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PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 

Upaya pencegahan, penanganan, evaluasi dan monitoring pandemi Covid-
19 merupakan tanggung jawab bersama semua elemen masyarakat, tidak 
terkecuali di lingkungan kampus Ikopin.  Sebagai institusi perguruan tinggi, 
mobilisasi sosial sivitas academika Ikopin tidak saja terjadi di lingkungan internal 
kampus, melainkan juga melibatkan interaksi berbagai elemen masyarakat dari 
dan ke luar lingkungan eksternal kampus.  Hal ini dapat berdampak pada 
kemungkinan terjadinya penyebaran Covid-19, untuk itu perlu upaya-upaya 
terpadu guna mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi yang berkaitan 
dengan penyebaran Covid-19. 
 

Ikopin telah membentuk Tim Gugus Tugas (Gugas) Covid-19 Ikopin, yang  
merupakan langkah antisipatif dan kontribusi nyata institusi kepada masyarakat 
kampus dan para pihak terkait (stakeholders), agar mampu menerapkan berbagai 
Protokol Kesehatan berkaitan dengan  pandemi covid-19.  Tugas utama Tim 
Gugas Covid-19 Ikopin ialah  menyusun berbagai protokol yang mangarahkan dan 
mengatur berbagai aktivitas kegiatan kampus dari mulai memasuki kampus, 
melakukan aktivitas kampus sampai meninggalkan kampus agar terjaga dalam 
kondisi tidak terkontaminasi Covid-19. Selanjutnya Tim Gugas ini berfungsi pula 
untuk melakukan sosialisasi potokol yang telah disusun, guna mengefektifkan 
penerapannya. 

 
Dengan telah disusunnya Protokol Kesehatan Covid-19 Ikopin, diharapkan 

dapat menjadi panduan yang sistematis dalam menjalankan aktivitas di kampus 
Ikopin.  Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan serta terhindar 
dari dampak negatif Covid-19. 
 
 
       Jatinagor, 1 Juli 2020    
      Tim Gugus Tugas Covid-19 Ikopin 
      Ketua Tim,                                                                                                   

 
 
Dr. Dandan Irawan, SE, M.Sc. 
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I. LATAR BELAKANG 

Peningkatan  dan penyebaran kasus Covid-19 di wilayah Bandung Raya 
berdampak pada meningkatnya kasus Covid-19 di daerah sekitarnya termasuk 
Kawasan Pendidikan Tinggi Jatinangor Kabupaten Sumedang.  Hal ini 
dimungkinkan  karena tingginya angka pergerakan  orang, transportasi dan 
pekerjaan  dari Bandung Raya (Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan 
Kabupaten Bandung Barat)  ke Kabupaten  Sumedang dan daerah pandemi 
lainnya atau sebaliknya. 

 
  Ikopin sebagai perguruan tinggi yang berada di Kawasan Pendidikan Tinggi 
Jatinangor  Kabupaten Sumedang mamandang perlu untuk mengantisipasi 
transmisi Covid-19. Langkah antisipatif Ikopin telah dilakukan melalui berbagai 
kebijakan penetapan Work from Home (WFH) dan melaksanakan Work from 
Office (WFO).  

 
  Sejalan dengan kebijakan lanjutan  dari pemerintah untuk menerapkan 
kebijakan New Normal, agar kegiatan proses belajar mengajar dapat dijalankan 
dengan baik dan tetap memperhatikan kaidah kesehatan, keamanan, 
kenyamanan, dan capaian produktivitas kegiatan, maka Ikopin telah membentuk 
Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui Surat Rektor No 065/Ikopin/VI/2020 Tertanggal 
3 Juni 2020.  Tim Gugus Tugas ini dibentuk untuk menyusun berbagai protokol 
kesehatan yang perlu diberlakukan di lingkungan kampus Ikopin guna melakukan 
pencegahan, penanganan sementara, dan monitoring serta evaluasi Covid-19 di 
lingkungan kampus Ikopin. 
 
  Protokol kesehatan Covid-19 yang disusun oleh Tim Gugus Tugas Ikopin 
sebanyak 17 (tujuh belas) protokol, meliputi: 

1. Protokol Memasuki Kampus 

2. Protokol Parkir 

3. Protokol Kerja di Masing-masing Unit Kerja 

4. Protokol Memasuki Ruang Kelas 

5. Protokol Di Dalam Ruang Kelas 

6. Protokol Kantin 

7. Protokol Masjid 

8. Protokol Layanan Pepustakaan 

9. Protokol Laboratorium 

10. Protokol Asrama 

11. Protokol Kunjungan Tamu 

12. Protokol Pelaksanaan Seminar, Kolokium dan Sidang 

13. Protokol Pemeliharaan dan Pembangunan Infrastruktur 

14. Protokol Penggunaan Gedung Suhardani dan ITC 

15. Protokol Pelaksanaan Ujian 
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16. Protokol Pelaksanaan Rapat 

17. Protokol Kegiatan Kemahasiswaan 

 

Ketujuh belas Protokol Kesehatan yang telah disusun tersebut berisi 

tentang topik protokol yang harus ditaati, person in charge (PIC), tujuan 

penetapan protokol, alat dan bahan, para pihak terkait, dan prosedur pelaksanaan 

Protokol Kesehatan. PIC untuk suatu protokol merupakan penanggung jawab 

pelaksanaan protokol terutama dari unsur pimpinan unit dan atau pelaksana tugas 

yang memahami bidang protokol tersebut untuk melakukan tindakan yang terkait 

dengan penerapan protokol, dan tugasnya terintegrasi dengan Tim Gugus Tugas 

Covid-19 Ikopin.  

