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Bismillahirraohmanirohim,

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat 
dan karunia-Nya, buku THE JOURNEY TO NORMAL : Pan-
duan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid-19 
ini telah selesai disusun. Seperti hal nya yang sudah diketahui 
Bersama, pandemic COVID-19 telah melanda hampir seluruh 
umat manusia di berbagai belahan dunia. Pada tanggal 12 Feb-
ruari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel corona-
virus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease 
(COVID19). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetap-
kan COVID-19 sebagai pandemi.

Pedoman ini ditujukan bagi seluruh cicitas akademika FKIK 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sebagai acuan dalam 
melakukan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19. Pedoman ini 
bersifat sementara dan akan diperbarui sesuai dengan perkem-
bangan penyakit dan situasi terkini. 

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam peny-
usunan pedoman ini, saya sampaikan terimakasih. Saya ber-
harap pedoman ini dapat dimanfaatkan dengan baik serta men-
jadi acuan dalam kegiatan kesiapsiagaan.    
  

Dekan,

Prof. Dr. dr. Yuyun Yueniwati P.W., M.Kes,Sp.Rad (K)

KATA PENGANTAR
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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada awal bulan Maret 2020, WHO telah menyatakan Coro-
na Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai sebuah penyakit pan-
demi yang mengancam seluruh negara di Dunia. Kasus konfir-
masi positif COVID-19 di Indonesia sudah tersebar ke seluruh 
wilayah di Indonesia dan telah ditemukan di berbagai kabupat-
en dan kota. Situasi ini memiliki dampak pada semua segi ke-
hidupan masyarakat, dari aspek Ekonomi, Keamanan, Politik, 
Keagamaan serta sosial-budaya, pertahanan, dan keamanan. 
Keadaan ini menuntut perlunya strategi dan upaya yang kom-
prehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Penanggu-
langan pandemi COVID-19 ini membutuhkan peran serta dari 
semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, pihak 
swasta dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Ke-
satuan Republik Indonesia. 

Dunia pendidikan dan masyakat memiliki kontribusi besar 
dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah 
populasi pelajar dan besarnya mobilitas serta interaksi pelajar 
dengan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Perce-
patan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tel-
ah menyatakan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 
dilakukan salah satunya dengan meliburkan tempat kerja, in-
stitusi pendidikan dan pusat-pusat keramaian lainnya. Salah 
satu dampaknya adalah mengganti kegiatan belajar mengajar di 
kampus menjadi pembelajaran daring. Akan tetapi, pembelaja-
ran daring tidak selamanya bisa diterapkan. Terlebih pembela-
jaran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan menuntut 
adanya pembelajaran keterampilan klinis dan laboratoris serta 
pengalaman lapangan yang tidak tergantikan. Pembelajaran dan 
penilaian pada aspek kognitif, psikomotor maupun afektif harus 
bisa berjalan optimal untuk mencapai level kompetensi yang tel-
ah ditetapkan. 
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Paska pemberlakuan PSBB, Pemerintah mensosialisasikan 
hidup berdampingan dengan COVID-19 melalui adaptasi New 
Normal. Oleh karena itu, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kese-
hatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah melakukan 
serangkaian persiapan berupa identifikasi resiko, perencanaan 
upaya mitigasi dan sosialisasi tatanan baru pada masa pandemi 
COVID-19. Konsep tatanan baru disusun dengan motto “Im-
proving student achievement while suppressing virus transmis-
sion” yang artinya meningkatkan prestasi belajar mahasiswa 
sambil menekan transmisi virus COVID-19. Maka dari itu, di-
pandang perlu untuk menyusun panduan tatanan baru masa 
pandemik COVID-19 dalam bentuk buku panduan yang dapat 
pergunakan oleh seluruh masyarakat, baik bagi institusi Pendi-
dikan tinggi secara umum maupun civitas UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang.

B. DASAR HUKUM

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 
2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 
2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan 
Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 
2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19).

