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PROTOKOL ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN 
 

 

No Kategori Uraian 

A UMUM  

 Status Kampus dibuka dengan pembatasan khusus 

1 Akses masuk 

kampus 

1. Dibuka dengan pembatasan dan/atau izin 

pimpinan/petugas serta memperhatikan protokol 

kesehatan pencegahan Covid-19. (Detail prosedur 

perizian terlampir). 

2. Dilakukan sterilisasi/ penyemprotan desinfektan secara 

periodik pada sarana dan prasarana yang sering 

digunakan/dipegang. 

3. Menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air 

bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di 

berbagai lokasi di unit kerja masing-masing. 

4. Memasang media informasi/pesan-pesan kesehatan 

terkait penanganan dan pencegahan Covid-19 di tempat- 

tempat strategis seperti di pintu masuk, lift, kantin, 

tangga, dan tempat lain yang mudah diakses. 

5. Mahasiswa dapat masuk untuk alasan penting dengan 

seizin/persetujuan dosen atau tenaga kependidikan atau 

pimpinan pada fakultas/lembaga/badan/unit kerja dengan 

penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 

(Detail prosedur perizinan dan pernyataan terlampir) 

6. Tamu yang berkunjung ke kampus harus memperoleh 

izin pimpinan/petugas dengan memperhatikan protokol 

kesehatan pencegahan Covid-19. (Detail prosedur 

perizinan dan pernyataan terlampir) 

7. Untuk mahasiswa yang kembali ke Purwokerto dari luar 

kota, dapat masuk ke kampus UNSOED dengan 

mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. (Detail 

prosedur perizinan dan pernyataan terlampir) 

8. Non civitas akademika UNSOED (pekerja bangunan, 

pedagang makanan) yang beraktivitas di dalam 

lingkungan kampus) harus memperoleh izin unit kerja 

terkait dengan memperhatikan protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19. 

9. Kampus dapat ditutup dalam kondisi tertentu (misalnya 

adanya temuan kasus suspect / kasus terkonfirmasi 

Covid-19 pada civitas akademika UNSOED) dalam upaya 

pencegahan penyebaran wabah Covid-19 
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2 Protokol kesehatan 

dalam melaksanakan 

tugas kedinasan dari 

dan ke 

kantor/kampus 

A. Protokol Kesehatan persiapan bekerja di kantor 

1. Memastikan tubuh dalam kondisi sehat. Jika sakit 

dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan 

pihak/lingkungan yang terjangkit Covid-I9, pegawai 

diwajibkan melapor kepada atasan langsung dan 

menghubungi Call Center Tim Satgas Covid-I9 

UNSOED pada nomor 081389029911, serta tidak 

perlu masuk kantor. 

2. Selalu mengenakan masker. 

3. Menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan 

dengan sabun serta air mengalir setelah memegang 

sesuatu. 

4. Menghindari penggunaan aksesori (jam tangan atau 

perhiasan). 

5. Untuk yang berambut panjang, mengikat rambut ke 

arah belakang atau mengenakan penutup kepala. 

6. Membawa bekal makan dan peralatan makan pribadi. 

7. Menggunakan perlengkapan ibadah pribadi. 

8. Sedapat mungkin menghindari penggunaan sarana 

transportasi umum. Jika terpaksa harus 

menggunakan transportasi umum, diimbau untuk 

membawa baju ganti dan/atau bawa helm sendiri. 

  B. Protokol kesehatan perjalanan ke dan dari Kantor 

1. Selalu mengenakan masker. 

2. Jangan menyentuh muka, terutama bagian mata, 

hidung, dan mulut. 

3. Menghindari berjabat tangan. 

4. Menjaga jarak dengan penumpang lain atau orang 

lain minimal 1,8 meter. 

5. Menghindari kerumunan. 

6. Menerapkan etika bersin dan batuk yang benar. 

7. Menghindari penggunaan uang tunai. 

8. Menggunakan tisu basah untuk membersihkan 

permukaan benda. 