 

Tujuan protokol pada setiap Protokol Kesehatan, ditetapkan sebagai dasar 

tolak ukur yang menggambarkan arah capaian setiap protokol yang harus 

dijalankan.  Adapun alat dan bahan pada setiap protokol merupakan sarana dan 

prasarana pendukung untuk pelaksanaan setiap protokol kesehatan yang relevan.  

Dalam hal ini setiap alat dan bahan diberikan penjelasan apakah yang harus 

menyediakannya lembaga Ikopin dan atau pribadi, misalnya untuk penyediaan 

sarana cuci tangan berupa sabun cuci tangan dan ketersediaan air mengalir yang 

mencukupi disediakan oleh Ikopin di tempat-tempat tertentu; Untuk penyediaan 

hand sanitizer dapat disediakan oleh Ikopin atau pun secara pribadi masing-

masing, sedangkan untuk penyediaan masker atau face shield disiapkan oleh 

pribadi masing-masing. Dalam hal penggunaan masker disarankan yang sudah 

terstandardisasi seperti masker tripleface. 

 

 Penetapan pihak terkait dalam setiap protokol kesehatan merupakan 

unsur personal langsung yang berkepentingan dengan penerapan dan  monitoring 

pelaksanaan protokol secara teknis di lapangan.  Dalam hal ini pihak terkait 

bertanggung jawab kepada PIC protokol untuk melaksanakan dan segera 

mangambil tindakan agar secara disiplin protokol tersebut dapat efektif dijalankan. 

Adapun yang dimaksud dengan prosedur protokol kesehatan merupakan langkah-

langkah pelaksanaan dan atau ketetapan yang harus dilakukan pada setiap 

protokol agar tujuan penetapan protokol kesehatan tersebut dapat dicapai dengan 

baik. 
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II.  LANDASAN HUKUM  

Dasar hukum penyusunan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kampus Ikopin, 
berlandaskan kepada berbagai ketetapan Pemerintah Pusat, Provinsi Jawa Barat 
dan Daerah  Kabupaten Sumedang, serta Surat Rektor Ikopin tentang penetapan 
Tim Gugus Tugas Covid -19 Ikopin.  Secara rinci landasan hukum Protokol 
Kesehatan di Ikopin adalah : 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19);  

2) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 
2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19); 

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

4) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020  
tentang Penetapan PSBB di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, 
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten 
Sumedang Prov Jabar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19; 

5) Pergub Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus 
Desease 2019 (COVID-19) di Daerah Kota Bandung, Daerah Kota Cimahi, 
Daerah Kabupaten Bandung, Daerah Kabupaten Bandung Barat dan 
Daerah Kabupaten Sumedang; 

6) Perbup Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-
19);  

7) Surat Tugas Rektor Ikopin Nomor 065/Ikopin/VI/2020 Tanggal 3 Juni 2020 
Tentang Penetapan Tim Gugus Tugas Covid – 19 Ikopin.  
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III. MAKSUD DAN TUJUAN  

  Maksud perumusan dan penyusunan protokol kesehatan Covid-19 di 
kampus Ikopin adalah untuk meminimalisasi dan bahkan meniadakan penyebaran 
Covid-19 melalui berbagai aturan, arahan dan sosialisasi serta antisipasi agar 
kampus Ikopin dapat steril dari Covid-19. 
 

Adapun tujuan dilakukannya  penyusunan, sosialisasi dan implementasi 
Protokol Kesehatan di kampus Ikopin adalah sejalan dengan kebijakan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, 
yaitu: 

1) Meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (Covid -19); 

2) Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam 
rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19); 

3) Memperkuat upaya penanganan Kesehatan akibat Corona Virus Disease 
2019 (Covid -19); 

4) Menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 (Covid -19); 

5) Mengefektifkan berbagai kegiatan kampus agar produktivitas kegiatan 
Proses Belajar Mengajar dapat terlaksana dan terjaga dengan baik, dengan 
memperhatikan kebijakan Protokol Kesehatan agar senantiasa 
menggunakan masker, hidup bersih, dan melakukan physical serta social 
distancing secara disiplin. 
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 No. Protokol : P-1 

PROTOKOL MEMASUKI KAMPUS 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Komandan Satpam 

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mendukung proses memasuki kawasan 
kampus Ikopin. 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Thermometer gun (Ikopin) 
b. Hand sanitizer (Ikopin dan pribadi) 
c. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
d. Sarung tangan (pribadi) 
e. Face shield (pribadi) 
f. Masker (pribadi) 
g. Tissue (pribadi) 
 

3. Pihak Terkait: 
a. Petugas Satpam 
b. RTP 
 

4. Prosedur: 
a. Semua pengunjung (dosen, pegawai, mahasiswa, tamu, dan 

pengunjung lainnya) wajib memakai masker, melakukan physical 
dan social distancing, serta disarankan menggunakan baju 
lengan panjang; 

b. Melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan 
thermometer gun; 

c. Menyediakan area tersendiri untuk orang yang perlu dilakukan 
pengecekan ulang; 

d. Apabila (setelah dilakukan tiga kali pemeriksaan) suhu tubuh di 
atas 37,5 0C, maka tidak diizinkan untuk memasuki area kampus; 

e. Cuci tangan di tempat yang disediakan; 
f. Larangan masuk kampus bagi dosen, pegawai, mahasiswa, tamu 

dan pengunjung lainnya yang bergejala demam, nyeri 
tenggorokan, batuk, pilek atau sesak napas akut. 

