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KATA PENGANTAR 
Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai salah satu Universitas di  
Indonesia telah berkembang dengan pesat dalam bidang pendidikan 
maupun pelayanan fasilitas dan infrastrukturnya. Perkembangan dalam 
berbagai bidang tersebut merupakan buah upaya dari komitmen USU untuk 
menjadikan USU sebagai World Class University. Disamping komitmen 
pada pengembangan bidang pendidikan dan infrastruktur, aspek 
keselamatan, kesehatan kerja, dan Lingkungan (K3L) di kampus USU juga 
menjadi fokus pengembangan yang sangat penting dalam mendukung 
tercapainya USU sebagai World Class University. Aspek ini pun mencakup 
upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan di 
lingkungan kampus USU.  

Komitmen USU terhadap pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan 
kenyamanan serta K3L kampus, menjadi suatu tantangan bagi Bagian 
Keamanan, ketertiban  dan Kebersihan Kampus Biro Pengelolaan Aset dan 
Usaha USU dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya yaitu 
melindungi, mengamankan, dan menertibkan lingkungan kampus USU dari 
ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang baik dari 
dalam maupun dari luar kampus. Demi mencapai tujuan tersebut, perlu 
melakukan diseminasi kebijakan, peraturan, prosedur, dan program-
program yang dimilikinya kepada para pegawai USU. Salah satu bentuk 
diseminasi tersebut adalah dengan menyusun Buku Panduan Teknis 
Ketertiban, Keamanan, dan Lingkungan untuk Masyarakat USU.  

Buku pedoman teknis ini tentunya masih memerlukan proses 
penyempurnaan, maka dari itu apabila terdapat masukan maupun saran 
terhadap buku ini dipersilakan untuk menghubungi BPAU USU. 

 

Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Usaha 
Universitas Sumatera Utara 
 
 
 
 
Suhardi, SH  



 

 

 

 
 
Panduan Berkendara  
di dalam Kampus USU 



 

1.1. Panduan Berkendara  
 

a. Menyiapkan Kendaraan 
Sebelum menggunakan sepeda motor ataupun mobil, sebaiknya 

mempersiapkan kendaraan mulai dari mengecek seluruh komponen 

kendaraan. Pastikan seluruh komponen dalam kondisi baik. Jika 

terdapat suku cadang yang perlu diganti maka gantilah segera jangan 

menunggu terlalu lama, karena harus ingat bahwa hal yang dianggap 

sepele ini akan mengganggu dalam perjalanan hingga 

membahayakan keselamatan dalam berkendara. 

b. Menggunakan Perlengkapan Keselamatan 
Dalam mengendarai sepeda motor, penting untuk menggunakan 

perlengkapan keselamatan seperti jaket, helm, celana panjang, 

masker, sarung tangan, sepatu dan lain sebagainya. Dan bagi 

pengendara mobil memakai sabuk pengaman. Penggunaan 

perlengkapan tersebut akan membantu Anda terlindungi selama 

perjalanan. 

c. Sikap Berkendara Yang Baik 
Dalam berkendara sepeda motor sebaiknya memiliki sikap 

berkendara yang baik dimana Anda duduk di atas sepeda motor 

dengan posisi lurus tegak namun tetap santai, pastikan pandangan 

ke depan, jangan mengangkat kedua kaki ke tempat lain dengan 

alasan apapun, jangan membonceng lebih dari satu orang dan 

barang bawaan yang berat. 

d. Jaga Jarak Dalam Berkendara 



 

Saat berkendara sepeda motor ataupun mobil, pastikan 

menggunakan kecepatan tertentu dalam setiap kondisi. Atur 

kecepatan sesuai kondisi yang ada. Dan perlu diingat jangan lupa 

jaga jarak dalam berkendara. Menjaga jarak akan membantu Anda 

dari kecelakaan atau tabrakan akibat pengereman mendadak. 

Untuk meminimalisir hal tersebut, maka sebagai pengendara yang 

cerdas sebaiknya mengamati kecepatan berkendara dan 

menyesuaikan dengan jarak yang di depan. Semakin tinggi 

kecepatan yang digunakan maka semakin jauh jarak yang perlu 

dipersiapkan. 

e. Tetap Fokus Dan Waspada 
Dalam berkendara sebaiknya tetap fokus dan waspada dalam 

berkendara. Banyak pengendara merasa dirinya yakin akan 

memampuan berkendara yang dimilikinya, mereka terkadang merasa 

kecelakaan tidak mungkin terjadi. Namun perlu diketahui bahwa sikap 

demikian akan menciptakan kecerobohan dan kurang hati-hati. Perlu 

diingat sehebat apapun berkendara tetap perlu fokus dan waspada. 

f. Patuhi Aturan Dan Rambu Lalu Lintas 
Yang terpenting dalam berkendara adalah patuhi segala aturan dan 

rambu lalu lintas di sepanjang perjalanan. Gunakan lampu sein saat 

akan berbelok. Pastikan mematuhi segala aturan dan rambu lalu 

lintas yang ada. 