9. Menggunakan hand sanitizer setelah memegang 

sesuatu. 

10. Sering mencuci tangan dengan air mengalir dan 

sabun atau hand sanitizer dengan kandungan alkohol 

minimal 70%. 

  C Protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas 

kedinasan dari dan ke kantor / kampus 

1. Pencatatan kehadiran 

Pencatatan kehadiran bagi karyawan UNSOED 

dilakukan melalui aplikasi Telegram dengan sistem 

presensi GPS. Jika belum dapat menggunakan 
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  presensi GPS, untuk sementara pencatatan 

kehadiran dilakukan secara manual. Tidak 

diperkenankan melakukan presensi dengan mesin 

fingerprint. 

2. Sebelum memasuki ruang kerja: 

a. Wajib mencuci tangan dengan sabun dan air 

mengalir. 

b. Menjalani pemeriksaan suhu tubuholeh petugas. 

Pegawai dan tamu dengan suhu tubuh di atas 

37,5oC, tidak diperkenankan memasuki ruang 

kerja maupun area kampus dan diimbau untuk 

segera menghubungi atasan langsung serta 

memeriksakan ke poliklinik UNSOED atau 

fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. 

3. Wajib menggunakan masker selama bekerja dari 

kantor. Petugas yang berhubungan langsung dengan 

pengguna layanan diimbau menggunakan face 

shield. Penggunaan masker dianjurkan 4-8 jam. 

Masker segera diganti setelah 4-8 jam atau apabila 

basah. 

4. Wajib menjaga jarak fisik (physical distancing) 

a) Selalu menjaga jarak aman dengan rekan 

kerja/mitra. 

b) Membiasakan tidak berjabat tangan. 

5. Menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih di 

tempat kerja. 

a) Menggunakan siku untuk membuka pintu 

dorong. 

b) Mencuci tangan sesering mungkin dengan 

sabun dan air mengalir. 

c) Mengupayakan tidak menyentuh 

fasilitas/peralatan bersama, jika menyentuh 

fasilitas bersama, segera mencuci tangan 

dengan sabun atau apabila tidak memungkinkan 

dapat menggunakan hand sanitizer. 

d) Membersihkan meja dan peralatan kerja. 

6. Beribadah dengan menggunakan perlengkapan 

pribadi. 

7. Makan dengan bekal yang dibawa dan menggunakan 

peralatan makan pribadi. 

  D. Protokol Kesehatan Pertemuan 

1. Kegiatan rapat/pertemuan/diskusi atau sejenisnya 

diimbau dilaksanakan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi (online). 
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  2. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi 

kegiatan rapat/pertemuan/diskusi atau sejenisnya 

terpaksa dilaksanakan secara tatap muka luring, 

maka diselenggarakan dengan memenuhi protokol 

kehati-hatian sebagai berikut: 

a) Pengaturan pertemuan memperhatikan jaga 

jarak minimal 1,83 meter {6 feet). Jumlah 

maksimal peserta diatur dengan formula: 

 
DTR = C1 x LRC2 

 
DTR: Daya Tampung Ruang (orang) 

LR : Luas ruang pertemuan (m2) 

C1 : koefisien area efektif untuk peserta: 0,8 

C2 : koefisien jaga jarak : 1.8288 m (6 feet) 

 
b) Ruang pertemuan memiliki sirkulasi udara yang 

baik, 

c) Pemanfaatan waktu pertemuan sesingkat 

mungkin. 

d) Peserta mengikuti protokol pencegahan 

penyebaran Covid-19 (mengenakan masker, 

mencuci tangan dengan sabun atau 

menggunakan hand sanitizer, melakukan 

physical distancing). 

e) Penyediaan konsumsi dalam bentuk box (jika 

sangat diperlukan). 

 Protokol bagi 

perjalanan dinas 

Dalam hal sangat mendesak diperlukan perjalanan dinas 

untuk pelaksanaan tugas: 

1. Dilakukan secara selektif sesuai dengan tingkat prioritas 

dan urgensi. 