g. Membawa perlengkapan pribadi (obat-obatan, alat sholat dan 
kebutuhan pribadi lainnya). 
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No. Protokol : P-2 

PROTOKOL  
PARKIR KENDARAAN (R2-R4) 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Satuan Pengamanan  

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mendukung operasional perparkiran di 
kampus Ikopin. 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Hand sanitizer (Ikopin dan pribadi) 
b. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
c. Alat sprayer/semprotan disinfektan (Ikopin) 
d. Lakban atau cat (Ikopin) 

 
3. Pihak Terkait : 

a. Direktur Aset dan Rumah Tangga 
b. Komandan Satpam 
c. Petugas Perparkiran 
 

4. Prosedur: 
a. Senantiasa menggunakan masker, melakukan physical dan 

social distancing; 
b. Membuat batasan jarak ruang antar kendaraan; 
c. Pengguna kendaraan melakukan parkir di tempat yang telah 

disediakan; 
d. Menjaga keamanan kendaraan dengan menggunakan kunci 

ganda. Selama tidak melakukan kerjasama dengan perusahaan 
secure parking, maka semua bentuk kehilangan menjadi 
tanggung jawab pemilik kendaraan; 

e. Mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan; 
f. Tidak melakukan aktivitas berkerumun di area parkir. 
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No. Protokol : P-3 

PROTOKOL  
KERJA DI MASING-MASING UNIT 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Pimpinan Unit Kerja Ikopin 

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mendukung proses operasional pelaksanaan kerja 
pada masing-masing unit kerja di Ikopin untuk memberikan rasa aman, 
nyaman, bersih dan tertib, guna mendukung produktivitas kerja unit. 
 

2. Alat dan Bahan: 

a. Hand sanitizer (Ikopin dan pribadi) 

b. Alat sprayer/semprotan disinfektan (Ikopin) 

c. Sarung tangan (pribadi) 

d. Sarana  cuci tangan (Ikopin) 

e. Tissue (Ikopin dan pribadi) 

f. Face shield (Pribadi) 
 

3. Pihak Terkait: 

a. Pimpinan dan Staf Masing-masing Unit Kerja 

b. Cleaning Service 
 

4. Prosedur: 

a. Setiap pegawai unit kerja diwajibkan melaksanakan physical 
distancing serta social distancing selama bekerja di unitnya; 

b. Sebelum melakukan aktivitas di unit kerja diwajibkan absensi finger 
print di bagian SDM; 

c. Setiap pegawai (yang usianya di atas 50 tahun) dibatasi 50% kerja di 
kantor dan 50% melakukan work from home.  Pengaturan kerja 
ditetapkan oleh atasan masing masing, menyesuaikan kepentingan 
lembaga; 

d. Pegawai Ikopin dilarang mengikuti rapat secara offline dan dilarang 
mengikuti kegiatan offline di luar kampus (baik di dalam negeri 
maupun di luar negeri); 

e. Hindari kerumunan selama bekerja di unit dan lingkungan sekitarnya; 

f. Setiap unit kerja melakukan  pembersihan seluruh sarana dan 
prasarana kerja setiap hari minimal dua kali, yaitu pagi dan sore hari 
dengan menggunakan disinfektan;  

g. Pimpinan unit kerja memastikan bahwa unit kerja dan lingkungan 
sekitarnya dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan bersih  bagi 
semua pegawai dan para pihak yang berkepentingan dengan unit 
kerjanya. 
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No. Protokol : P-4 

PROTOKOL  
MEMASUKI RUANG KELAS 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Direktur Prodi  

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mengkondisikan aktivitas dosen dan 
mahasiswa sebelum dan sesudah masuk kelas. 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Hand sanitizer (Ikopin dan pribadi) 
b. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
c. Masker dan atau face shield (pribadi) 
d. Sarung tangan (pribadi) 

 
3. Pihak Terkait : 

a. Sekretariat Prodi 
b. Cleaning Service (CS) 

 
4. Prosedur: 

a. Pastikan selalu menggunakan masker, melakukan physical dan 
social distancing; 

b. Sering melakukan cuci tangan di temapt yang telah disediakan; 
c. Melihat denah posisi tempat duduk yang ada di pintu masuk; 
d. Tidak berjabat tangan dengan teman atau dosen saat bertemu di 

pintu masuk; 
e. Memasuki ruangan dengan ucapan salam; 
f. Tidak berkerumun di sekitar luar ruang kelas. 
g. Apabila telah berakhir kegiatan kelas, disarankan agar segera 

meninggalkan lingkungan kampus Ikopin. 
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No. Protokol : P-5 

PROTOKOL  
DALAM RUANG KELAS 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Sekretariat Prodi  

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mengkondisikan aktivitas dosen dan 
mahasiswa di dalam kelas. 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Hand Sanitizer (Ikopin dan pribadi) 
b. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
c. Masker dan atau face shield (pribadi) 

 
3. Pihak Terkait : 

a. Staf Sekretariat Prodi  
b. Cleaning Service (CS) 

