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A. Sebelum pelaksanaan tes 
1. Pukul 15:00 wib 

Mahasiswa dikumpulkan, berbaris enam shaf dilanjutkan dengan berdo’a.   
2. Pukul 15:00 wib 

Penanggung jawab kelas (Pak Tommy) memberikan pengarahan tentang teknis 
pelaksanaan tes (pengisian form tes, pasangan yang bertugas mengawasi jalannya tes) dan 
mengkonfirmasikan bahwa”nilai penting, tapi lebih penting kesehatan. Apabila pada 
saat tes  lari merasa sesak napas, kepala pusing dan berkunang-kunang, harap segera 
memberhentikan larinya dan jalan, kemudian segera lapor kepada dosen pengetes”.  
Catatan: Dari kelas T.19, ada 2 orang yang tidak ikut tes karena sakit dan 5 orang yang 
masuk kategori tes jalan (obesitas, atsma, kelainan jantung, skeleosis, darah tinggi/rendah, 
cacat bawaan, dan cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan). 

3. Pukul 15:20  wib 
Mahasiswa dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pertama mahasiswa yang waktu 
tes awal waktunya <17:00 menit dan kelompok dua waktunya >17:00 menit (alm. Alfath 
waktunya 16:40 menit). Alm. Alfath larinya diawasi oleh Sdr. Sando. Setelah pembagian 
nomor dada dan yang mengawasi tes lari selesai, selanjutnya dilaksanakan pemanasan 
untuk mempersiapkan tubuh menerima beban yang lebih berat yaitu dengan peregangan 
statis, dinamis, dan jogging. 
 

B. Pelaksanaan tes 
1. Pukul 15:30 wib  

Dilaksanakan peralihan petugas tes. Kelas T.19 (kelas alm. Alfath), penanggung jawab 
kelas Pak Tommy diawasi Ibu Nia Sri Ramania (penanggung jawab T.18) dan Pak Rizki.  

2. Pukul 15:30 wib 
Peserta tes kelompok pertama diberangkatkan (alm. Alfath menggunakan nomor dada 39 
warna oranye) diawasi oleh sdr. Sando. Sdr. Sando bertugas menghitung keliling sekaligus 
memonitor kondisi fisik yang diawasinya. 
Catatan: Pada keliling pertama Steven Benjamin (kelompok pertama) mengundurkan diri 
karena dadanya terasa sakit dan dipersilahkan istirahat. 
 



 
3. Pukul  15:44 wib 

Sampai menit ke 15:44 tes berjalan dengan lancar, tepat di posisi 10 meter menjelang garis 
finish, (alm.) Alfath memperlambat kecepatan larinya, jalan sempoyongan ke pinggir trek, 
dan merebahkan diri di rumput lapangan. Teman-temannya menghampirinya. Beberapa 
menit kemudian temannya yang bernama Ridho berlari melaporkan kepada pengetes (Ibu 
Nia Sri Ramania) bahwa kondisi (alm.) Alfath mengeluarkan busa dari mulutnya dan 
kejang-kejang.  
• Ibu Nia Sri Ramania menghampiri (alm.) Alfath dan memberikan pertolongan, tetapi 

melihat (alm.) Alfath dalam kondisi kejang, mata terbuka, dan mulut berbusa. Ibu Nia 
meminta bantuan kepada Pak Sendy dan Pak Agus SR. 

• Dalam kondisi kejang, tiga pengetes berusaha menyadarkan (alm.) Alfath dengan cara 
menggoyangkan badannya untuk menyadarkan, kemudian memijit kakinya, dan 
memijit tangan supaya sadar.  

4. Pukul 15:49 wib 
Pertolongan ditingkatkan dengan bantuan oksigen sehingga yang menolong alm. Alfath 
ditambah oleh Pak Erlan (pegawai TU MKOR) dengan membawa oksigen, juga datang 
Pak Adang (Satpam) dan Pak Rizki yang menggantikan posisi Ibu Nia. Saat bersamaan 
Satpam mengontak ambulance. 
 

C. Pasca pelaksanaan tes 
1. Pukul 15:59 wib 
 Ambulance datang (Alm.) Alfath dibawa ambulance menuju ke BMG (Bumi Medika 

Ganesha) ditemani Pak Rudy TU MKOR dan dua orang teman (alm.) Alfath. Dalam 
perjalanan, di ambulance, (alm.) Alfath dalam kondisi pingsan dan dengan tetap dibantu 
alat oksigen. 

