran dan Kewaspadaan Kolektif (29
2.Antisipasi dan Penapisan Masalah (11 Maret –

Kerjasama dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Ir. Dodik R.

tugas-tugas yang berkaitan dengan penanganan masalah

COVID-19 di lingkungan IPB University. Tugasnya antara
lain untuk menyediakan informasi dan meningkatkan

edukasi kesehatan, khususnya mengenai COVID-19

3.Fase Penanganan dan Pengendalian Masalah (17 Maret-

sekarang)

4.Pengembangan Solusi (22 Maret – sekarang)
5.Pemulihan (sesuai dengan kondisi)
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Fase 1, Pengembangan Kesadaran dimulai dari himbauan

Rektor IPB University atas penyebaran COVID-19 di
Indonesia yang kian mengkhawatirkan, sehingga

diperlukan langkah antisipatif untuk melindungi seluruh
warga IPB dari paparan wabah tersebut.

Pada 29 Februari 2020 diterbitkan Pesan Rektor dalam
bentuk WhatsApp broadcast yang kemudian dituangkan

dalam bentuk surat. Pesan yang disampaikan adalah agar
seluruh warga IPB University menghindari dan

mengantisipasi penyebaran COVID-19, yang berisi
himbauan untuk menangguhkan perjalanan ke negara-

negara yang terdampak dan menangguhkan kunjungan

tamu-tamu dari luar negeri. Dalam himbauan tersebut

juga disampaikan agar warga IPB University yang baru

kembali dari perjalanan luar negeri untuk melapor kepada

pimpinan dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari
serta melapor ke Klinik IPB bila merasa kurang sehat.
Pada 11 Maret 2020 dikeluarkan Surat Pemberitahuan

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan No
4600/IT3/HM.00/2020 tentang penangguhan kegiatan
mobilitas internasional bagi mahasiswa dan penerapan
manajemen risiko dan prosedur pencegahan pada

kegiatan-kegiatan yang dihadiri banyak mahasiswa.
Surat tersebut menandai dimulainya fase 2, Antisipasi dan
Penapisan Masalah.
Pada 14 Maret 2020 dikeluarkan Surat Rektor No
4800/IT3/HM.00/2020 tentang Kebijakan IPB University

untuk Menghadapi Penyebaran COVID-19 dan Demam

Berdarah Dengue yang berisi kebijakan umum, kebijakan

akademik dan kemahaiswaan dan kebijakan kegiatan nonakademik. Dalam kebijakan akademik dan kemahasiswaan
disampaikan bahwa kegiatan ujian dan perkuliahan akan

dilaksanakan secara online atau metoda non-tatap muka
hingga Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap Tahun

Akademik 2019/2020, kegiatan mobilitas dosen dan

mahasiswa ditunda hingga batas waktu yang ditentukan
kemudian, kegiatan Sidang Terbuka dan kegiatan

kemahasiswaan ditunda sampai situasi memungkinkan.

Dengan keluarnya surat ini maka mahasiswa dapat pulang

ke kampung halamannya dan menjalankan kegiatan
akademik secara online. Keputusan ini merupakan

antisipasi yang harus dilakukan pada waktu itu sebelum
wabah ini COVID-19 memasuki wilayah Bogor dan