 
4. Prosedur: 

a. Senantiasa selalu menggunakan masker, melakukan physical 

dan social distancing; 

b. Menempati tempat duduk sesuai nomor dalam denah; 

c. Pergunakan alat tulis sendiri; 

d. Bila harus izin ke luar ruangan cukup mengangkat tangan dan 

tidak perlu ke depan mendekati dosen; 

e. Hindari percakapan yang tidak perlu selama di dalam kelas; 

f. Setelah perkuliahan berakhir, pastikan dosen sudah 

meninggalkan ruangan terlebih dahulu; 

g. Apabila telah berakhir kegiatan kelas, disarankan agar segera 

meninggalkan lingkungan kampus Ikopin. 
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No. Protokol : P-6 

PROTOKOL KANTIN 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Manajer Kantin KKB Ikopin 

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mendukung proses kerja operasional 
kantin KKB Ikopin. 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Hand sanitizer (KKB dan pribadi) 
b. Sarana cuci tangan (KKB) 
c. Sarung tangan (pribadi) 
d. Masker dan atau face shield (pribadi) 

 
3. Pihak Terkait : 

a. Kepala Unit Kantin 
b. Karyawan Kantin  
c. Pengunjung KKB Ikopin 
 

4. Prosedur: 
a. Semua karyawan dan pengunjung Kantin KKB wajib 

menggunakan masker, melakukan physical dan social 
distancing,  dan disarankan menggunakan face shield serta 
sarung tangan; 

b. Pastikan makanan, minuman dan perlengkapannya tersedia 
dengan kondisi bersih, sehat, halal, serta setiap makanan 
disajikan dalam tempat tertutup;  

c. Melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah menyajikan dan 
atau mengkonsumsi makanan; 

d. Disarankan layanan kantin menggunakan box dan menghindari 
prasmanan; 

e. Pengunjung kantin dibatasi sebanyak 50 % dari kapasitas 
normal.  

f. Semua aktivitas pengunjung di dalam kantin dibatasi paling 
lama 40 menit. 
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No. Protokol : P-7 

PROTOKOL MASJID 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Ketua DKM 

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mendukung ibadah di Masjid Ikopin 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Thermometer gun (Ikopin) 
b. Vacuum cleaner (Ikopin) 
c. Hand sanitizer (Ikopin dan pribadi) 
d. Alat sprayer / semprotan disinfektan (Ikopin) 
e. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
f. Sajadah, mukena dan sarung tangan (pribadi) 

 
3. Pihak Terkait : 

a. Pembina DKM 
b. Anggota UKM DKM 
 

4. Prosedur: 
a. Semua pengguna masjid diwajibkan memakai masker, 

melakukan physical dan social distancing; 
b. Penggunaan masjid dibatasi hanya 50% dari kapasitas yang 

tersedia; 
c. Membuat batasan jarak antar jamaah; 
d. Meniadakan karpet/sajadah baik bagi imam maupun makmum; 
e. Menjaga kebersihan lantai dengan cairan disinfektan; 
f. Menjaga kebersihan tempat wudhu dan toilet dengan cairan 

disinfektan; 
g. Meminta kepada para jamaah yang sedang batuk dan bersin-

bersin agar selalu memakai masker dan menutup dengan siku 
tangan; 

h. Bagi yang demam berat, flu, dan salesma disarankan untuk 
sholat di rumah, sampai benar-benar sembuh; 

i. Hindari pertemuan yang tidak perlu di sekitar pelataran masjid. 
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No. Protokol : P-8 

PROTOKOL  
LAYANAN PERPUSTAKAAN 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Ka. Perpustakaan IKOPIN 

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mendukung proses operasional layanan 
perpustakaan Ikopin 
 

2. Alat dan Bahan: 

a. Hand sanitizer (Ikopin dan pribadi) 

b. Alat sprayer/semprotan disinfektan (Ikopin) 

c. Sarung tangan (pribadi) 

d. Sarana cuci tangan (Ikopin) 

e. Tissue (Ikopin dan pribadi) 
 

3. Pihak Terkait : 

a. Staf Perpustakaan; 

b. Cleaning Service (CS) 
 

4. Prosedur: 

a. Semua pengunjung dan pegawai perpustakaan diwajibkan  
menggunakan masker, melakukan physical dan social distancing; 

b. Pengunjung perpustakaan di batasi sebanyak 50% dari kapasitas 
perpustakaan; 

c. Setiap pengunjung perpustakaan disarankan untuk menggunakan 
sarung tangan dan membawa hand sanitizer pribadi untuk digunakan 
sebelum maupun setelah selesai dari perpustakaan; 

d. Hindari kerumunan selama berada di perpustakaan dan lingkungan 
sekitarnya; 

e. Petugas layanan tempat penitipan tas, jaket, dll menyediakan 
handsanitizer  dan pastikan sebelum memasuki perpustakaan setiap 
tangan pengunjung mendapatkan pembersihan; 

f. Pencarian buku dan penyerahan buku harus dibungkus dengan 
menggunakan plastik; 

g. Petugas perpustakaan melakukan pembersihan seluruh sarana dan 
prasarana perpustakaan setiap hari minimal dua kali, yaitu pagi dan 
sore hari dengan menggunakan disinfektan; 

h. Semua pengunjung dan petugas perpustakaan Ikopin wajib mematuhi 
protokol kesehatan yang ditetapkan. 
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No. Protokol : P-9  

PROTOKOL LABORATORIUM 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Ka.Lab. IKOPIN 

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mendukung proses kerja operasional laboratorium. 
 