2. Pukul 16:10 wib 
 Sesampainya di BMG (Bumi Medika Ganesha), (alm.) Alfath sempat sadar dan hanya 

berkata “dingin”. Kemudian kejang lagi dan mulut berbusa kembali. Selama di BMG 
ditangani oleh dokter dan perawat. Kemudian badannya tidak kejang, namun (alm.) Alfath 
masih dalam kondisi pingsan. Pihak BMG (Bumi Medika Ganesha) menyarankan supaya 
(alm.) Alfath dirujuk ke rumah sakit terdekat.  

3. Pukul 16:25 wib  
(Alm.) Alfath dirujuk ke RS Boromeus dengan menggunakan ambulance dan langsung 
dibawa ke IGD.  

4. Pukul 16:30 wib  
 Sesampainya IGD RS Boromeus langsung ditangani oleh dokter jaga, dokter jantung, dan 

dokter syaraf. (Alm.) Alfath melaksanakan cek kesehatan dengan dibantu pemasangan 
beberapa alat medis. Selama di IGD (alm.) Alfath mengalami beberapa kali kejang. 

5. Pukul 17:15 wib 
Pak Tommy tiba di IGD dan melihat (Alm.) Alfath sedang ditangani oleh dokter spesialis 
jantung. 

6. Pukul 17:25 wib  



 Dokter spesialis jantung tersebut menanyakan siapa yang tahu dengan kejadian sebelum 
(Alm.) Alfath mengalami sakit, Pak Tommy menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan 
tes lari (tes Cooper). Dokter tersebut kemudian menjelaskan bahwa (Alm.) Alfath 
kemungkinan memiliki masalah dengan fungsi syarafnya, karena menurut dokter spesialis 
jantung tersebut, dengan penanganan yang sudah dilakukan untuk menurunkan denyut 
jantung (Alm.) Alfath  seharusnya Denyut jantung pasien sudah bisa turun, tetapi yang 
terjadi dengan pasien selalu naik turun tergantung emosi pasien (Pak Tommy melihat 
Denyut Jantungnya antara 180-140 beat/detik), penyerapan O2 normal 95% dan tekanan 
darah ada pada 105-45.  Kondisi tidak stabil tersebut terus berlangsung tergantung keadaan 
emosi pasien. Meskipun demikian dokter tersebut menjelaskan bahwa ritmik dari kerja 
jantungnya sudah baik dan tidak ada masalah. Dokter tersebut beberapa kali datang untuk 
melihat kondisi (Alm.) Alfath. 

7. Pukul 20:10 wib  
Seorang dokter wanita kemudian melakukan pemeriksaan terhadap (Alm.) Alfath dengan 
membawa peralatan untuk mengecek reaksi pasien, yaitu sendi lutut, sendi siku dan 
telapak kaki. Reaksi pasien lumayan bagus, bahkan dokter tersebut dapat membuat pasien 
tenang, dimana Denyut jantungnya turun sampai 130 beat/menit,  penyerapan O2 normal 
95% dan tekanan darah masih berada sekitar 105-45. 

8. Pukul 20:30 wib  
Keluarga (Alm.) Alfath tiba di UGD, karena mendengar suara Ibu kandung, (Alm.) Alfath 
tiba-tiba bangun dan berusaha untuk duduk. Meskipun ditahan oleh dokter, perawat dan 
rekan-rekannya, (Alm.) Alfath akhirnya bisa duduk. Tetapi oleh dokter diminta untuk 
baring kebali, maka akhirnya (Alm.) Alfath dipaksa untuk baring.  Pada saat itu Denyut 
jantungnya melonjak sampai 201 beat/menit. 

9. Pukul 20:40 wib  
(Alm.) Alfath tenang kembali. Kemudian Ayah dari (Alm.) Alfath (Pak Asbarani Idris) 
diantar oleh Pak Tommy menuju bagian administrasi Rawat Inap untuk menguruskan 
ruang rawat inap (ruang opname). 

