
CHSE 
Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability 

 
 

VISITASI SERTIFIKASI 



1. Pelaksanaan mekanisme aturan untuk kebersihan di Museum Olahraga Nasional 

 
Dokumen Cleaning Servis Museum Olahraga 
Nasional Prosedur Mutu dan Instruksi kerja  

 
 



2. Ketersediaan dan pemasangan informasi dan himbauan tertulis tentang pengelolaan kebersihan  

di Museum Olahraga Nasional 

Petunjuk “Jagalah Kebersihan” 

Depan MON  
Setiap Toilet di 

MON 



3. Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dalam jumlah yang cukup dan berfungsi dengan baik,  

dilengkapi dengan sabun/hand sanitizer 
Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun di  
area MON 

 
1. Lobby Museum 
2. Depan kantor pengelola 
3. Depan ruang fitnes 
4. Depan ruang senam 
5. Depan lapangan futsal 
6. Depan lapangan tenis 
7. Di setiap toilet di MON 



4. Pembersihan area dan  

barang publik, termasuk  

peralatan dan perlengkapan  

penyelenggaraan kegiatan  

wisata dengan desinfektan/  

cairan pembersih lain yang  

aman dan sesuai secara  

berkala minimal 2 (dua) kali  

sehari dilakukan 

Pembersihan area dan barang  

publik dengan desinfektan /  

cairan pembersih lain 



5.  mandi/ toilet yang tersedia  dalam 

kondisi higienis, bersih, kering,  tidak 

bau, dan berfungsi dengan baik,  

dibersihkan sesering mungkin setelah  

digunakan, serta terdapat pengaturan  

antrian dan alur masuk/ keluar pengunjung  

di kamar mandi/ toilet 



6. Ketersediaan tempat sampah tertutup dengan jumlah yang cukup dan tempat sampah  

khusus alat pelindung diri (masker), serta dibersihkan tepat waktu 

Lokasi Tempat Sampah Tertutup 

1. Halaman MON 

2. Samping Musholla 

3. Depan Kantor Pengelola 

4. Depan Ruang Fitnes 

5. Depan lapangan Tenis 

 



7. Pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan kebersihan di Museum 

Olahraga Nasional 

Checklist harian  

Tim Kebersihan 



8. Evaluasi penerapan panduan pelaksanaan kebersihan di Museum Olahraga Nasional 

Rapat Evaluasi Tim Cleaning Servis Luar Rapat Evaluasi Tim Cleaning Servis Dalam 



9. Karyawan dan pemandu wisata lokal  

melaksanakan himbauan untuk mencuci tangan  

dengan sabun/hand sanitizer 



10. Karyawan membersihkan ruang dan barang publik dengan 

desinfektan/cairan pembersih  lain yang aman dan sesuai 

Ruang Arena Olahraga Ruang Serbaguna Ruang Fitnes 



11. Karyawan yang bertugas mengelola kebersihan mematuhi dan  

melaksanakan pengelolaan kebersihan di  MON 



12. Pengunjung melaksanakan himbauan untuk mencuci tangan dengan sabun/hand sanitizer 

Pengunjung mencuci tangan dengan  

sabun sebelum masuk ke Museum 

Olahraga Nasional 



13. Pengunjung bersedia barang miliknya dibersihkan dengan cara yang aman, menggunakan  

desinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, sebelum masuk ke Museum Olahraga 

Nasional 

Barang bawaan pengunjung dibersihkan dengan desinfektan / cairan pembersih yang aman dan sesuai 

 



14. Pengunjung 

yang 

menggunakan 

toilet menjaga 

agar tetap 

higienis, bersih, 

kering, dan  tidak 

bau setelah 

digunakan 



15. Pengunjung melaksanakan 

himbauan untuk selalu membuang 

sampah pada tempatnya 



INFORMASI TERKINI COVID-19 

dari Pemerintah berupa berita atau  

instruksi 

16. Informasi terkini serta himbauan dan  

instruksi Pemerintah Pusat dan  

Pemerintah Daerah 

terkait Covid-19 di wilayahnya  

diperhatikan 



17. Mekanisme aturan pelaksanaan kesehatan di Museum Olahraga Nasional 

SOP Kesehatan Era New Normal Museum 

Olahraga Nasional 

 