2. Alat dan Bahan: 

a. Hand sanitizer (Ikopin dan pribadi) 

b. Alat sprayer/semprotan disinfektan (Ikopin) 

c. Lakban (Ikopin) 

d. Sarung tangan (Pribadi) 

e. Sarana cuci tangan (Ikopin) 

f. Masker dan atau face shield (Pribadi) 
 

3. Pihak Terkait : 

a. Staf Laboratorium 

b. Asisten Lab. 
 

4. Prosedur: 

a. Setiap pengunjung laboratorium wajib menggunakan masker, 
melakukan physical dan social distancing, serta disarankan 
menggunakan face shield dan sarung tangan (untuk laboratorium 
komputer); 

b. Praktikum dilaksanakan dengan jumlah peserta maksimum 50% dari 
kapasitas laboratorium; 

c. Melakukan pembersihan seluruh perangkat laboratorium sebelum dan 
sesudah digunakan dengan menggunakan disinfektan; 

d. Pengaturan jadwal oleh Ka. Lab dan Asisten Lab; 

e. Materi laboratorium dititikberatkan pada aktivitas yang berhubungan 
dengan perangkat di laboratorium, kegiatan seperti penjelasan awal, 
pre-test dan pos-test dilakukan/ dikerjakan di luar laboratorium; 

f. Jika memungkinkan untuk laboratorium yang menggunakan alat, 
mahasiswa diharuskan menggunakan sarung tangan, yang merupakan 
perlengkapan pribadi dan setelah selesai digunakan, agar dicuci 
dengan bersih menggunakan sabun; 

g. Setelah selesai kegiatan laboratorium dan penyemprotan disinfektan, 
asisten laboratorium menyiapkan aktivitas untuk pelaksanaan jadwal 
laboratorium berikutnya. 
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No. Protokol : P-10 

PROTOKOL ASRAMA 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : RTP & Satuan Pengamanan 

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mendukung aktivitas di asrama 
mahasiswa. 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Thermometer gun (Ikopin) 
b. Hand sanitizer (Ikopin dan pribadi) 
c. Alat sprayer/semprotan disinfektan (Ikopin) 
d. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
e. Masker dan atau face shield (pribadi) 

 
3. Pihak Terkait : 

a. RTP 
b. Pembina dan pengasuh asrama 
 

4. Prosedur: 
a. Pastikan untuk selalu menggunakan masker, melakukan 

physical dan social distancing selama di asrama dan sekitarnya; 
b. Lakukan cek suhu tubuh menggunakan thermometer gun dan 

konfirmasi ke pembina/pengasuh asrama apabila melebihi suhu 
normal (di atas 37,5 0C); 

c. Cuci tangan sebelum memasuki kamar; 
d. Penyemprotan ruangan dengan disinfektan setiap hari; 
e. Mengganti/mencuci sprei, sarung bantal, selimut, dan sarung, 

minimal setiap minggu; 
f. Mencuci alat makan secara bersih dalam air yang megalir; 
g. Usahakan membeli makanan secara take away (dibungkus) 

dan dikonsumsi di kamar masing-masing atau di ruang makan; 
h. Mengurangi pertemuan yang tidak perlu. 
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No. Protokol : P-11 

PROTOKOL KUNJUNGAN TAMU 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Direktur Humas dan Promosi dan 
Pejabat Struktural Ikopin 

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mendukung proses operasional 
pelaksanaan penerimaan tamu institut dan tamu  pada masing-
masing unit kerja di Ikopin. 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Hand sanitizer (Ikopin) 
b. Alat sprayer/semprotan disinfektan (Ikopin) 
c. Sarung tangan (pribadi) 
d. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
e. Tissue (pribadi) 
f. Masker dan atau face shield (pribadi) 

 
3. Pihak Terkait : 

a. Staf Humas 
b. Pimpinan Unit dan Sekretariat Rektor 
c. Satpam 

 
4. Prosedur: 

a. Memastikan tamu menggunakan masker, melakukan 
pemeriksaan suhu tubuh dengan thermometer gun, 
melaksanakan physical distancing dan social distancing; 

b. Penerimaan tamu dengan maksimal jumlah tamu lima orang 
dan diatur sedemikian rupa agar memberikan rasa aman, 
nyaman, menyenangkan dan memperoleh kesan positif; 

c. Pegawai yang melayani tamu disarankan untuk menggunakan 
face shield, dan menyiapkan hand sanitizer serta tissue untuk 
digunakan saat berinteraksi dengan tamu dan sesudahnya;  

d. Hindari kondisi berkerumun selama melayani tamu; 
e. Tamu diharuskan mencuci tangan atau membersihkan tangan 

dengan hand sanitizer; 
f. Lakukan pembersihan seluruh sarana dan prasarana ruang 

tamu dengan disinfektan setiap selesai penerimaan tamu;  
g. Semua tamu dan penerima tamu wajib mamatuhi protokol 

kesehatan yang ditetapkan; 
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No. Protokol : P-12 

PROTOKOL  
PELAKSANAAN SEMINAR, KOLOKIUM 
DAN SIDANG 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Direktur masing-masing Prodi 
IKOPIN 

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mendukung proses operasional 
pelaksanaan penelitian skripsi dan thesis. 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Hand sanitizer (Ikopin dan pribadi) 
b. Alat sprayer/semprotan disinfektan (Ikopin) 
c. Sarung tangan (pribadi) 
d. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
e. Tissue (Ikopin dan pribadi) 
f. Masker dan atau face shield (pribadi) 

 
3. Pihak Terkait: 

a. Pejabat Struktural Prodi dan Staf 
b. Cleaning Service (CS) 