  



 

1.2. Panduan Parkir Kendaraan 
 
 

a. Untuk Kendaraan Roda 2 Hanya parkir di area yang telah disediakan 

di dalam kampus. 

b. Untuk Kendaraan Roda 4 parkir di area yang telah disediakan di 

dalam kampus dan kantung parkir di daerah pintu 1 jalan universitas. 

c. Jangan meninggalkan kunci dan barang berharga pada kendaraan. 

d. Tambahkan kunci ganda untuk meningkatkan keamanan kendaraan. 

e. Memarkirkan kendaraan dengan menghadap keluar untuk mobil dan 

motor.  

 

  

  



 

 

 
 
 
Panduan Saat Terjadi 
Kebakaran 



 

2.1. Sumber Api  
 
Api sendiri terbentuk ketika udara terutama oksigen mengalami 

penggabungan dengan benda yang mudah terbakar atau bahan 

bakar yang kemudian mendapat energi panas yang kemudian 

memicu reaksi kimia antara oksigen, bahan bakar, dan energi panas. 

2.2. Pencegahan Kebakaran  
Waspada Rokok 
Tidak membuang puntung rokok sembarangan. Pastikan rokok 

telah mati total sebelum dibuang ke tempat sampah. Rokok 99% 

memberikan masalah daripada manfaat, sehingga sebaiknya 

jangan merokok agar tidak rugi. 

 
 

Waspada Pada Penerang Api 
Ketika mati lampu dan menggunakan penerangan api seperti lilin 

dan lampu tempel semprong / petromak maka jangan pernah lalai 

untuk mengawasi lampu tersebut dan tidak menaruh di tempat 

sembarang yang bisa jatuh atau berpindah tempat sehingga bisa 

membakar benda mudah terbakar yang ada di sekitarnya. Awasi 

pula penggunaan anti nyamuk bakar. 

 
 

Waspada Anak-Anak dan Lansia 
Jauhkan benda-benda yang berapi atau yang dapat 

mengeluarkan api. Paling tidak ada orang dewasa yang 

mengawasi seperti bermain korek api, korek gas, kembang api, 

petasan, obat nyamuk bakar serta benda-benda yang 

mengeluarkan api dan panas seperti kompor gas, kompor minyak, 



 

setrikaan, dispenser air, pemasak nasi, dan lain-lain. Anak-anak 

sangat berpotensi bertindak ceroboh yang bersifat fatal. 

 
 

Waspada & Rawat Perangkat Listrik dan 

Perangkat Api 
Rawat dengan baik dan rutin kompor gas, setrikaan, mejik jar, 

solder, kabel-kabel listrik dan perangkat listrik dan api lainnya. 

Jaringan listrik di rumah, kantor, dll jika sudah usang sebaiknya 

dilakukan penggantian total dengan mengganti seluruh perangkat 

jaringan listrik diganti dengan yang berkualitas bagus dan baru 

demi keamanan dari korsleting listrik (hubungan arus pendek). 

Hindari mencuri listrik pln agar tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan seperti misal kesetrum dan konslet listrik. 

 

 

Siapkan Perangkat Pemadam Kebakaran Ringan 
Jika bangunan cukup besar gunakan sistem pemadam detektor 

asap, pemancar air, perangkat penunjang hidup saat kebakaran, 

hidran, selang penyemprot air, tabung pemadam semprot, dan 

lain sebagainya. Jangan lupa berikan penyuluhan bagi penghuni 

bangunan dalam menghadapi bencana kebakaran. Untuk 

bangunan kecil minimal ada karung yang dapat dibasahi untuk 

meredam kebakaran ringan / kecil. Siapkan selang panjang atau 

ember untuk memudahkan menyiram kebakaran dengan air. 

 

 

 

 

 



 

Waspada Lingkungan Sekitar 
Kebakaran juga bisa akibat dari bangunan sebelah yang terbakar 

sehingga bangunan kita ikut menjadi korban karena api bisa 

membesar dan merembet ke mana-mana. Tingkatkan kesadaran 

bencana kebakaran di lingkungan masyarakat sekitar untuk 

meminimalisir terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar. 

Waspada juga dengan melakukan tindakan-tindakan yang dapat 

memperkecil resiko kebakaran merembet dari bangunan sekitar 

ke bangunan kita. 