sekitarnya.
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Untuk mengantisipasi kondisi kesehatan, para mahasiswa
diminta untuk melakukan penilaian diri terhadap gejala
COVID-19 di link http://bit.ly/cekdiricovid. Sehubungan
dengan kasus COVID-19 yang berasal dari warga IPB
University, Crisis Center melalui Direktorat
Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir melakukan
pendataan mahasiswa yang kontak dengan pasien positif
COVID-19 di link http://bit.ly/odpipb2020. Selama belajar
di rumah, para mahasiswa diminta untuk aktif melaporkan
kondisi dirinya melalui fitur “Aktivitas Saya” pada IPB
Mobile for Student.
Sejak awal pembentukan, telah Crisis Center melakukan
koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten
Bogor terkait antisipasi bersama penyebaran COVID-19.
Dalam persiapan kepulangan mahasiswa, dilakukan
pemeriksaan suhu tubuh mahasiswa yang tinggal di
asrama PPKU untuk mendeteksi kesehatan dari setiap
mahasiswa. Pemeriksaan kesehatan juga dilakukan
secara pro aktif oleh para dokter dan tim kesehatan IPB
dengan mendatangi Asrama Mahasiswa dan memeriksa
kesehatan seluruh mahasiswa.
Hasil pemeriksaan ini menjadi salah satu syarat
mahasiswa yang akan melakukan perjalanan untuk pulang
ke kampung halaman. Jika yang bersangkutan tidak dalam
kondisi sehat menurut hasil pemeriksaan dokter maka
mahasiswa yang bersangkutan tidak diijinkan melakukan
perjalanan hingga kondisi memungkinkan (sehat). Surat
keterangan sehat diberikan bagi mahasiswa yang akan
melakukan perjalanan pulang sehingga tidak ada alasan
penolakan kedatangan di kota asalnya.
Berdasarkan hasil Tracking ada sejumlah mahasiswa dan
pegawai yang termasuk dalam Orang Dalam Pemantauan
(ODP.) Mereka harus dipantau setiap hari. Untuk keperluan
ini Crisis Center membentuk Whatsapps Group (WAG)
yang khusus beranggotakan warga IPB University yang
termasuk ODP dan tim kesehatan agar memudahkan
pemantauan setiap saat.
Terhadap keluarga pegawai yang sakit, dilakukan
pendampingan secara terus-menerus sejak pengantaran
ke rumah sakit rujukan, konsultasi dengan dokter yang
merawat hingga urusan-urusan lain yang dibutuhkan oleh
keluarga.
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Pada 15 Maret 2020, melalui pesan video, Rektor
menyampaikan bahwa Ujian Tengah Semester (UTS)
diundur satu minggu untuk mempersiapkan segala
sesuatunya bisa berjalan baik dan lancar. Menindaklanjuti
pesan tersebut, pada tanggal yang sama dikeluarkan Surat
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan No
4801/IT3/PP/2020 tentang Perubahan Waktu dan
Penyelenggaraan Ujian Tengah Semester (UTS).
Pada hari yang sama, 15 Maret 2020 juga dikeluarkan
Surat Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan
Kemahasiswaan No 4802/IT3/PP/2020 tentang Protokol
Kesehatan dan Kewaspadaan Mahasiswa. Di dalam surat
tersebut dinyatakan bahwa mahasiswa yang sedang
dalam kondisi kurang sehat untuk menunda kepulangan,
berkonsultasi ke Unit Kesehatan IPB untuk berobat
hingga dinyatakan sembuh.
Mahasiswa dengan kebutuhan khusus atau kondisi
tertentu yang direkomendasikan oleh dokter untuk
membatasi kegiatan harus tetap tinggal di Bogor dan
dalam pemantauan IPB University. Mahasiswa yang akan
pulang dibekali protokol yang harus dijalankan pada saat
kepulangan, saat beraktivitas dalam perjalanan, saat
kedatangan di rumah masing-masing, serta saat
beraktivitas di dalam rumah. Untuk mahasiswa yang
tetap tinggal di asrama, kost atau rumah tinggal masingmasing pun diberi protokol. Pemeriksaan kesehatan juga
dilakukan secara pro aktif oleh para dokter dan tim
kesehatan IPB dengan mendatangi Asrama Mahasiswa
dan memeriksa kesehatan seluruh mahasiswa.