10. Pukul 20:50 wib  
 Pak Tommy kembali ke IGD untuk melihat apakah kondisi (Alm.) Alfath sudah stabil. 

Dan saat itu terlihat tenang. 
11. Pukul 20:55 wib  
 Pak Tommy kembali menemani Pak Asbarani Idris menguruskan kamar rawat inap, dan 

dapatnya kamar kelas 1, karena kelas 2 dan 3 sedang penuh 
12. Pukul 21:20 wib  
 Setelah selesai dengan proses pengurusan kamar rawat inap, Pak Asbarani Idris bersama 

Pak Tommy kembali ke ruang IGD untuk melihat kondisi (Alm.) Alfath. Saat itu, tiba-
tiba (Alm.) Alfath bangun dan dengan terbata-bata, bilang kalau mau makan dan haus, 
kemudian Ibu kandungnya minta sama suster agar (Alm.) Alfath diberi minum, tetapi 
suster bilang belum boleh karena belum stabil. Kemudian (Alm.) Alfath berusaha bangun, 
tetapi oleh suster diminta tetap baring dan kemudian disuntik oleh suster semacam cairan 
infus. Setelah itu kondisi (Alm.) Alfath tenang dan Denyut jantung turun ke 140 
beat/menit dengan tekanan darah tetap antara dengan tekanan darah atas 105-110 dan 
tekanan darah bawah 45-50. 



 
 
13. Pukul 21:35 wib  
 Kondisi (Alm.) Alfath tenang, kemudian Pak Asbarani Idris minta kepada Pak Tommy 

untuk menyampaikan kepada dosen Kimia agar (Alm.) Alfath diberi kesempatan ikut 
UTS Kimia susulan, karena kondisi masih sakit (Jadwal UTS Kimia hari Sabtu tanggal 12 
Maret 2016). Dan Pak Tommy menyanggupi untuk menghubungi Dosen Kimianya untuk 
penundaan UTS Kimia  

14. Pukul 21:45 wib  
 Karena melihat keadaan (Alm.) Alfath yang sudah tenang seperti sedang tidur, dengan 

Denyut jantung yang stabil di 140 beat/menit dan tekanan darah 110-45,  Pak Tommy 
pamitan ke Pak Asbarani Idris dan Isteri untuk pulang.  

 
 
Jumat. 11 Maret 2016 

1. Pukul 5:40 wib  
  Pak Tommy mendapat misscall dari no hp Pak Asbarani Idris (Ayah Alm. Alfath) 
2. Pukul 5:55 wib 
  Pak Tommy menilpun balik ke Pak Asbarani Idris, dan mendapat berita bahwa Alfath 

sudah wafat pada tanggal 11 Maret, pukul 5:30. Segera Pak Tommy mengabari WRAM, 
Pak Brian dan beberapa staf Mata kuliah Olahraga 

3. Pukul 6:00 wib 
  Pak Tommy menuju ke RS. Borromeus dan tiba Pukul 6:35, jenazah sudah berangkat ke 

Jakarta pukul 6:30.  
4. Pukul 13:00 
  Pelaksanaan pemakaman jenasah Almarhum Alfath Muhammad Farhan di dekat Rumah 

Kediaman Orang Tua Alm. Alfath di Kawasan Setu, Cipayung. Hadir mewakili Institut 
Teknologi Bandung Prof. Daryono Hadi Tjahjono (Dekan Sekolah Farmasi) dan Dr. 
Sandro Mihradi (Wakil Ketua Lembaga Kemahasiswaan). 

 
Sabtu, 12 Maret 2016 
1. Pukul 09.45 – 11.15 wib 
  Prof. Bermawi P. Iskandar (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB) 

berkunjung untuk menyampaikan ucapan duka cita ke rumah Bapak Asbarani Idris 
(Ayahanda Alm Alfath) di Jl. Bantarjati Nmr 69, RT/RW 007/02, Setu- Cipayung, 
Jakarta. 
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STANDARD OPERASIONAL PELAKSANAAN  
TES KEBUGARAN MAHASISWA TPB ITB 

 
 

1. Pada saat pertemuan pertama (teori MKOR) disampaikan kepada mahasiswa oleh 
seluruh dosen pengampu MKOR, bahwa yang berhak untuk mengikuti tes fisik lain 
(tes jalan 6 keliling, tes renang, dan tes fisik khusus) sebagai pengganti tes lari 2,4 km 
yaitu obesitas, asma, kelainan jantung, skeleosis, darah tinggi/rendah, cacat bawaan, 
dan cacat yang diakibatkan oleh kecelakaan dengan catatan harus menunjukkan 
keterangan sakit dari dokter. 

