
1. Transportasi Dari dan Menuju Kampus Ul

a.Angkutan Umum (Angkot/Bus/Taxi Online)

•Selama perjalanan wajib menggunakan masker.
•Gunakan jaket ataupun baju lengan panjang.
•Selalu membawa hand sanitizer di dalam tas.
•Cuci tangan dan atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol sebelum dan sesudah naik

angkutan umum atau setelah menyentuh benda dan permukaan apapun.

•Usahakan untuk tidak menyentuh fasilitas umum.
•Tidak menyentuh mata, hidung dan muiut selama perjalanan.

•Berangkatlah lebih awal untuk menghindari jam sibuk/keramaian.
•Pilih angkutan umum yang tidak padat.
•Jaga jarak antar penumpang minmal 1 meter.
•Hindari kontak langsung dengan pengemudi dan penumpang lainnya.
•Upayakan untuk membayar transportasi umum secara non tunai.

b.Motor ojek online
•Biia menggunakan jasa ojek online, maka bawa dan gunakan helm sendiri.
•Selalu menggunakan masker selama perjalanan.

•Selalu membawa hand sanitizer di dalam tas.
•Cuci tangan atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol sebelum dan sesudah naik motor

atau setelah menyentuh benda dan permukaan apapun.
•Menggunakan jaket atau baju lengan panjang.
•Upayakan untuk membayar ojek secara non tunai.

•Tidak menyentuh permukaan atau bagian motor ojek online.
•Tidak menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung dan mulut selama di perjalanan.

c.KRL/Commuter Line

•Selama didalam KRL wajib menggunakan masker.
•Gunakan jaket ataupun baju lengan panjang.
•Usahakan untuk tidak menyentuh fasilitas umum.
•Selalu membawa hand sanitizer di dalam tas.
•Cuci tangan atau gunakan hand sanitizer berbasis alkohol sebelum dan sesudah naik KRL atau

setelah menyentuh benda dan permukaan apapun.

•Tidak menyentuh mata, hidung dan mulut selama perjalanan.
•Berangkatlah lebih awal untuk menghindari jam sibuk/keramaian.

•Menerapkan physical distancing antar penumpang minimal 1 meter.
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•Hindari kontak langsung seperti bersalaman, berbincang-bincang.

•Upayakan untuk membayar secara non tunai.

2. Transportasi didalam kampus Ul
a.Bus Kuning

•Bus wajib dibersihkan sebelum dan sesudah digunakan setiap hari. Pembersihan bus meliputi
bagian dalam dan bagian luar bus dengan menggunakan cairan disinfektan.

•Pengaturan jarak tempat duduk dengan memberikan tanda pada kursi yang tidak boleh

diduduki oleh penumpang.
•Pengaturan jarak pada handle gantung untuk pegangan tangan minimal 1 meter.
•Pengaturan pengangkutan jumlah penumpang untuk menghindari keramaian minimal 50%

dari jumlah yang ditentukan.
•Menyediakan hand sanitizer pada setiap pintu di dalam bus.
•Melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengemudi bus setiap hari.
•Pengemudi bus wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir

selama minimal 20 detik baik sebelum ataupun sesudah mengemudikan bus.
•Pengemudi bus dilengkapi dengan APD berupa masker, sarung tangan dan kacamata.

•Pengemudi bus dibekali dengan hand sanitizer pribadi.
•Menerapkan prinsip isolasi untuk area pengemudi dengan penumpang, misalnya dengan

membuat batasan antara penumpang dan ruang kemudi.

•Bagi pengguna bus usahakan untuk tidak menyentuh permukaan benda apapun selama

diperjalanan.
b.Mobil Pribadi

•Pengendara mobil wajib membersihkan komponen dalam dan luar mobil yang sering
disentuh seperti setir mobil, tombol audio, tombol power window, handle pintu, dashboard,
sabuk pengaman dan persneling dengan menggunakan cairan disinfektan.

•Pengendara mobil wajib menggunakan masker selama di dalam mobil.
•Melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir selama minimal 20

detik baik sebelum ataupun sesudah mengemudikan mobil.

•Membawa hand sanitizer pribadi.
•Bila membawa penumpang di dalam mobil maka harus mengatur jarak. Baris pertama hanya

boleh diisi oleh pengemudi, sedangkan penumpang duduk pada baris kedua dengan posisi
masigng-masing di tepi.

•Jumlah maksimum penumpang untuk mobil dengan kapasitas 5 orang adalah 3 penumpang
dan kapasitas 7 orang adalah 5 penumpang.

•Berkendara sesuai rencana dan tidak menghabiskan banyak waktu di dalam mobil.

•Pengemudi dapat menyemprotkan cairan disinfektan saat pergi maupun pulang.
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Daya Manusia dan Aset

Sepeda Motor
•Pengendara motor wajib membersihkan komponen motor yang paling sering disentuh

seperti setang motor,  handle rem, kunci kontak, kaca spion dan Iain-Iain dengan

menggunakan cairan disinfektan.

•Selalu menggunakan helm dan membawa surat-surat kelengkapan berkendara seperti SIM
dan STNK.

•Menggunakan masker dan sarung tangan selama perjalanan.

•Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik atau menggunakan
hand sanitizer sebelum dan sesudah mengendarai motor.

•Membawa hand sanitizer pribadi.

•Menggunakan jaket, baju lengan panjang dan celana panjang.
•Bila membawa penumpang wajib menggunakan helm.
•Tidak menyentuh bagian wajah seperti mata, hidung dan mulut selama di perjalanan.
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