Berkenaan dengan wabah ini telah disiapkan website
khusus pelayanan informasi COVID-19 dengan alamat
http://covid19care.ipb.ac.id. Di samping itu juga dilakukan
penambahan fitur-fitur di IPB Mobile dalam mendukung
pencegahan dan penanganan COVID-19.
Bagi dosen dan tenaga kependidikan (tendik) IPB
University yang pergi ke luar negeri atau luar kota dan
pulang dari luar negeri atau luar kota, berkaitan dengan
kondisi kesehatannya, juga dihimbau untuk melakukan
penilaian diri terhadap gejala COVID-19 di link
http://bit.ly/cekdiricovid.
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Hal yang cukup besar dilakukan pada masa ini adalah
penyiapan sistem informasi untuk mendukung
pembelajaran daring bagi seluruh program studi. Untuk
memberi kemudahan terhadap layanan internet, telah
dilakukan kerjasama dengan provider telekomunikasi
dalam rangka memberikan paket subsidi internet khusus
pendidikan dan pembelajaran secara daring.
Pada 16 Maret 2020 dikeluarkan Surat Wakil Rektor
Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi No
4853/IT3/HM/2020 tentang Kebijakan Pembatasan
Masuk Kampus atau Partially Closed Down. Ini menadai
dimulainya fase 3, Penanganan dan Pengendalian
Masalah.
Kebijakan ini ditempuh untuk memastikan keamanan bagi
seluruh warga IPB University dari potensi penyebaran
COVID-19 di lingkungan Kampus IPB University. Terhitung
sejak 17 Maret hingga 5 April 2020 warga IPB University
sebagian besar beraktivitas bekerja maupun belajar dari
rumah. Akses masuk kampus secara terbatas diberikan
kepada pegawai yang mendapatkan penugasan khusus
untuk tetap melakukan aktivitas di dalam kampus seperti
petugas keamanan, petugas kesehatan, petugas sarana
dan prasarana, petugas sistem informasi, petugas kebun
dan kandang serta sejumlah mahasiswa atau periset yang
sedang menjalankan penelitian yang tak bisa dijeda.
Pada fase ini dijalankan mitigasi risiko. Koordinasi dengan
lembaga-lembaga kesehatan dilakukan dengan berbagi
Alat Pelindung Diri (APD) yang pada masa itu langka dan
Viral Transfer Medium (VTM) kepada Dinas Kesehatan
Kota dan Kabupaten Bogor, 6 Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD), 5 Rumah Sakit Swasta, 4 Puskesmas.
Crisis Center juga menerima dan mendistribusikan
bantuan natura yang diperoleh dari para donatur kepada
pihak-pihak yang membutuhkan. Bantuan ini berasal dari
alumni dan warga IPB University yang bersimpati, berupa
masker, hand sanitizer, sembako dan lainnya untuk
didistribusikan kepada warga IPB University yang sangat
membutuhkan, serta bagi warga sekitar kampus yang
secara ekonomi terdampak COVID-19.
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Bantuan tunai melalui Donasi IPB BERBAKTI UNTUK
NEGERI digunakan untuk membiayai penyediaan makan
bagi mahasiswa yang tidak bisa pulang karena
keterbatasan ekonomi atau masalah lainnya. Donasi ini
juga akan digunakan untuk pembuatan VTM dan
keperluan-keperluan lain yang mendesak. Koordinasi
penerimaan dan pemanfaatan donasi tunai
diselenggarakan secara terpusat.
Dalam hal penanganan kasus COVID-19, Crisis Center
telah melaksanakan contact tracking sesuai protokol yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Setiap kasus dibuat
klaster yang terdiri atas sejumlah orang yang dalam 14
hari terakhir berkontak dengan kasus, yang kemudian
disebut orang dalam pemantauan (ODP). Contact tracking
dalam penyusunan klaster dilakukan dengan melibatkan
Direktorat Sumberdaya Manusia, Direktorat
Kemahasiswaan dan Pengembangan Karir, dan Unit
Kesehatan IPB University, serta berkoordinasi dengan
Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota Bogor.