2. Mahasiswa pada waktu tes fisik (lari 2,4 km) mengalami sakit diberi kesempatan 
untuk mengikuti tes susulan sampai kondisinya normal (sehat). 

3. Ambulan dan perlengkapan P3K harus selalu disiapkan sebelum pelaksanaan tes lari. 
4. Petugas administrasi secara bergiliran piket di lapangan, waktu pelaksanaan tes lari 

dan perkuliahn praktek biasa dengan membawa perlengkapan P3K, blankar, dll. 
5. Sebelum pelaksanaan tes lari, mohon diingatkan kepada mahasiswa yang sakit,  

memiliki handicap, untuk keamanan dan keselamatan bersama dihimbau tidak ikut tes 
lari. Sebagai kompensasinya diganti dengan kegiatan fisik yang relevan atau tes jalan. 

6. Apabila ada mahasiswa cedera, pingsan, dll. dan tidak bisa ditangani ditempat, segera 
dibawa ke UGD. RS. Borromeus dengan diantar oleh dosen atau staf karyawan agar 
mendapat perawatan paripurna. 

7. Dimohon kepada setiap dosen penanggung jawab MKOR apabila terjadi sesuatu hal 
dalam perkuliahan (cedera, pingsan, terjatuh, dibawa ke Rumah sakit, dll.), harap 
berkoordinasi dengan koordinator MKOR atau staf administrasi. 

8. Apabila ada mahasiswa cedera ringan atau bermasalah dengan kesehatannya sebelum 
pukul 17:00 wib dan untuk meyakinkan kesehatannya, seyogyanya dibawa ke BK-
ITB dengan diantar oleh salah seorang dosen atau staf administrasi.  

9. Apabila turun hujan sebelum dan selama pelaksanaan tes kebugaran dan lapangan 
dinyatakan tidak layak untuk dipergunakan, maka tes diundur maksimal 30 menit. 
Apabila dalam 30 menit masih hujan, tes dialihkan ke hari atau waktu lain atas dasar 
kesepakatan dosen dengan mahasiswa.  

10. Penentuan start dan finish untuk pelaksanaan tes lari, dimohon untuk menyesuaikan 
dengan sudut-sudut lapangan sepak bola agar tidak terjadi penumpukan mahasiswa 
dalam satu lokasi. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lampiran 

KATEGORI  KEBUGARAN  JASMANI 2,4 KM. 

PUTRA PUTRI 
Waktu Nilai Waktu Nilai 
< 11:00 

11:01 – 11:30 
11:31 – 12:00 
12:01 – 12:30 
12:31 – 13:00 
13:01 – 13:30 
13:31 – 14:00 
14:01 – 14:30 
14:31 – 15:00 
15:01 – 15:30 
15:31 – 16:00 
16:01 – 16:30 
16:31 – 17:00 
17:01 – 17:30 
17:31 – 18:00 
18:01 – 18:30 
18:31 – 19:00 
19:01 – 19:30 
19:31 – 20:00 
20:01 – 20:30 

>20:30 

100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

< 13:00 
13:01 – 13:30 
13:31 – 14:00 
14:01 – 14:30 
14:31 – 15:00 
15:01 – 15:30 
15:31 – 16:00 
16:01 – 16:30 
16:31 – 17:00 
17:01 – 17:30 
17:31 – 18:00 
18:01 – 18:30 
18:31 – 19:00 
19:01 – 19:30 
19:31 – 20:00 
20:01 – 20:30 
20:31 – 21:00 
21:01 – 21:30 
21:31 – 22:00 
22:01 – 22:30 

>22:30 
 

100 
95 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 

Sumber: Modifikasi Buku The New Aerobics by Kenneth K. Cooper, MD., MPH, 
1970 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

KONVERSI NILAI JALAN ENAM KELILING PUTRA & PUTRI 
MAHASISWA TPB ITB 

 
< 18:00 100 
18:01 – 18:30 95 
18:31 – 19:00 90 
19:01 – 19:30 85 
19:31 – 20:00 80 
20:01 – 20:30 75 
20:31 – 21:00 70 
21:01 – 21:30 65 
21:31 – 22:00 60 
22:01 – 22:30 55 
22:31 – 23:00 50 
23:01 – 23:30 45 
23:31 – 24:00 40 
> 24:00 0 

 


