
 

 

TATA TERTIB ISOLASI MANDIRI 

WISM A-CSS PUSDIKLAT BPS 
 

A. ALUR KEDATANGAN KE LOKASI MANDIRI WISMA-CSS PUSDIKLAT BPS 

1. Membawa Kartu Identitas Diri.  

2. Sudah mendaftar dan mendapatkan persetujuan dari Klinik Pratama BPS. 

3. Mampu melakukan aktivitas secara mandiri saat menjalani isolasi mandiri. 

4. Bersedia mengikuti aturan isolasi mandiri di Wisma-CSS Pusdiklat BPS.  

5. Melapor kepada petugas keamanan Pusdiklat BPS yang selanjutnya menuju ke lokasi 

zona merah tanpa melewat zona hijau. 

6. Mengambil kunci kamar dan segera menuju kamar yang telah ditentukan. 

 

B. PENGELOLAAN WISMA-CSS SEBAGAI LOKASI ISOLASI MANDIRI 

I. Prosedur yang harus dilakukan oleh Pusdiklat BPS selaku penyedia :  

1. Pembersihan kamar dilakukan secara mandiri dan petugas Wisma-CSS hanya 

menyediakan linen bersih (selimut, kain sprei, sarung bantal, handuk dan keset) 

yang sudah disediakan di dalam kamar.  

2. Pembersihan pakaian juga dilakukan secara mandiri dengan peralatan yang 

sudah disediakan di dalam kamar.  

3. Jadwal pengantaran makanan: 

• Sarapan Pagi : 08.00 WIB 

• Makan Siang : 12.00 WIB 

• Makan Malam : 18.00 WIB  

4. Jadwal pengantaran snack/camilan: 

• Snack/camilan Pagi : 10.00 WIB 

• Snack/camilan Sore : 16.00 WIB 

5. Peserta isoman tidak diperkenankan memasak di dalam kamar.  

6. Peserta isoman tidak diperkenankan memesan makanan dari luar (untuk 

meminimalisir kontak dengan pihak luar). 

7. Membuang sampah pada plastik yang telah disediakan di dalam kamar dan akan 

diambil berkala oleh petugas.  

8. Selama masa karantina tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas di luar 

kamar (kecuali berjemur).  

9. Tamu tidak diperkenankan untuk berinteraksi langsung dengan keluarga atau 

kerabat selama masa isolasi mandiri.  

10. Pusdiklat BPS menyediakan tempat untuk berjemur di area tengah (luar gedung), 

pukul 08.00-10.00 WIB. 

 

II. Prosedur yang harus dilakukan oleh Peserta Isoman : 

1. Yang tidak boleh dilakukan : 

a. Keluar kamar/ruangan. 

b. Menerima tamu.  

c. Menggunakan barang pribadi bersama orang lain.  

d. Mencampur tempat penyimpanan barang pribadi dengan orang lain.  

e. Mengundang orang lain/penghuni lain ke dalam ruangan/kamar.  
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f. Merokok.  

g. Melakukan aktivitas yang mengganggu penghuni lain. 

 

2. Yang boleh dilakukan : 

a. Keluar kamar untuk keperluan olahraga/berjemur sinar matahari 15 menit 

dengan tetap mematuhi physical distancing (jaga jarak minimal 1 meter). 

b. Membawa handphone/laptop pribadi. 

c. Membawa snack/camilan. 

d. Membawa buku/bahan bacaan. 

e. Melakukan komunikasi melalui media. 

 

3. Yang wajib dilakukan : 

a. Tetap di kamar dan dapat dikontak. 

b. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan air mengalir atau pakai hand sanitizer 

sesering mungkin terutama: 

c. sebelum dan setelah makan, 

d. setelah Buang Air Besar/Buang Air Kecil, 

e. setelah melakukan aktivitas di luar kamar, 

f. setelah memegang/membersihkan sampah,  

g. setelah bersin/batuk sebelum dan setelah memegang area wajah; 

h. dan apabila tangan terlihat kotor.  

i. Pakai masker yang benar saat keluar kamar/ruangan . 

j. Menjaga kebersihan lingkungan (kamar dan luar kamar). 

k. Melapor kondisi kesehatan setiap hari atau apabila ada gejala perburukan 

kondisi kesehatan kepada petugas pemantauan melalui whatsapp/telepon. 

 

C. STANDAR PELAYANAN TEMPAT ISOLASI MANDIRI WISMA-CSS PUSDIKLAT BPS 

i. Pelayanan Registrasi melalui Google Form 

1. Calon peserta isoman harus mengisi formulir pendaftaran dan mengupload 

dokumen-dokumen yang diperlukan.  