18. Pelaksanaan mekanisme aturan pelaksanaan kesehatan di Museum Olahraga 

Nasional 



19. Ketersediaan dan pemasangan  

himbauan tertulis untuk tidak  

melakukan kontak fisik 



20. Ketersediaan dan pemasangan  

himbauan tertulis untuk tidak menyentuh  

bagian wajah, terutama mata, hidung, dan  

mulut 



21. Ketersediaan dan pemasangan himbauan tertulis untuk menjaga jarak aman minimal 1  

(satu) meter 



22. Ketersediaan dan pemasangan himbauan  

tertulis untuk memakai alat pelindung diri sesuai  

keperluan, seperti masker 



23. Ketersediaan dan pemasangan  

himbauan tertulis untuk menerapkan  

ketika bersin dan batuk 



24. Ketersediaan dan pemasangan himbauan  

tertulis untuk selalu mengkonsumsi makanan  

sehat dan vitamin 



25. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan  

kesehatan di Museum Olahraga Nasional 



26. Aturan bahwa pengusaha dan/atau pengelola, karyawan, pemandu wisata lokal, 

pengunjung,  dan pihak lain yang beraktivitas di Museum Olahraga Nasional menggunakan 

masker 

1. Protokol Kewaspadaan 

Pencegahan wabah Covid 19 

Bagi Kegiatan Olahraga 

2. SE Pemantauan dan 

Pencegahan Covid 

3. SE PPKM darurat di 

Lingkungan Kemenpora 



27. Mekanisme pemeriksaan suhu tubuh di  

Museum Olahraga Nasional mengacu  pada 

protokol kesehatan bahwa apabila  

ditemukan suhu > 37,3ºC (2 kali 

pemeriksaan  dengan jarak 5 menit), tidak 

diperkenankan  masuk 

 

1. Protokol Kewaspadaan Pencegahan 

wabah Covid 19 Bagi Kegiatan 

Olahraga 

2. SE Pemantauan dan Pencegahan 

Covid 

3. SE PPKM darurat di Lingkungan 

Kemenpora 
 



28. Mekanisme penanganan kondisi darurat  

kesehatan, khususnya bagi yang mengalami  

gangguan kesehatan berupa demam (suhu 

> 37,3ºC), batuk, pilek, nyeri tenggorokan,  

dan/atau sesak napas ketika beraktivitas di  

Museum Olahraga Nasional 

 



29. Sistem/mekanisme pengembalian dana/refund bagi pengunjung yang tidak diperkenankan  masuk 

karena alasan kesehatan dan keamanan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19,  serta 

menginformasikannya kepada pengunjung melalui media luring dan/atau daring 

Mekanisme sudah disampaikan oleh petugas  saat akan 

masuk ketika cek suhu, bahwa  pengunjung dengan 

suhu di atas 37,3 C tidak  diperbolehkan masuk. 

Sehingga pengunjung  masuk dengan alasan kesehatan 

kurang baik,  tidak diizinkan masuk ke kawasan MON. 

 



30. Ruang publik dan ruang kerja bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit 

 



31. Ruang publik dan ruang kerja yang tertutup memiliki sirkulasi udara yang baik jika  

menggunakan AC, filter AC dibersihkan secara teratur 

Checklist Rutin  

Pengecekan AC 



32. Museum Olahraga Nasional memiliki 

dan melaksanakan rencana pengelolaan 

pengunjung melalui  pembatasan jumlah 

pengunjung dalam  satu grup dan 

mengatur jarak aman antar pengunjung 

 

 



33. Pengaturan kapasitas pengunjung untuk memastikan tidak ada kerumunan di dalam dan  sekitar 

Museum Olahraga Nasional, serta menginformasikannya kepada pengunjung melalui  media luring 

dan/atau daring 



34.Penerapan manajemen kunjungan berupa alur  pengunjung, 

pengaturan lama waktu kunjungan, dan  jumlah orang yang 

diperbolehkan sesuai kapasitas  dan karakteristik Museum 

Olahraga Nasional,  khususnya pada area yang menjadi tempat 

favorit  pengunjung dan tempat lain yang berpotensi  

menimbulkan kerumunan. 