 
4. Prosedur: 

a. Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan seminar, kolokium 
dan sidang (skripsi/tugas akhir) diwajibkan menggunakan 
masker, memperhatikan physical distancing serta social 
distancing selama proses penyelesaian administrasi dan 
keuangan, bimbingan, seminar, kolokium dan sidang; 

b. Pelaksanaan seminar dan sidang komprehensif hanya dihadiri 
oleh lima atau maksimal enam orang dalam satu ruang sidang; 

c. Pelaksanaan seminar UP, kolokium, dan sidang diatur 
sedemikian rupa dan terjadwal dengan baik.   

d. Hindari penumpukan jadwal, kerumunan peserta, kerumunan 
mahasiwa pendukung dan hindari aktivitas yang mengganggu 
pelaksanaan seminar, kolokium dan sidang kandidat lainnya; 

e. Petugas cleaning service melakukan penyemprotan disinfektan 
setelah melaksanakan seminar atau kolokium atau sidang;  
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No. Protokol : P-13 

PROTOKOL PEMELIHARAAN DAN PEMBANGUNAN 
INFRASTUKTUR 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Ka. Bag RTP dan Koordinator Cleaning Service 
Ikopin 

 

1. Tujuan : 
Protokol ini dibuat sebagai panduan cleaning alat sentuh yang sering 
digunakan sesudah dan sebelum memasuki ruangan 
 

2. Alat dan Bahan : 
a. Lap lembab/kanebo (Ikopin) 
b. Alat semprot disinfektan (Ikopin) 
c. Cairan disinsfektan (Ikopin) 
d. Sarung tangan (Ikopin dan pribadi) 
e. Masker berstandar (Ikopin dan pribadi) 

 
3. Pihak Terkait : 

a. Staf RTP 
b. Cleaning Service (CS) 

 
4. Prosedur : 

a. Memastikan semua pekerja menggunakan masker dan 
memperhatikan social distancing dan physical distancing; 

b. Sebelum memasuki gedung/ruangan semua yang berkepentingan 
harus mencuci tangan menggunakan sabun cair di air mengalir dan 
atau disemprot dengan cairan disinfektan; 

c. Waktu pelaksanaan kebersihan setiap hari Senin s.d Jum’at setiap 4 
(empat) jam sekali dari pukul 07.00 s.d. 16.00; 

d. Pelaksanaan kebersihan (mengepel lantai,  mengelap meja/lemari, 
computer, jendela, kamar kecil/toilet dll) harus menggunakan cairan 
disinfektan; 

e. Memastikan tong sampah dalam keadaan kosong dan bersih pada 
saat jam pulang. 

f. Seluruh petugas kebersihan luar ruangan wajib menggunakan masker; 
g. Pada saat memasuki lingkungan kampus harus mencuci tangan dan 

disemprot cairan disinsfektan; 
h. Petugas luar ruangan apabila akan memasuki gedung/ruangan wajib 

mencuci tangan dengan sabun di tempat yang sudah disediakan atau 
disemprot cairan disinsfektan; 

i. Waktu pelaksanaan kebersihan setiap hari Senin s.d Jum’at setiap 4 
(empat) jam sekali dari pukul 07.00 s.d. 16.00. 
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No. Protokol : P-14  
 

PROTOKOL  
KEGIATAN DI GEDUNG SUHARDANI DAN IKOPIN 
TRAINING CENTRE (ITC) 
 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 
 

PIC : Ka. Bag. RTP 
 

 

1. Tujuan : 
Protokol ini dibuat untuk mendukung kegiatan di Gedung Serba Guna 
Suhardani, seperti kuliah umum, seminar, dan pesta pernikahan dan 
pemanfaatn gedung ITC 
 

2. Alat dan Bahan : 
a. Tempat/Gedung Serba Guna  (GSG) Suhardani (Ikopin) 
b. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
c. Hand sanitizer  (Ikopin dan Pribadi) 
d. Alat sprayer/penyemprot dengan disinfektan (Ikopin) 

 
3. Pihak Terkait : 

a. Staf RTP 
b. Cleaning Service (CS) 
c. Event/Wedding Organizer 
d. Penyelenggara Kegiatan 

 
4. Prosedur : 

a.  Memastikan semua yang terlibat dalam penggunaan Gedung 
Suhardani dan Gedung ITC menggunakan masker dan memperhatikan 
social distancing dan physical distancing; 

b. Penyemprotan GSG dengan disinfektan sehari sebelum acara 
dilaksanakan dan setelah acara dilaksanakan; 

c. Menjaga kebersihan toilet dan perlengkapannya; 
d. Tamu undangan dan semua personil yang terlibat di Gedung Suhardani 

ialah maksimal sebanyak 100 orang (memanfaatkan dalam gedung dan 
luar gedung) dan jumlah pengguna untuk Gedung ITC maksimal 30 
orang; 

e. Setiap tamu undangan wajib mencuci tangan di tempat yang sudah 
disediakan; 

f. Selama beraktivitas di dalam gedung dan sekitarnya tetap 
melaksanakan protokol kesehatan secara umum dan menghindari 
kerumunan dan berkerumun; 

g. Tamu undangan paling lama hanya 30 menit berada di gedung 
Suhardani; 
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No. Protokol : P-15 

PROTOKOL UJIAN 
(UTS/UAS) 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Sekretariat Prodi  

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk aktivitas pengawas, dosen dan mahasiswa 
di dalam kelas saat ujian berlangsung. 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Hand Sanitizer (Ikopin dan pribadi) 
b. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
c. Masker dan atau face shield (pribadi) 