Penelusuran kontak atau contact tracking ini bisa
dilakukan dengan cepat karena saat ini IPB University
telah memberlakukan presensi online, baik dalam
perkuliahan maupun berbagai pertemuan dosen dan
tenaga kependidikan. Oleh karenanya data dapat segera
ditarik dari sistem informasi dan kemudian yang
bersangkutan segera dihubungi dan diminta untuk
melaksanakan karantina mandiri selama 14 hari.
Monitoring juga dilakukan dengan menggunakan sistem
yang sudah disiapkan. Bila dalam masa itu yang
bersangkutan tetap sehat, maka setelah hari ke-14 tidak
lagi berstatus ODP. Namun demikian sangat dianjurkan
bagi setiap warga IPB University untuk tetap berada di
rumah kecuali untuk keperluan yang sangat penting.
Memperhatikan data kontak setiap klaster di IPB
University, sejauh ini tampaknya hampir tidak ada kaitan
atau tidak ada saling berhubungan dalam hal
penularan/penyebaran klaster di IPB University. Seluruh
warga IPB University yang termasuk dalam klaster-klaster
tersebut saat ini sudah melewati masa 14 hari dan bebas
dari status ODP. Jika ada sivitas akademika yang merasa
pernah kontak dengan Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
IPB University kurang dari 14 hari dan belum merasa ditracking dipersilakan untuk menghubungi Crisis Center IPB
University.
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Sejauh ini ada 14 klaster ODP/PDP yang terdeteksi, 9
orang diantaranya dinyatakan sembuh, 1 orang telah
dinyatakan negatif dari semula positif, 2 orang masih
dalam perawatan di rumah sakit dan 2 orang yang amat
berjasa bagi IPB University wafat. Mari doakan Saudara
kita yang sedang sakit dapat segera sembuh.
Apabila ada dosen dan tendik yang sempat berkontak fisik
dengan pasien positif COVID-19 dimohon melaporkan diri
di link http://bit.ly/odpipb2020. Untuk dosen dan tendik,
diharapkan juga untuk aktif melaporkan kondisi dirinya
melalui fitur “Aktivitas Saya” pada IPB Mobile for Lecturer
dan IPB Mobile for Staff.
Dalam kaitannya dengan pengelolaan isu dilakukan
klarifikasi di media sosial maupun pesan pribadi, serta
mengeluarkan rilis informasi resmi IPB University yang
menjelaskan bahwa berdasarkan data contact tracking,
hampir dapat dipastikan tidak ada keterkaitan antar
klaster PDP sehingga adanya isu bahwa telah terjadi
saling menularkan itu tidaklah benar. Berkaitan dengan
informasi yang simpang siur mengenai PDP, Crisis Center
telah melakukan klarifikasi bahwa informasi yang dirilis
secara resmi oleh IPB University seharusnya yang
dijadikan acuan baik bagi warga IPB University,
masyarakat umum maupun di dalam pemberitaan di
media massa. IPB University secara resmi telah
menjelaskan kondisi sebenarnya sesuai dengan yang
digariskan Undang-undang dan memperingatkan agar
semua pihak menahan diri untuk tidak menyebarkan
informasi yang tidak jelas kebenarannya atau informasi
yang bukan kewenangannya untuk menyebarkan.
Dalam fase 4, Pengembangan Solusi, telah dilakukan
pengembangan jejaring informasi/ komunikasi dengan
Rumah Sakit Rujukan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat
mengupayakan prioritas rujukan pasien, pemantauan
kondisi pasien, dan penanganan pasien yang terbaik.
Pengembangan jejaring komunikasi juga dilakukan dengan
pemerintah daerah dan otoritas kesehatan sehingga dapat
memperoleh informasi terkini dan terpercaya terkait
perkembangan penyebaran COVID-19 di daerah Bogor
dan sekitarnya, juga informasi resmi hasil rapid test dan
swab pasien agar segera dapat dilakukan tindakan yang
tepat.
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Salah satu hal penting sebagai kontribusi IPB University
untuk masyarakat adalah penyiapan Laboratorium Pusat