2. Memperhatikan ketentuan/kebijakan Pemerintah dan 

Universitas yang berlaku. 

3. Memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan 

perjalanan. 

 
A. Sebelum melakukan perjalanan: 

1. Melakukan pemeriksaan kesehatan standar pada 

pegawai yang akan melakukan perjalanan dinas. 

2. Memastikan unit kerja dan pegawai memiliki informasi 

terbaru tentang area penyebaran Covid-19. 

3. Menghindari daerah-daerah yang memiliki 

penyebaran yang masif dan sporadis. 

4. Melakukan penilaian manfaat dan risiko oleh unit 

kerja terkait rencana perjalanan dinas yang akan 

dilaksanakan. 
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  5. Menghindari penugasan pegawai yang berisiko lebih 

tinggi seperti pegawai yang berusia lebih dari 45 

tahun dan pegawai yang memiliki kondisi medis 

tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, dan paru- 

paru ke area penyebaran Covid-19. 

6. Memastikan pegawai yang bepergian ke lokasi yang 

berpotensi terjangkit penyebaran Covid-19 diberi 

pengarahan oleh profesional yang berkualifikasi 

misalnya petugas layanan kesehatan, penyedia 

layanan kesehatan, atau mitra kesehatan masyarakat 

setempat. 

7. Menyediakan masker, vitamin, dan antiseptik 

berbasis alkohol dengan botol kecil bagi pegawai. 

B. Saat melakukan perjalanan: 

1. Memastikan pegawai melaksanakan protokol 

kesehatan; 

2. Memastikan pegawai mengetahui apa yang harus 

dilakukan dan siapa yang harus dihubungi jika 

merasa sakit saat berpergian; 

3. Memastikan pegawai mematuhi instruksi perbatasan 

wilayah dari otoritas setempat dimana mereka 

bepergian. 

C. Setelah melakukan perjalanan: 

Bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas harus 

melakukan tes kesehatan atau karantina mandiri selama 

14 (empat belas) hari. (Detail panduan karantina 

mandiri terlampir) 

 

 

No Kategori Uraian 

B Khusus  

1 Bidang Akademik  

a Penerimaan Mahasiswa 

Baru 

1. Pendaftaran mahasiswa baru semua jalur seleksi 

dilakukan secara daring dan/atau luring bagi prodi 

yang melaksanakan ujian keterampilan. 

2. Registrasi melalui daring dan pengisian KRS 

dilaksanakan secara daring. 

3. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) sementara dapat 

dicetak melalui daring. KTM asli dicetak setelah 

kondisi memungkinkan 

4. Orientasi Akademik dalam Program Pengenalan 

Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) dilakukan secara 

daring. 
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  5. Untuk tes kesehatan, calon mahasiswa diwajibkan 

membawa hasil tes pemeriksaan kesehatan dari 

wilayah tinggal masing-masing. 

b Perkuliahan  

 1) Teori Perkuliahan Semester Genap 2020/2021 dilaksanakan 

dengan sistem daring/online. 

 2)   Praktikum di 

laboratorium, 

bengkel, latihan 

keterampilan klinis ( 

skills lab), ujian 

keterampilan klinis 

atau sejenis 

a) Praktikum Semester Genap 2020/2021 

dilaksanakan pada akhir semester dengan protokol 

kesehatan pencegahan Covid-19 atau jika 

memungkinkan dapat diganti dengan penugasan / 

project based. 

b) Penyusunan jadwal kuliah praktikum diatur oleh 

pengurus program studi dengan menerapkan asas 

fleksibilitas tanpa mengurangi pemenuhan capaian 

pembelajaran yang ditetapkan. 

c) Pelaksanaan kegiatan tersebut apabila terpaksa 

tidak dapat dilakukan secara daring, maka 

pelaksanaan kegiatan luring harus memperhatikan 

pembatasan jumlah anggota kelompok, mengacu 

pada Protokol Kesehatan Pertemuan (A2. poin D2). 

d) Mahasiswa yang berasal dari luar kota yang akan 

melaksanakan kegiatan tersebut secara luring di 

kampus, diwajibkan sudah melaksanakan karantina 

mandiri minimal 7 hari di Purwokerto, atau 

menunjukkan hasil swab/Rapid antigen H-3. 