 
3. Pihak Terkait: 

Staf Sekretariat Prodi  
 
 

4. Prosedur: 
a. Pastikan semua panitia ujian dan mahasiswa selalu 

menggunakan masker, melakukan physical dan social distancing;  
b. Menempati tempat duduk sesuai nomor dalam denah; 
c. Pergunakan alat tulis sendiri; 
d. Peserta ujian dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas normal; 
e. Pengawas ujian wajib memberikan lembar soal dan lembar 

jawaban secara langsung kepada peserta ujian; 
f. Bila harus izin ke luar ruangan cukup mengacungkan tangan; 
g. Bila peserta ujian telah mengerjakan semua soal, maka 

diperkenankan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. 
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No. Protokol : P-16 

PROTOKOL PELAKSANAAN RAPAT 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Sekretariat Rektorat dan Pimpinan 
Unit 

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mendukung proses operasional 
pelaksanaan rapat institut di Ikopin. 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Hand sanitizer (Ikopin) 
b. Alat sprayer/semprotan disinfektan (Ikopin) 
c. Sarung tangan (pribadi) 
d. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
e. Tissue (Ikopin atau pribadi) 

 
3. Pihak Terkait : 

a. Staf Sekretariat Rektor; 
b. Staf Unit Kerja; 
c. Satpam 

 
4. Prosedur: 

a. Peserta rapat menggunakan masker, melakukan physical dan 
social distancing, dan disarankan menggunakan face shield; 

b. Menempati tempat duduk yang telah diberi tanda dan satu meja 
kabinet untuk satu orang peserta rapat; 

c. Pengunjung dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas ruangan yang 
tersedia; 

d. Pelaksanaan rapat diupayakan bisa tuntas dalam waktu 60 menit 
atau selambat-lambatnya 90 menit; 

e. Konsumsi rapat dalam bentuk box; 
f. Absensi rapat menggunakan alat tulis masing-masing atau 

disarankan menggunakan google form; 
g. Ruang rapat selalu dalam keadaan higienis dengan melakukan 

penyemprotan disinfektan sebelum dan sesudah rapat; 
h. Notulensi rapat secara ringkas agar disebarkan kepada peserta, 

paling lama dua jam setelah rapat dinyatakan selesai. 
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No. Protokol : P-17 

PROTOKOL KEGIATAN 
KEMAHASISWAAN 

Mulai Berlaku : 1 Juli 2020 

PIC : Ketua Lembaga Kegiatan 
Kemahasiswaan (DPM, BEM, UKM, 
HIMA) 

 
1. Tujuan: 

Protokol ini dibuat untuk mengkondisikan seluruh aktivitas kegiatan 
kemahasiswan, seperti BEM, DPM, Hima dan UKM. 
 

2. Alat dan Bahan: 
a. Hand Sanitizer (Ikopin dan pribadi) 
b. Sarana cuci tangan (Ikopin) 
c. Masker dan atau face shield (pribadi) 
d. Sarung tangan (pribadi) 

 
3. Pihak Terkait : 

a. Direktur Kemahasiswaan 
b. Staf Kemahasiswaan Ikopin 
c. Pengurus BEM, DPM, Hima dan UKM 

 
4. Prosedur: 

a. Semua pelaksana kegiatan kemahasiswaan diwajibkan 

menggunakan masker, melakukan physical dan social distancing; 

b. Semua aktivitas kegiatan kemahasiswaan di Ikopin baik 

akademik maupun non akademik dibatasi dengan 

memperhatikan ketentuan pemerintah,  

c. Disarankan tidak melakukan kegiatan yang sifatnya 

mengumpulkan massa/rapat/diskusi/latihan di kampus Ikopin; 

d. Seluruh mahasiswa Ikopin yang tergabung dalam organisasi 

kemahasiswaan dilarang mengikuti perlombaan (yang sifatnya 

offline), baik di dalam negeri maupun di luar negeri; 

e. Jika tidak terlalu urgent, dilarang mengundang tamu dari pihak 

luar; 

f. Memperhatikan perilaku hidup bersih dan sehat. 

g. Menjaga kebersihan dan kenyamanan ruang sekretariat DPM, 

BEM, Hima dan UKM 
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1. TUJUAN 

Prosedur ini dilakukan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan evaluasi proses belajar 

mengajar di lingkungan Institut Manajemen Koperasi Indonesia (selanjutnya disebut dengan 

singkatan IKOPIN). Evaluasi PBM dilakukan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap 

setiap elemen PBM setelah mengikuti PBM selama satu semester. Hasil evaluasi merupakan 

umpan balik bagi dosen, Program Studi, sarana prasarana, dan juga Manajemen IKOPIN secara 

keseluruhan dalam mengelola PBM. 

 

2. LINGKUP PENERAPAN 

Prosedur ini diterapkan satu semester sekali di akhir semester di seluruh Program Studi. 

 

3. LAMPIRAN 

a. Google Docs Evaluasi PBM. 

b. Kalender Akademik Semester. 

