
	

	

 
Yth.:  Para Ketua Wilayah - Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia  

Para Anggota - Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia 
 
 

SURAT EDARAN  
Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) 

Nomor: 12/FPPTI-VII/III/SE/2020, tanggal 15 Maret 2020 
 

Tentang 
Tanggap Darurat COVID-19 bagi Perpustakaan Perguruan Tinggi 

 
Dengan hormat kami sampaikan bahwa, sehubungan dengan perkembangan kondisi nasional 
terkait Pandemi COVID-19 dan penyebaran di Indonesia, serta himbauan kesiapsiagaan dan 
pencegahan penyebaran COVID-19, maka Pengurus FPPTI perlu menetapkan pedoman bagi 
seluruh pengurus dan anggota FPPTI dalam melakukan pelayanan kepada para anggota dan 
pemustaka. 
 
Kesiagaan Umum: 
 

1. Meminta seluruh pengurus dan anggota FPPTI untuk tetap tenang dan tidak panik 
dengan kondisi yang ada dan sementara waktu tidak mengadakan kegiatan yang 
mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat, menghindari kerumunan, dan 
meminimalisir kegiatan di luar rumah. 

2. Meminta seluruh pengurus dan anggota FPPTI untuk membantu menyampaikan 
informasi secara benar dan tidak ikut melakukan kegiatan penyebaran informasi yang 
bersifat hoaks, menyesatkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Meminta seluruh pengurus dan anggota FPPTI untuk menjadi agen informasi 
COVID-19 terpercaya bagi lingkungan di sekitarnya terutama Sivitas Akademika, staf 
perpustakaan, dan masyarakat umum. 

4. Meminta seluruh pengurus dan anggota FPPTI untuk selalu memantau informasi 
resmi kesiagaan penyebaran COVID-19 agar siap sedia apabila ada masyarakat yang 
membutuhkan informasi. 

5. Meminta seluruh pengurus dan anggota FPPTI untuk menjadi contoh bagi pola hidup 
bersih, sehat dan siap siaga menghadapi penyebaran COVID-19. 

 
Kegiatan Perpustakaan: 
 
1. Mengutamakan pelayanan secara daring kepada para pemustaka atau Sivitas Akademika di 

perpustakaan masing-masing. 
2. Secara konsisten melakukan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di  

perpustakaan melalui: 
• Ketersediaan Hand Sanitizer atau Sabun untuk tetap menjaga Hand Hygiene bagi 

pemustaka dan staf perpustakaan di titik-titik penting dan mudah terlihat di 
perpustakaan. 

• Melakukan edukasi untuk mewajibkan pemustaka dan staf perpustakaan 
membersihkan tangannya dengan menggunakan Hand Sanitizer. 
 



	

	

 
• Pembersihan berbagai fasilitas perpustakaan menggunakan disinfektan setiap hari, 

baik sebelum buka pelayanan maupun sesudah selesai layanan perpustakaan, seperti 
di meja dan kursi baca, sofa, bean bag, karpet, pintu akses pemustaka dan staf, meja 
komputer, mouse dan keyboard, reiling atau besi pegangan tangga, lift dan tombol lift, 
dan koleksi perpustakaan yang berpotensi kontak langsung dengan para pemustaka 
dan staf. 

• Meminta penggunaan mandiri peralatan ibadah seperti mukena, sajadah dan alas lain 
yang digunakan dalam ibadah selama di perpustakaan. 

• Menyediakan masker bagi pemustaka dan staf perpustakaan terutama bagi mereka 
yang terindikasi flu atau gejala flu.  

• Menyediakan alat pengukur suhu bagi pemustaka dan staf perpustakaan yang akan 
melakukan aktivitas di perpustakaan. 

• Melakukan edukasi etika batuk dan bersin secara benar kepada para pemustaka dan 
staf perpustakaan. 

3. Meminimalisir kontak langsung antar pemustaka dan staf perpustakaan. 
4. Menyediakan lebih banyak sumber daya elektronik untuk mendukung kegiatan 

perkuliahan daring atau aktifivas belajar sivitas akademika dari rumah.  
5. Apabila diperlukan melakukan upaya alih media koleksi perpustakaan yang menjadi 

referensi utama dalam kegiatan belajar mengajar mahasiswa. 
6. Mengoptimalkan penggunaan media sosial dan media online dalam melakukan pelayanan 

dan pemberian informasi kepada sivitas akademika. 
7. Tidak menugaskan staf perpustakaan atau pustakawan yang mempunyai gejala flu atau 

sedang mengalami flu. 
8. Menyediakan kontak khusus layanan bagi sivitas akademika yang mudah dan terjangkau 

untuk mempermudah layanan secara jarak jauh.  
9. Menyediakan Satgas kedaruratan untuk mengantisipasi kejadian emergency di 

perpustakaan terkait kasus COVID-19. 
 
Demikian surat edaran ini kami sampaikan sebagai respon kedaruratan terhadap Pandemi 
COVID-19. Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih. 

 
Jakarta, 15 Maret 2020 

Ketua Umum, 

      
(Imam Budi Prasetiawan, SS., M.I.Kom) 

 


