
KAMPUS ITL TRISAKTI  ‘LOCK DOWN’ UNTUK 
STERILISASI DARI PENYEBARAN VIRUS CORONA 
(COVID19) 
 

Cegah Virus Corona, ITL Trisakti Mengalihkan Seluruh Kegiatan 
Tri Dharma Secara Online. 
 
Selasa 24 Maret 2020 

 
Rektor ITL Trisakti Dr. Tjuk Sukardiman memutuskan menutup seluruh kegiatan (lock down) di 

kampus untuk sementara waktu. Kebijakan itu berlaku mulai  Senin (23/3/2020) hingga sampai 

waktu yang sangat memungkinkan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, instruksi dari 

Gubernur DKI Jakarta dan petunjuk juga Ketua Pengurus Yayasan Trisakti,  langkah tersebut 

diambil karena perkembangan situasi dan kondisi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang telah 

menjadi pendemi di Jakarta dan sekitarnya.  

 
Rektor menginstruksikan dan meminta kepada civitas akademika agar seluruh kegiatan Tri Dharma 

dan pelayanan administrasi perkantoran di ITL Trisakti untuk melaksanakan seluruh aktivitasnya di 

rumah atau tempat tinggal masing-masing. Adapun pengamanan kampus akan dikoordinasikan 

lebih lanjut dengan jajaran Kewarekan III.  

 
Rektor dalam instruksinya juga menghimbau kepada seluruh civitas akademika agar mengikuti 

seluruh protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh otoritas kesehatan nasional.  

 

Langkah lain yang dilakukan Rektorat dalam mengantisipasi penyebaran virus Cocid19 adalah 

dengan dilakukannya sosialisasi dan literasi kepada karyawan dan pimpinan ITL Trisakti, dan juga 

literasi kepada mahasiswa secara online dengan menyampaikan himbauan-himbauan untuk 

menjaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari infeksi virus Covid19.  

 

Sebelumnya diberitakan, bahwa ITL Trisakti telah melakukan antisipasi penyebaran wabah virus 

Covid19 pada tanggal 14 Maret 2020 dengan telah mengalihkan seluruh kegiatan pembelajaran 

melalui online, dan pelayanan administrasi dilakukan melalui piket pada unit kerja masing-masing 

dengan mengurangi jam layanan dan sebagian pekerjaan dilakukan di rumah. Adapun kegiatan 

pengamanan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pemberian hand sanitizer bagi setiap orang 

yang memasuki kampus.  

 
Berikut foto-foto kegiatan pengamanan masuk kampus dan pencegahan dari covid-19  



  

 
 

Gambar 1. Pemeriksaan Suhu 
Tubuh 

Dan Pemberian Hand Sanitizer 

 
  

Gambar 2. Penyemprotan 
Disinfektan di Masjid 

 
 
Gambar 3. Penyemprotan 
Disinfektan di Gedung Kampus 

 

 
Gambar 4. Penyemprotan 

Disinfektan Pada Mobil 
Dinas 

 
Gambar 5. Pemberian Edukasi 
Tentang Pencegahan Covid-19 

Oleh dr. Reza Aditya Digambiro, 
M.Kes, M.Ked (PA), Sp.PA 

 

 
 

Gambar 6. Pengumuman 
Lockdown ITL Trisakti 

 
Sumber foto ITL Trisakti Maret 2020 
(yp/yus) 