Studi Satwa Primata (PSSP) dan Collaborative Research
Center-Science Techno Park (CRC-STP) sebagai

laboratorium uji COVID-19. Tim Laboratorium Uji COVID19 IPB University, yang diketuai Dekan Fakultas
Kedokteran Hewan (FKH), yang terdiri dari tiga

laboratorium yaitu: laboratorium PSSP, laboratorium CRCSTP, dan laboratorium Science and Technology Research

Partnership for Sustainable Development (SATREP) FKH.
Namun demikian diperlukan waktu dan diskusi yang cukup
panjang terkait legalitas IPB sebagai laboratorium uji
COVID-19 maupun legalitas alur sample.

Hal lain yang dilaksanakan dalam fase ini adalah
pengembangan suplemen pencegah dan bahan obat

untuk COVID-19. Melalui kegiatan ini IPB University dapat
berkontribusi dalam pencegahan dan pengobatan COVID-

19 dengan pengembangan riset obat bahan alam

(biofarmaka tropika). Kegiatan ini melibatkan dua unit

kerja di IPB University yaitu Pusat Studi Biofarmaka

Tropika dan Departemen Ilmu Komputer bekerjasama
dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI).

Hasil riset sementara telah dirilis oleh UI maupun IPB
University dan memperoleh sambutan yang luas dari

masyarakat.

Pengembangan dan penguatan ekonomi pedesaan dalam

masa pandemi COVID-19 dilaksanakan sebagai kontribusi

IPB University dalam pengembangan protokol atau

prosedur tetap tata niaga produk pertanian dalam masa
pandemic COVID-19. Bersama Direktorat Kemahasiswaan

dan Pengembangan Karir mengaktifkan mahasiswa dalam
Program One Village One CEO (OVOC) untuk menyuplai

kebutuhan sayur-sayuran warga IPB maupun masyarakat
umum selama program Work From Home (WFH) melalui
“Ayo Belanja Sayur dari Rumah” yang dapat diakses

melalui https://www.tokopedia.com/rumahsayur-2.

Tahap akhir berupa kegiatan pada fase Pemulihan, terdiri
dari koordinasi dan konsolidasi kembali bekerja dan belajar

di kampus, pemulihan trauma (trauma healing) dan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Antisipasi dan Penanganan Pandemi di lingkungan IPB
University sebagai bagian yang terintegrasi dalam

dokumen Manajemen Risiko IPB University berdasarkan

protokol-protokol yang telah dibuat oleh tim Crisis Center
selama masa pandemi COVID-19.

8

Inilah sekilas kegiatan yang dijalankan oleh Crisis Center.
Mari kita sama-sama berdoa agar wabah ini segera
berakhir dan kita bisa kembali menjalankan tugas-tugas
kita seperti biasa.
Untuk komunikasi yang lebih mudah, Crisis Center telah
menyediakan saluran komunikasi berupa:
Email: covid19care@apps.ipb.ac.id

Website: covid19care.ipb.ac.id
Hp/WA : 081319117875

Untuk memberikan perhatian kepada mahasiswa yang
kurang beruntung, Crisis Center menginisiasi penyediaan
makan siang dan makan malam untuk mereka. Pada saat
ini ada sekitar 110 orang mahasiswa yang tinggal di dalam
kampus, yang tentu saja harus mendapat perhatian
termasuk dari segi gizi dan kesehatannya. Untuk
membiayai kebutuhan ini IPB University membuka Donasi
IPB Berbakti untuk Negeri.
Bila Bapak/Ibu Dosen dan Tendik ingin berdonasi, ada dua
cara yang bisa dilakukan:
1.Melalui pemotongan gaji otomatis. Mohon
mendaftarkan diri melalui IPB Mobile.

IPB Mobile: Campus Life > Aktifitas Saya.

Sebelumnya, mohon update lebih dulu IPB Mobile for
Lecture atau IPB Mobile for Staff.
2.Melalui transfer ke rekening berikut:

Bank BNI no. rek. 3893705 a.n Rektor IPB cq. Kerjasama
IPB
Bank Syariah Mandiri no. rek. 7009402092 a.n Rektor IPB
cq. Kerjasama
Tambahkan angka 7 di belakang nominal yang didonasikan
(contoh: Rp 1.000.007)

Kirim bukti transfer ke no WA 081319117875 (Tim
Komunikasi Crisis Center)
IPB BERBAKTI UNTUK NEGERI
email: covid19care@apps.ipb.ac.id

website: covid19care.ipb.ac.id
Hp/WA : 081319117875
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