2. Klinik Pratama BPS akan mengkonfirmasi dan melakukan assessment untuk 

menjadi peserta isolasi mandiri di Wisma-CSS Pusdiklat BPS. 

3. Calon peserta isoman yang dinyatakan dapat menjadi peserta isoman 

selanjutnya menuju lokasi Wisma-CSS Pusdiklat BPS secara mandiri. 

4. Sebelum menuju lokasi isoman, peserta isoman wajib memberitahu keluarga 

atau kerabat terdekat apabila akan melakukan isolasi mandiri. 

 

ii. Pelayanan Kedatangan 

1. Ketika kendaraan pengantar/peserta isoman tiba di Pusdiklat BPS, kendaraan 

harus mengantri minimal dengan jarak 1,5 meter.  

2. Petugas keamaan akan mengkonfirmasi identitas peserta isoman apakah telah 

mendapatkan persetujuan untuk melakukan isolasi mandiri di Wisma-CSS 

Pusdiklat. 

3. Setelah peserta isoman turun dari kendaraan, peserta isoman harus membawa 

perlengkapan pribadi dan diarahkan oleh petugas kemanaan Pusdiklat BPS ke 

zona merah (wilayah Wisma-CSS).  

4. Petugas melakukan disinfeksi pada barang bawaan peserta isoman. Untuk 

peserta harus disemprot disinfeksi mulai dari kepala sampai sepatu. Untuk 
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barang bawaan penyemprotan disinfeksi dilakukan pada seluruh permukaan 

tanpa terkecuali.  

5. Peserta isoman dan Pengantar harus menggunakan masker yang layak selama 

didalam mobil sampai masuk ke dalam kamar yang telah disediakan.  

6. Setiap petugas yang melakukan kontak langsung dengan peserta isoman harus 

memakai APD yang direkomendasikan.  

7. Setelah peserta isoman check in, petugas akan memberikan kunci kamar. 

8. Jalur menuju kamar sejak peserta isoman melakukan proses check in dan 

kepulangan harus terpisah 

9. Sebelum kunci kamar diberikan, petugas harus menerangkan peraturan yang 

boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan peserta isoman selama isolasi 

mandiri. Peraturan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh 

peserta harus tercetak jelas dan terpasang pada setiap kamar peserta.  

 

iii. Pelayanan Selama Menginap 

1. Peserta isoman tidak diperbolehkan untuk meninggalkan kamar kecuali sesuai 

arahan dari petugas kesehatan. Jika peserta merasa tidak sehat, peserta wajib 

melaporkan kepada petugas kesehatan.  

2. Dilarang merokok pada seluruh area Wisma-CSS Pusdiklat BPS.  

3. Untuk kebutuhan sehari-hari, peserta isoman dapat menghubungi petugas.  

4. Selama masa isolasi, peserta isoman harus membersihkan ruangan dan 

peralatan pribadi secara rutin.  

5. Petugas akan melakukan pengumunan setiap hari untuk pengingatkan peserta 

isoman terkait yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta selama masa 

isolasi.  

6. Pusdiklat BPS menyediakan ambulans apabila dibutuhkan evakuasi peserta 

isoman. 

7. Jika peserta isoman mengalami gangguan kesehatan akut, petugas akan 

berkoordinasi dengan Rumah Sakit, Puskesmas atau layanan kesehatan lainnya 

untuk melakukan evakuasi. Selama proses evakuasi, jalur evakuasi dari pintu 

kamar sampai dengan menuju ambulans harus harus segera disemprot oleh 

cairan disinfeksi setelah peserta meninggalkan kamar.  

8. Pusdiklat BPS harus menyiapkan ruangan klinik kesehatan untuk Rumah 

Sakit/Puskesmas untuk kondisi darurat.  

 

iv. Pelayanan Kepulangan 

1. Hanya bagi peserta isoman yang telah memiliki surat sembuh dari dokter atau 

rumah sakit yang dapat melakukan proses kepulangan. 

2. Peserta isoman yang akan melakukan proses kepulangan harus menggunakan 

jalur yang berbeda dengan peserta yang akan datang  

3. Pusdiklat BPS harus menyediakan kotak pada lobby dengan pintu masuk atau 

pintu keluar untuk kunci kamar yang dikembalikan oleh peserta isoman negatif 

COVID-19 (tidak perlu proses tatap muka).  

4. Peserta isoman sembuh yang telah mengembalikan kunci kamar pada kotak yang 

telah disediakan, baru boleh pergi menuju kendaraan penjemput.  