 

 



35. Pelayanan reservasi melalui telepon, media sosial, dan media daring lainnya, serta pembayaran 

nontunai  untuk menghindari kerumunan dan kontak 

 

Reservasi  kunjungan rombongan dilaksanakan 
melalui  no telepon 



36. Formulir untuk mendata nama, asal daerah/negara, dan nomor kontak. 

 



37. Penyelenggaraan paket-paket wisata dengan jumlah peserta terbatas 

 



Berkoordinasi melalui jaringan komunikasi  

Whatsapp antar Satgas Covid-19 

 

 
Grup Internal 

Satgas Covid Kemenpora 

Grup Eksternal 

Satgas Covid TMII 

 

39. Museum Olahraga Nasional memiliki media komunikasi dan koordinasi serta  

melaksanakan koordinasi secara intensif dengan instansi pusat yakni Kementerian Pemuda 

dan Olahraga 



39. Asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan bagi pengunjung tersedia melalui Asuransi Jasa  

Raharja Putera 

 

Asuransi  mengikuti ketentuan Manajemen TMII 



40. Pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan kesehatan di  

Museum Olahraga Nasional 

 

 



41.Evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan kesehatan di Museum 

Olahraga Nasional 

Hasil Evaluasi dari Pemantauan oleh Tim Satgas dr Kemenpora  
menghasilkan beberapa point yang harus segera diperbaiki yaitu 

 
 Saran untuk petugas loket masker untuk ganti setelah istirahat. Jadi 1 hari 

petugas  loket harus bawa 2 masker. 
 Utk mushola sebaiknya tidak diadakan mukena. Biar pengunjungmembawa 
mukena  sendiri. 

 



42. Karyawan dan pemandu wisata lokal dalam kondisi sehat, dengan suhu tubuh 37,3°C tidak  

memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas sebelum  

beraktivitas di MON 



43. Karyawan dan pemandu wisata lokal memberikan informasi secara tertulis kepada pengunjung  

tentang suhu tubuh dan kondisi kesehatannya 



44. Karyawan dan pemandu 

wisata lokal memakai masker. 



45. Karyawan dan pemandu wisata lokal melaksanakan himbauan untuk tetap menjaga jarak aman  

minimal 1 (satu) meter 



46. Karyawan dan pemandu wisata lokal memberi salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan  

di dada sebagai pengganti berjabatan tangan. 



47. Karyawan dan pemandu 

wisata lokal 

menginformasikan kepada 

pimpinan jika  mengalami 

gangguan kesehatan 

(demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan,  dan/atau 

sesak napas) 



48. Karyawan dan pemandu wisata lokal mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan  

kesehatan yang berlaku di MON 



49. Pengunjung bersedia untuk melakukan pemeriksaan  

suhu tubuh oleh petugas dan melaporkan jika memiliki  

gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau  

sesak napas. 



50. Pengunjung melaksanakan  

himbauan untuk memakai masker 



51. Pengunjung melaksanakan himbauan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter 



52. Pengunjung melaksanakan himbauan untuk memberi salam dengan mengatupkan kedua  

telapak tangan di dada atau sejenisnya sebagai pengganti berjabatan tangan 



53. Pengunjung melaksanakan himbauan untuk melakukan reservasi melalui telepon, media  

sosial, atau media daring lainnya. 

Reservasi via telp 



54. Pengunjung melaksanakan himbauan  

untuk melaporkan kondisi kesehatan  

kepada karyawan atau pemandu wisata  

lokal jika merasakan gangguan kesehatan  

(demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan,  

dan/atau sesak napas) selama beraktivitas  

di MON 



55. Mekanisme aturan pelaksanaan keselamatan di Museum Olahraga Nasional 

 



56. Pelaksanaan mekanisme aturan pelaksanaan keselamatan di MON 
1. Untuk Keamanan : Tersedianya APD, APAR, Hydrant, dan Petugas Security 