 

 

2.3. Ketika Melihat Kebakaran di 
Gedung 

 

 
Bila api masih kecil, segera padamkan api dengan APAR (Alat Pemadam Api 

Ringan) yang ada di sekitar atau media pemadam api lainnya 

 

 

 

Memberitahu kepada orang sekitar (berteriak jika perlu) 
 
 
 



 

 
 

061-8213622 
 

Hubungi segera Kantor Security USU untuk memastikan dan menilai 
situasi yang terjadi 

 
 
 

 
 

Segera berlari menuju pintu darurat melalui jalur evakuasi apabila di 
dalam gedung 

 
 
 

 
 

Berkumpul di Meeting Point. 
 

 

  



 

2.4. Cara Menggunakan APAR (Alat 
Pemadam Api Ringan) 
 

Dalam menggunakan APAR, tidak boleh sembarangan. Meski kelihatannya 

mudah, namun ada tata cara yang harus diikuti sehingga APAR dapat 

maksimal memadamkan api. Nah, bagaimana cara menggunakan APAR 

dengan baik dan benar? Di bawah ini akan kami jabarkan teknik PASS (Pull, 

Aim, Squeeze, Sweep) yang biasa digunakan sebagai patokan untuk 

menggunakan APAR dengan baik dan benar: 

 

 

Pull atau tarik, adalah langkah pertama dalam 

menggunakan APAR. Sebelum menggunakan 

APAR, pastikan tarik safety pin terlebih dahulu. 

Supaya saat digunakan, tuas APAR tidak tertahan 

oleh safety pin. 

 
 

Aim adalah langkah kedua dalam penggunaan 

APAR yang bertujuan untuk mengarahkan nozzle 

atau corong selang ke titik api. Jangan sampai 

nozzle tidak diarahkan ke titik yang tepat. Karena 

akan mengakibatkan proses pemadaman api tidak 

maksimal. Pastikan juga Anda memegang pada 

bagian nozzle, bukan selang. 

 

 



 

Squeeze atau tekan, adalah langkah menekan tuas 

APAR. Pada tahap ini, media pemadam api akan 

keluar dari dalam tabung. 

 

 

 

Sweep dilakukan dengan cara menyapu-

kan media pemadam api di atas titik api dari kiri ke 

kanan atau sebaliknya. Sebelum menyapukan 

media pemadam api, perhatikan juga arah angin. 

Jangan menyemprotkan media pemadam api 

dengan melawan arah angin. Karena media 

pemadam api bisa berserakan terkena angin. 

 
 

  



 

 

 
 
 
Panduan Saat Terjadi 
Gempa Bumi 



 

3.1. Penyelamatan Diri Saat Gempa 
Bumi di dalam Gedung 

 
 

 
 

Jika berada di lantai 1 atau 2, segera lari keluar ruangan dan menuju titik 
kumpul. Jangan lari melalui lift; 

 

 
 
 

Saat berada di lantai tinggi 3 ke atas, sebaiknya tetap berada di ruangan. 
Jauhi benda-benda yang mudah roboh, jauhi kaca dan jendela, sembunyi 

di kolong meja atau kursi yang kuat; 
 

 



 

 
 

Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut 
bangunan. Apabila Anda berada di dalam bangunan yang memiliki 

petugas keamanan, ikuti instruksi evakuasi; 
 

 
 

Setelah gempa mereda, segera keluar ruangan melalui tangga darurat. 
Jangan pakai lift.   Keluar dengan teratur. Tidak dorong-dorongan di 

tangga darurat dan ikuti arahan koordinatornya. 
  



 

3.2. Jika Terjadi Getaran Gempa Saat 
di Lift 
 

 
Tetap tenang dan jangan panik. 

Jika memungkinkan, segera keluar lift di lantai terdekat. Cari tempat 

perlindungan dan jauhkan diri dari area kaca, kemudian menuju 

meeting point. 

 

 

Jika tidak memungkinkan keluar, tekan tombol darurat yang telah 

tersedia, kemudian turunkan badan ke lantai, lindungi kepala dan 

leher. 

 

 

Tidak memaksakan untuk membuka pintu lift. Tunggu petugas 

gedung datang untuk membebaskan Anda. 



 

3.3. Jika Terjadi Getaran Gempa Saat 
di Luar Gedung 

 
 

 
Jika berada di luar, cari tempat terbuka yang jauh dari bangunan, pohon 

dan tiang listrik. 
 
 

 
Jika di dalam kendaraan, berhenti di tempat yang aman jauhi terowongan, 

bangunan dan jembatan. 
 
 
 

 

Waspada dengan gempa susulan. Jangan kembali sebelum dinyatakan 
aman oleh pihak yang berwenang. 

 



 

 

Ikuti informasi dari instansi resmi (BMKG, PVMKG, BNPB, BPPD, Polisi 
dan Aparat yang berwenang) 

 

 

Pastikan tida ada alat-alat yang dapat menimbulkan bahaya akibat 
gempa. 

 

 

 

Pantau perkembangan situasi setelah gempa. Ikuti informasi dari 
pemerintah 
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