 3)  Perkuliahan 

Lapangan (PK/KKN, 

PKL/PI) 

a) Perkuliahan lapangan praktek Kependidikan (PK) 

dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dilaksanakan di 

daerah sekitar tempat tinggal atau domisili sesuai 

dengan Pedoman Operasional Baku (POB) dari 

lembaga terkait (LP3M dan LPPM) dengan protokol 

kesehatan pencegahan Covid-19. 

b) Perkuliahan PKL/PI dapat dilaksanakan di Dunia 

Usaha Dunia Industri (DUDI), Lembaga, dan/atau 

proyek di desa dan/atau proyek independen 

Operasional Baku dari fakultas/prodi dengan 

menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid- 

19 
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 4) Mahasiswa 

Pendidikan Profesi 

a) Penanggung jawab program studi perlu menyiapkan 

protokol standar untuk mahasiswa pendidikan 

profesi yang akan melaksanakan praktek di 

instansi/Rumah Sakit mitra, bekerjasama dengan 

instansi/rumah sakit mitra. 

b) Pihak program studi berhak melakukan penarikan 

mahasiswa pendidikan profesi apabila dianggap 

memiliki risiko tinggi dalam pelaksanaan praktik di 

instansi/Rumah Sakit mitra. 
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 5) Perkuliahan dengan 

perguruan tinggi 

mitra 

Perkuliahan dengan perguruan tinggi mitra baik dalam 

maupun luar negeri dilaksanakan secara daring. 

C. Penyelesaian dan Ujian 

Tugas Akhir 

1. Pembimbingan Tugas Akhir dilakukan secara daring 

melalui moda komunikasi yang disepakati oleh 

mahasiswa dan pembimbing. 

2. Pengambilan data di kampus seperti laboratorium 

dapat dilakukan secara terbatas dan menerapkan 

protokol kesehatan pencegahan Covid-19 (prosedur 

perizinan terlampir). 

3. Pengambilan data ke lapangan/masyarakat dilakukan 

dengan persetujuan pembimbing dan mitra/lokasi 

penelitian dengan menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19 (diimbau melalui platform 

online, dsb). 

4. Ujian Tugas Akhir dilaksanakan secara daring. 

D Yudisium Kegiatan yudisium dilaksanakan secara daring 

E Wisuda Kegiatan wisuda dilakukan secara daring 

F Sumpah Profesi Kegiatan sumpah profesi dilakukan secara daring 

G Penganugerahan dan 

Pengukuhan 

Kegiatan penganugerahan dan pengukuhan 

dilaksanakan secara daring. 

H Penelitian Dosen Penelitian dapat dilakukan atas izin pimpinan 

universitas/lembaga/fakultas dengan menerapkan 

protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 

I Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan atas izin 

pimpinan universitas/lembaga/fakultas dan lembaga 

mitra dengan menerapkan protokol kesehatan 

pencegahan Covid-19. 

J Layanan Pelatihan 

Pembelajaran 

Layanan pelatihan pembelajaran seperti Pekerti, 

Pelatihan Kemampuan Bahasa, dan lainnya dilakukan 

secara daring. 

K Layanan Tes UEPT dan 

TOEFL 

Layanan tes UEPT dan TOEFL dilaksanakan secara 

daring. 

L Seminar Nasional, 

Internasional, 

Workshop, dan kegiatan 

sejenis 

Kegiatan seminar, workshop, dan yang sejenis 

dilaksanakan dengan daring. 

2 Non Akademik  
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A Rapat Dosen dan Tenaga 

Kependidikan 

1) Kegiatan rapat/pertemuan/diskusi atau sejenisnya 

diimbau dilaksanakan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi (online). 

2) Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi 

kegiatan rapat/pertemuan/diskusi atau sejenisnya 

terpaksa dilaksanakan secara tatap muka/luring, 

maka diselenggarakan dengan memenuhi protokol 

kehati-hatian sesuai poin 2.D bagian Umum. 

B Pengenalan Kehidupan 

Kampus bagi Mahasiswa 

Baru 

Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru 

dilaksanakan secara daring. 

 Wawasan 

Kembangsaan 

Kegiatan pembekalan wawasan kebangsaan bagi 

mahasiswa baru dilaksanakan secara daring. 

 Upacara penyambutan 

mahasiswa baru 

Kegiatan upacara penyambutan mahasiswa baru 

dilakukan secara daring (live streaming). 

C Display Ormawa Display Ormawa dan UKM dilaksanakan secara daring. 

D Layanan 

Kemahasiswaan 

Layanan kemahasiswaan dilaksanakan secara daring. 

E Operasional Kegiatan 

Ormawa (BEM, DPM, 

UKM) 

Kegiatan Ormawa (BEM, DPM, UKM) dilaksanakan 

secara daring. 

F Kegiatan pembinaan 

bidang penalaran, 

olahraga,  seni, 

kesejahteraan dan minat 

khusus 

Kegiatan pembinaan bidang penalaran, olahraga, seni, 

kesejahteraan dan minat khusus dilaksanakan secara 

daring. 

G Kegiatan 

penyelenggaraan lomba 

Kegiatan lomba yang diselenggarakan adalah lomba 

yang bersifat daring. 

H Olahraga di lingkungan 

Kampus bagi civitas 

akademika / non 

akademika UNSOED 

1) Kegiatan olahraga di lingkungan kampus UNSOED 

yang bersifat terorganisir (mengumpulkan banyak 

orang dan berpotensi menimbulkan kerumunan) 

ditiadakan. 

2) Fasilitas keolahragaan dibatasi penggunaannya 

dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19. 

 

I Pelaksanaan Sholat 

Berjamaah di 

Lingkungan UNSOED 

1) Pelaksanaan ibadah sholat Jum’at di lingkungan 

UNSOED dibagi di beberapa lokasi di antaranya: 

 Gedung Auditorium Graha Widyatama 
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 Masjid Al-An.am, Fakultas Peternakan 

 Masjid Ar-Razzi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan 

 Masjid Al-Marjan, Fakultas Perikanan dan Ilmu 

Kelautan 

 Masjid Nurul Ullum (maskid UNSOED) 

 Masjid Ibnu Sina (Fakultas Kedokteran) 

2) Civitas akademika diimbau untuk melaksanakan 

ibadah sholat Jum’at di lokasi yang terdekat dengan 

unit kerja dengan membawa perlengkapan sholat 

pribadi seperti sejadah dan wajib menggunakan 

masker. 

3) Jarak antar jamaah (shaf sholat) disesuaikan dengan 

protokol kesehatan dengan menggunakan tanda. 

4) Mimbar khatib mohon diberi pelindung dari mika dan 

atau khatib menggunakan pelindung wajah (face 

shield). 

5) Saat memasuki dan akan meninggalkan area masjid, 

jamaah diwajibkan untuk mencuci tangan. 

J Perayaan Hari Raya dan 

Hari Besar Nasional 

1. Pelaksanaan Ibadah hari raya dilakukan di wilayah 

tempat tinggal masing-masing civitas akademika. 