2. Untuk Kesehatan : Tersedianya  Kotak P3k dan Pos Pelayanan Kesehatan untuk 

pengunjung dan  karyawan yang dilengkapi Ambulance dan Tenaga Medis di TMII 



57. Ketersediaan kotak P3K yang 

dilengkapi perlengkapan 

penanganan kecelakaan 



58. Ketersediaan alat pemadam kebakaran (minimal APAR) yang berfungsi dengan baik, disertai  

penjelasan tentang cara penggunaannya ada 21 titik pemasangan APAR 

Lokasi Jumlah 

Lantai 1 
Depan Perpustakaan 1 

Panel 1 

Lantai 2 

Ruang Permainan  1 

Ruang 1 

Tangga menuju lantai 3 1 

Lantai 3 Panel 2 

Ruang Storage 1 

Ruang Auditorium 1 

Ruang Satker 1 

Gudang / Genset 1 

Kantor Pengelola 1 

Ruang Aula 1 

Ruang Fitnes 1 

Ruang Aerobic 1 

Musholah 1 

Pos Security 3 



59. Ketersediaan informasi tertulis mengenai mekanisme penyelamatan diri dari bencana alam 



60. Ketersediaan informasi tertulis mengenai mekanisme penyelamatan diri dari kebakaran 



61. Ketersediaan peta lokasi titik kumpul yang  aman 

 

Lokasi Titik Kumpul 

1. Lapangan Depan 

2. Lapangan depan Ruang Fitnes 

3. Lapangan Depan Lap Panahan 

4. Halaman depan kantor 

 



62. Adanya petunjuk arah jalur evakuasi 



63. Ketersediaan informasi  

tertulis mengenai nomor  

telepon penting 



64. Ketersediaan alat komunikasi yang  

berfungsi dengan baik 



65. Adanya koordinasi intensif dengan securiti TMII, Poli Kesehatan TMII dan Pospol TMII setempat 

untuk penanganan kondisi darurat  keselamatan dan keamanan 

 



66. Pemantauan penerapan panduan  dan 

mekanisme aturan pelaksanaan  

keselamatan di Museum Olahraga Nasional 

 

 



67. Evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan keselamatan di 

Museum Olahraga Nasional 



68. Karyawan dan pemandu wisata lokal mematuhi dan melaksanakan mekanisme aturan  

keselamatan yang berlaku di Museum Olahraga Nasional 



69. Pengunjung mendapatkan informasi tentang lokasi titik kumpul dengan mudah 

Halaman Museum 

Olahraga Nasional 



70. Pengunjung mendapatkan informasi tentang jalur evakuasi dengan mudah 



71. Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan air secara  

efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan  

keberlanjutan ekosistem 



72. Pelaksanaan mekanisme aturan pemanfaatan air secara efisien dan sehat  

dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem 



73. Memiliki mekanisme aturan pemanfaatan sumber 

energi, seperti listrik dan/atau gas, secara  efisien dan 

sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan 

keberlanjutan ekosistem 



74. Pelaksanaan mekanisme aturan pemanfaatan  

sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara  

efisien dan sehat dalam rangka menjaga  

keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem 



75. Memiliki mekanisme aturan pemilahan sampah organik & 

non-organik, dan limbah medis yang  dilakukan secara tuntas, 

sehat, dan ramah lingkungan 



76. Pelaksanaan mekanisme aturan pemilahan sampah organik & non-organik, dan limbah  

medis yang dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan 



77. Memiliki mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan  

secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan 



78. Pelaksanaan mekanisme aturan pengolahan limbah cair dari kegiatan domestik yang dilakukan  

secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan 

Letak septic tank : 

 
1. Sebelah kantor 

2. Sebelah ruang security 

3. Depan ruang konservator 

4. Belakang ruang fitnes 

5. Depan lapangan tenis 



79. Pelaksanaan pemantauan penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan  

kelestarian lingkungan Museum Olahraga Nasional 

 



80. Evaluasi penerapan panduan dan mekanisme aturan pelaksanaan kelestarian  

lingkungan di Museum Olahraga Nasional 

Rapat internal 



81. Karyawan mematuhi dan  

melaksanakan mekanisme  

aturan kelestarian lingkungan  

yang berlaku di Museum 

Olahraga Nasional 



82. Pengunjung mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat air 



83. Pengunjung mendapatkan informasi untuk mendukung upaya hemat energi 

Informasi berupa hImbauan Untuk 

Menghemat Air dan Listrik 



Terimakasih 
 
 