 

4. DEFINISI 

a. Dosen adalah dosen IKOPIN yang aktif mengajar pada semester dalam masa evaluasi. 

b. Evaluasi proses belajar mengajar (selanjutnya disingkat PBM) adalah penilaian oleh 

mahasiswa terhadap pelaksanaan pembelajaran terkait dengan kinerja dosen dalam 

mengajar dan pelayanan kesekretariatan pada semester tertentu. 

c. Google Docs adalah aplikasi yang dibuat oleh Google untuk pengisian formulir secara 

online, dalam hal ini berisi rincian elemen evaluasi PBM beserta cara pengisiannya.  

d. Kepuasan mahasiswa adalah gambaran persepsi mahasiswa terhadap elemen yang dinilai 

dan merupakan indikator yang digunakan dalam evaluasi PBM,. 

e. Ketua Mahasiswa adalah seorang mahasiswa yang dipilih dan ditetapkan oleh mahasiswa 

dalam suatu kelas untuk mewakili mereka dalam kaitannya dengan urusan akademik dan 

kemahasiswaan. 

f. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif IKOPIN. 

g. Masa evaluasi adalah masa dilakukannya evaluasi PBM selama satu semester tertentu 

sebagaimana ditetapkan dalam Kalender Akademik. 

h. Program Studi adalah program studi yang ada di lingkungan IKOPIN. 

i. Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah unit kerja di IKOPIN yang memiliki tugas 

pokok dan fungsi mengelola sistem penjaminan mutu akademik beserta perencanaan mutu. 

j. Sekretariat adalah Sekretariat Program Studi di IKOPIN. 



5. PIHAK YANG TERLIBAT 

a. Dosen  

b. Mahasiswa 

c. Ketua Mahasiswa 

d. Sekretariat Program Studi 

e. SPMI 

 

6. KRITERIA DAN STANDAR 

a. Evaluasi terhadap dosen diukur berdasarkan 2 kategori yaitu kinerja dosen dan saat proses 

pembelajaran. 

b. Kinerja dosen diukur menggunakan 5 kriteria; kinerja mengajar, kompetensi pedagogi, 

kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 

c. Evaluasi saat proses pembelajaran diukur menggunakan 5 kriteria; bukti langsung 

(tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), 

dan empati (emphaty).  

d. Evaluasi terhadap pelayanan kesekretariatan diukur menggunakan 5 kriteria; bukti 

langsung (tangibles), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan 

(assurance), dan empati (emphaty). 

e. Kepuasan mahasiswa diukur dengan menggunakan skala dengan rentang 1-5, dimana 1 

mencerminkan penilaian sangat tidak puas dan 5 mencerminkan penilaian sangat puas. 

f. Setiap kriteria dirinci kedalam elemen yang dinilai sebagai indikator untuk dievaluasi. 

 

7. PROSEDUR 

a. Direktur Program Studi menyiapkan berkas Google Docs paling lambat 30 hari kalender 

sebelum akhir perkuliahan berdasar Kalender Akademik. 

b. Direktur Program Studi mengkonsultasikan berkas Google Docs kepada Ketua SPMI dan 

Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk menjamin kesesuaian antara 

isi dan cara pengisian dengan tujuan evaluasi PBM, paling lambar 21 hari kalender sebelum 

akhir perkuliahan berdasar Kalender Akademik. 

c. Direktur Program Studi memperbaiki Google Docs jika ada masukan atau koreksi dari 

Ketua SPMI dan/atau  Wakil Rektor I, paling lambar 14 hari kalender sebelum akhir 

perkuliahan berdasar Kalender Akademik.       

d. Jika tidak ada masukan atau koreksi, Direktur Program Studi menyebarkan (broadcasat) 

Google Docs kepada Ketua Mahasiswa dan menjelaskan ketentuan pengisiannya, serta 



meminta agar Ketua Mahasiswa meneruskan Google Docs kepada seluruh mahasiswa, 

paling lambar 10 hari kalender sebelum akhir perkuliahan berdasar Kalender Akademik. 

e. Ketua Mahasiswa menyebarkan (broadcast) Google Docs kepada seluruh mahasiswa di 

kelas yang bertalian melalui kanal informasi tercepat dan termudah, paling lambar 7 hari 

kalender sebelum akhir perkuliahan berdasar Kalender Akademik. 

f. Mahasiswa mengisi Google Docs dan mengirim (submit), paling lambar 3 hari kalender 

setelah hari terakhir perkuliahan berdasar Kalender Akademik. 

g. SPMI mencocokkan jumlah Google Docs terisi yang sudah dikirim dengan jumlah 

mahasiswa dalam setiap kelas, paling lambat 7 hari kalender setelah hari terakhir 

perkuliahan berdasar Kalender Akademik. 

h. Jika jumlah Google Docs terisi kurang dari jumlah mahasiswa dalam setiap kelas, SPMI 

memberitahu Ketua Mahasiswa tentang ketidaksamaan tersebut, agar segera dicek ke 

mahasiswa di kelas yang bertalian, paling lambat 10 hari kalender setelah hari terakhir 

perkuliahan berdasar Kalender Akademik. 

i. Ketua Mahasiswa mengkonfirmasi kepada mahasiswa di kelasnya yang belum mengisi dan 

mengirim Google Docs untuk segera mengisi dan mengirimkannya.  

j. Mahasiswa yang belum mengisi dan mengirim Google Docs agar segera mengisi dan 

mengirimkannya paling lambat 13 hari kalender setelah hari terakhir perkuliahan berdasar 

Kalender Akademik. 

k. SPMI mengompilasi data dari Google Docs, menganalisis, dan menyajikannya dalam tabel 

dan/atau grafik, dan mengirimkan hasilnya kepada masing-masing dosen dan Direktur 

Program Studi, paling lambat 20 hari kalender setelah hari terakhir perkuliahan berdasar 

Kalender Akademik. 
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