2. Pelaksanaan peringatan / upacara hari besar seperti 

peringatan Hari Kemerdekaan dan sebagainya, 

untuk sementara waktu ditiadakan. 
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MONITORING KETERSEDIAAN SARANA DAN PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN 
DI TINGKAT UNIVERSITAS, FAKULTAS DAN UNIT KERJA DI UNIVERSITAS JENDERAL 

SOEDIRMAN  

 

No  Sarana/pelaksanaan protokol 
kesehatan 

Check list  Keterangan  
(Kualitas dan Kuantitas 

ketersediaan/ 
Pelaksanaan) 

Tersedia/ 
terlaksana  

Tidak tersedia/  
tidak terlaksana 

A. Sarana dan prasarana    

 1. Alat sterilisasi/penyemprotan 
desinfektan  

   

 2. Sarana cuci tangan/alkohol  ditiap 
pintu masuk gedung  

   

 3. Media edukasi ditempat umum; 
pintu masuk kampus, lift, kantin, gor, 
parker, dll 

   

 4. Petugas pengecek suhu tubuh 
dengan infrared thermogun di pintu 
masuk wilayah/gedung  

   

 5. Satgas adaptasi kebiasaan baru unit 
kerja  

   

B. Pelaksanaan Protokol Kesehatan 
(umum) 

   

 1. Pembatasan akses masuk 
kampus  

   

 2. Penegakan prosedur perijinan     

 3. Penegakan protokol kesehatan 
bekerja dikantor  

   

 4. Penegakan protokol perjalanan 
dinas (ke dan dari kampus) 

   

 5. Penegakan protokol kesehatan 
pertemuan  

   

C.  Pelaksanaan Protokol Kesehatan 
(Khusus: Akademik) 

   

 6. Penegakan protokol penerimaan 
mahasiswa baru 

   

 7. Penegakan protokol perkuliahan 
kelas   

   

 8. Penegakan protokol 
praktikum/skill lab/sejenisnya  

   

 9. Penegakan protokol perkuliahan 
lapangan (PKL/KKN/PKL/PI) 

   

 10. Penegakan protokol 
penyelesaian tugas akhir 

   

 11. Penegakan protokol Yudisium     

 12. Penegakan protokol Wisuda    

 13. Penegakan protokol Sumpah 
profesi  

   

 14. Penegakan protokol 
Penganugrahan/pengukuhan  

   

 15. Penegakan protokol penelitian 
dosen/abdimas 

   

 16. Penegakan protokol pelatihan 
dan pembelajaran  

   

 17. Penegakan protokol di layanan    
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tes UEPT/TOEFL 

 18. Penegakan protokol saat 
Semnas/Workshop  

   

C.  Pelaksanaan Protokol Kesehatan 
(Khusus: Non Akademik) 

   

 19.  Penegakan protokol saat rapat 
dosen/tendik 

   

 20. Penegakan protokol saat 
PKKMB 

   

 21. Penegakan protokol untuk 
layanan kemahasiswaan 

   

 22. Penegakan protokol di Ormawa     

 23. Penegakan protokol saat 
kegiatan pembinaan olah raga 
dan seni  

   

 24. Penegakan protokol untuk 
penyelenggaraan lomba 

   

 25. Penegakan protokol untuk 
kegiatan olah raga bagi civitas 
akademik 

   

 26. Penegakan protokol untuk sholat 
berjamaah 

   

 27. Penegakan protokol untuk 
perayaan hari raya/hari besar 
nasional  
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PROSEDUR PENGAJUAN IJIN MELAKSANAKAN KEGIATAN AKADEMIK TERBATAS 
BAGI MAHASISWA ATAU TAMU DI LINGKUNGAN UNSOED 

 
Bagi Mahasiswa: 

 
1. Mahasiswa mengisi surat ijin yang dapat di download di website fakultas masing-masing. 
2. Surat pada poin 1, dikserahkan kepada Bapendik Prodi/Jurusan yang dituju melalui online. 
3. Bapendik memberikan bukti penerimaan surat perijinan dari mahasiswa kepada ketua 

prodi/jurusan untuk diproses perijinannya. 
4. Mahasiswa menerima konfirmasi perijinan dari Bapendik Prodi/Jurusan. 
5. Mahasiswa dari luar kota diminta untuk melaksanakan karantina mandiri selama 7 hari 

terhitung sejak awal kedatangan, atau menunjukkan hasil Swab/ Rapid test Antigen H-3 
dari fasilitas kesehatan. 