5. Setelah peserta isoman sembuh pulang, kamar harus segera disinfeksasi dan 

dibersihkan. 
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v. Tata Cara Disinfeksi Ruangan/ Kamar 

1. Persiapan : 

a. Petugas disinfeksi menggunakan APD yang direkomendasikan yaitu sarung 

tangan dan masker medis; 

b. Alat yang diperlukan; 

c. Kain Microfiber; 

d. Pel Microfiber; 

e. Handspray; dan 

f. Ember. 

 

2. Jenis Disinfektan : 

a. Pemutih dengan takaran 2 sdm per 1 Liter air; 

b. Karbol dengan takaran 2 sdm per 1 Liter air; dan 

c. Pembersih lantai dengan takaran 1 tutup botol per 5 Liter air.  

 

3. Langkah Disinfeksi : 

a. Petugas menggunakan APD Standar; 

b. Bersihkan permukaan tempat yang sering disentuh dengan air sabun/ 

detergen menggunakan lap (termasuk AC, meja, lantai, gagang pintu dan 

lain-lain); 

c. Lakukan disinfeksi sesuai petunjuk menggunakan handsprayer, lalu 

lap/usap dengan kain microfiber; 

d. Bersihkan diri setelah melakukan disinfeksi dan cuci tangan dengan sabun 

dan air mengalir; dan 

e. Ruangan dapat digunakan kembali 60 menit setelah penyemprotan. 

f. Periode: Melakukan kegiatan disinfeksi 2-3 kali setiap hari. 

 

vi. Tata Cara Pengelolaan Limbah dan Produk Domestik lainnya di Lokasi Isolasi 

Terkendali 

1. Limbah domestik padat dimasukkan ke dalam wadah yang dilapisi kantong 

plastik warna hitam dan tidak boleh dicampur dengan limbah infeksius.  

2. Apabila terdapat cairan maka cairan harus dibuang ke lubang di wastafel atau 

WC yang dialirkan ke saluran pengelolaan air limbah.  

3. Setelah 8/10 penuh atau paling lama 12 jam limbah dikemas dan diikat rapat lalu 

maksimal 24 jam harus diangkut oleh petugas kebersihan menggunakan 

kendaraan pengangkut sampah rumah tangga/domestik kemudian dibuang ke 

tempat pembuangan akhir (TPA).  

4. Petugas kebersihan wajib menggunakan APD masker, apron, sarung tangan dan 

sepatu boot.  

5. Petugas pengangkut/pengolah yang telah selesai bekerja melepas APD dan 

segera membersihkan diri dengan mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir 

kemudian mandi.  

6. Pusdiklat BPS berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk penjadwalan 

pengangkutan limbah. 

 

vii. Masker Sekali Pakai 

1. Kumpulkan masker bekas pakai. 

2. Rendam masker pada larutan disinfektan/klorin/pemutih. 
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3. Robek masker sehingga tidak dapat digunakan kembali. 

4. Buang ketempat sampah domestik. 

5. Cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. 

 

viii. Masker Kain 

1. Kumpulkan masker bekas pakai. 

2. Siapkan air panas (60-65°C). 

3. Tambahkan detergen dan rendam masker beberapa saat. 

4. Kucek masker hingga kotoran luruh. 

5. Bilas dibawah air mengalir hingga busa hilang. 

6. Keringkan dibawah sinar matahari.  

7. Setrika agar bakteri dan virus mati. 

8. Masker siap digunakan. 

 

ix. Linen Bekas Pakai Orang Terkonfirmasi COVID-19 

1. Kumpulkan linen bekas pakai. 

2. Siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60-65 derajat celcius. 

3. Tambahkan detergen dan rendam linen beberapa saat Kucek linen hingga 

kotoran luruh Bilas dibawah air mengalir hingga busa hilang. 

4. Keringkan dibawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. 

5. Setrika dengan suhu panas agar bakteri dan virus mati. 

6. Linen siap digunakan. 

 

x. Tata Cara Selesai Isolasi 

1. Orang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala yang tidak dilakukan follow up RT-

PCR dihitung 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis 

konfirmasi. 

2. Orang terkonfirmasi COVID-19 dengan gejala ringan yang tidak dilakukan 

pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak onset ditambah minimal 3 

hari tidak bergejala (demam, gangguan pernapasan). 

3. Orang terkonfirmasi COVID-19 dengan follow up RT-PCR 1 kali NEGATIF 

ditambah minimal 3 hari setelah tidak bergejala (demam, ganggungan 

pernapasan). 

 

 

  Jakarta, 12 Juli 2021 

   

   

   

   

  Eni Lestariningsih 

  Kepala Pusdiklat BPS 
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