6. Mahasiswa dari luar kota melapor ke Satgas fakultas. 
7. Setiap Fakultas, wajib memantau kedatangan mahasiswa dari luar Kabupaten Banyumas 

melalui gugus tugas covid-19 yang ada di fakultas. 

 
 

Bagi Tamu akademik: 

1. Tamu dari luar kota menunjukkan hasil pemeriksaan swab /Rapid Test Antigen H-3 di 
kota/daerah tempat tinggal masing-masing.  

2. Menyerahkan surat keterangan hasil swab negatif selambat-lambatnya H-1 sebelum 
kedatangan, kepada Satgas Fakultas/ Unit Kerja yang dituju di lingkungan UNSOED 
melalui jaringan komunikasi online yang disepakati (email/whatsapp). 

3. Tamu mendapat konfirmasi perijinan dari Satgas atau pihak berwenang di lembaga yang 
dituju di lingkungan UNSOED. 

4. Tamu dapat melakukan aktivitas terbatas di kampus dengan tetap mematuhi protokol 
kesehatan yang telah ditetapkan.  
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PROSEDUR PELAKSANAAN KERJA PENELITAN DI LABORATORIUM BAGI 
DOSEN/PENELITI/MAHASISWA TUGAS AKHIR DI LINGKUNGAN 

UNIVERSITAS JENDRAL SOEDIRMAN 

 
A. Penyiapan dan Pengajuan Dokumen Terkait Izi Penelitian 

1. Layanan penelitian bagi peneliti / Dosen / Mahasiswa yang sudah terdaftar di 
laboratorium penelitian, harus menyerahkan: 
a. Surat permohonan penelitian kepada kepala laboratorium yang dituju, yang 

diketahui oleh Penanggung Jawab penelitian, pembimbing dan pimpinan 
Program Studi/Fakultas. 

b. Surat keterangan sehat dari Puskesmas/klinik/Rumah Sakit dengan tanggal 
pemeriksaan maksimal berjarak 3 (tiga) hari sebelum tanggal pengajuan izin 
kerja laboratorium. 

c. Bagi civitas akademika UNSOED, maka mengikuti ketentuan pada Lampiran I. 
d. Bagi civitas akademika Non-UNSOED, maka mengikuti ketentuan bagi tamu 

akademik yang dijelaskan pada Lampiran II. 
2. Sebelum memasuki area laboratorium, seluruh peneliti diwajibkan memakai masker, 

mencuci tangan terlebih dahulu, dan dicek suhu tubuhnya oleh petugas 
laboratorium. Jika hasil pengukuran suhu didapatkan > 37,5°C maka tidak 
diperkenankan memasuki laboratorium. 

3. Peneliti menyediakan kelengkapan alat proteksi diri sesuai ketentuan laboratorium 
yang dituju (minimal: jas laboratorium lengan panjang, google/faceshield, masker, 
dan sarung tangan). 

4. Layanan penelitian diterima pada jam 08:00-16:00 WIB serta wajib mematuhi jadwal 
yang ditetapkan oleh laboran di laboratorium tersebut. 

 
B. Pelaksanaan Kerja di Laboratorium di Lingkungan UNSOED 

1. Di awal sebelum mulai bekerja untuk penelitian di laboratorium, peneliti menunjukkan 
surat asli dari Prodi/jurusan kepada pengelola Lab terkait, dan menyerahkan fotocopi 
surat tersebut bersama fotocopi lampiran surat lainnya untuk diarsipkan bersama 
dalam map. 

2. Peneliti bekerja sesuai penjadwalan yang diatur oleh Laboratorium dengan 
menerapkan protokol kesehatan sesuai untuk pencegahan Covid-19. 

3. Peneliti melaporkan diri kepada laboran yang bertugas sebelum masuk dan 
meninggalkan lab setiap harinya. 

4. Peneliti melaporkan diri pada Satpam setiap kali masuk dan keluar area 
Fakultas/Lembaga di lingkungan UNSOED dengan mengisi logbook. Ketika 
memasuki area, peneliti diperiksa suhu tubuhnya menggunakan infrared 
thermometer gun. Apabila hasil pengecekan suhu didapatkan > 37,5°C maka tidak 

diperkenankan memasuki area Fakultas.  
 

Lampiran II 
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PROSEDUR KARANTINA DAN ISOLASI MANDIRI 

 
A. Prosedur Karantina Mandiri 

Karantina mandiri dilakukan oleh individu yang sehat atau belum memiliki gejala 

COVID-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 atau 

memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. 

Prosedur yang perlu dilakukan: 

1. Tinggal di rumah, jangan pergi bekerja, ke pasar, atau ke ruang publik (minimal 

selama 7 hari). 

2. Tetap berjarak minimal 1,8 meter ketika berinteraksi dengan anggota keluarga di 

rumah. 

3. Terapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS): Cuci tangan pakai sabun dan air 

mengalir 20 detik, dan makan makanan bergizi. 

4. Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan 

(gagang pintu, meja, dan lain-lain). 

5. Jaga imunitas tubuh dengan makan makanan bergizi, olahraga ringan mandiri. 

 
B. Prosedur isolasi mandiri 

Isolasi ditujukan untuk individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium 

atau memiliki gejala COVID-19. 

Prosedur yang perlu dilakukan: 

1. Tinggal di rumah (minimal selama 14 hari) dan minimalisir interaksi dengan orang 

/ anggota keluarga lain. 

2. Selama di rumah, bisa bekerja di rumah. Gunakan kamar terpisah dari anggota 

keluarga lain. 

3. Selalu jaga jarak minimal 1,8 meter dengan orang lain. 

4. Gunakan masker selama isolasi diri (yang sakit maupun yang merawat) dan 

buang masker beksa di tempat yang ditentukan. 

5. Lakukan pengukuran denyut nadi, nafas, dan suhu tubuh setiap hari, serta amati 
adanya gelaja seperti batuk dan sesak nafas, dll. 

6. Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), 

perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan linen/seprai. 

7. Terapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS): Cuci tangan pakai sabun dan air 

mengalir 20 detik, dan makan makanan bergizi. Orang yang merawat harus cuci 

tangan sebelum dan sesudah dari kamarnya. 

8. Berjemur setiap pagi di bawah sinar matahari setiap pagi (+15-30 menit). 

9. Bersihkan permukaan benda yang sering disentuh dengan cairan disinfektan 

(gagang pintu, meja, dan lain-lain). 

10. Hubungi fasilitas layanan kesehatan jika kondisi memburuk 

Lampiran III 
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Nomor : …………………, ....................2020 

Lampiran : 1 (satu) bandel 

Sifat : Segera 

Perihal : Permohonan Surat Rekomendasi 

 

 
Kepada Yth. : 

Ketua Prodi/Jurusan/Dekan/Ketua Lembaga* 

Universitas Jendral Soedirman 

Di Tempat 

 

 
Dengan hormat, 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : …………………………………………. 

Umur : …………… 

Pekerjaan : …………… 

Alamat : ………………………………………… 

Asal instansi : ………………………………………… 

 
Bermaksud mengajukan Permohonan Surat Rekomendasi Ijin Kegiatan : 

Acara : ………………………………….. 

Hari/Tanggal   : …………………….. 

Waktu : …………………….. 

Tempat : ………………………………… 

Alamat : ………………………………… 

Jumlah peserta: ………………………………... 

 
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan: 

1. Surat Keterangan Sehat (non reaktif Covid-19) 

2. Surat Pernyataan Kesiapan Menerapkan Protokol Kesehatan; 

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan ucapan terima kasih 

 
Hormat saya, 

 
 

 
……………….. 

 

 
*) coret salah satu/yang tidak perlu 

Lampiran IV 