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial 
Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

5. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 
657/03/2020 Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran 
COVID-19 di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam 
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6. Keputusan Dekan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang No. 514/5/2020 Tentang Tim Persiapan New 
Normal FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

C. THE JOURNEY TO NEW NORMAL

Buku “THE JOURNEY TO NEW NORMAL : Panduan Un-
tuk Menjalani Tatanan Kehidupan Baru Pada Masa Pandemi 
Covid-19 di Kampus” ini disusun sebagai referensi seluruh ci-
vitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam 
menjalankan kegiatan Tri Dharma Pendidikan tinggi. Panduan 
meliputi protokol pencegahan infeksi covid-19 pada kegiatan 
akademik maupun non akademik saat tahapan new normal 
diberlakukan.

D. SASARAN

Sasaran panduan ini ditujukan untuk dosen, karyawan dan 
mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan 
Tinggi.
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A. MENGENAL PENYAKIT INFEKSI COVID-19 

1.  Gambaran Umum

Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) merupakan agen mikroba 
yang menyebabkan gejala sesak nafas berat yang dikenal dengan 
sebutan Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Sejak diumum-
kan oleh World Health Organization (WHO) sebagai penyakit 
pandemic pada March 11, 2020, lebih dari 7 juta umat manusia 
di seluruh dunia telah dinyatakan positif mengidap penyakit 
tersebut. Menurut laporan terakhir dari WHO, tingkat kema-
tian akibat Covid-19 sudah mencapai 6% (WHO, 2020a, 2020b). 
Semua kelompok usia rentan terhadap penyakit ini dengan ra-
ta-rata usia pada pasien laki-laki dan wanita yang dinyatakan 
mengidap Covid-19 adalah 50 tahun dan 52 tahun. Meskipun 
remaja dan anak-anak dibawah 18 tahun dinyatakan memiliki 
resiko infeksi yang sangat rendah, namun terdapat laporan yang 
tidak sedikit mengenai pasien Covid-19 pada anak yang bera-
da dalam kategori berat dan bahkan sampai menuju kematian 
(CDC COVID-19 Response Team, 2020).

Kasus covid-19 di Indonesia pada saat buku ini disusun ma-
sih menunjukan peningkatan infeksi baru Covid-19. Lebih dari 
35.000 pasien dengan konfirmasi positif Covid-19 telah dilapor-
kan. Tidak kurang 2.000 pasien diantaranya telah dinyatakan 
meninggal. Meskipun angka infeksi masih terus meningkat, 
namun tercatat 13.000 (36%) pasien telah dinyatakan sembuh. 
Beberpa Provinsi di Indonesia telah diijinkan untuk membu-
ka pembatasan sosial berskala besar dan menuju kepada era 
New-Normal yang say buku ini ditulis istilahnya kembali diper-
baharui menjadi Adaptasi Kebiasaan Baru.

BAB II
SELAYANG PANDANG COVID-19
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Sebaran kasus positif Covid-19 di Indonesia didominasi oleh 
Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dengan Provinsi Jakarta, Jawa 
Timur dan Jawa Barat menduduki peringkat pertama, Kedua 
dan Ketiga.  Kurang dari 40% kasus Covid-19 yang terjadi di luar 
Pulau Jawa. Sebaran 15 provinsi dengan kasus konfirmasi positif 
Covid-19 di Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1

Sebaran Kasus Konfirmasi Positif Covid-19 di Indonesia

2. Agen Infeksi dan Transmisi Penyakit 

SARS-CoV-2 merupakan virus dengan Genom RNA ber-ran-
tai tunggal (single stranded) yang berasal dari genus Betacoro-
naviridae. Infeksi SARS-CoV-2  ditularkan antar manusia, teru-
tama melalui penyebaran dan kontak dengan droplet atau lendir 
pernapasan (mirip dengan penularan pada MERS dan SARS) 
(Otter J. et al. 2015, Lai C. et al. 2020). Droplet pernapasan yang 
memiliki besar ukuran (>5 μm) hanya dapat bertahan di udara 
dalam waktu yang singkat (<17 menit) dan hanya dalam jarak 
dekat, umumnya <1 m (Kutter et al, 2018). Droplet pernapasan 
dapat menyebar >1 m dalam keadaan tertentu, seperti apabila 
terbawa oleh aliran udara dari ventilasi AC (Lu et al, 2020) atau 
saat seseorang sedang bersin dengan posisi face to face (Bouroui-
ba, 2016).

http://dx.doi.org/10.1016/j.jhin.2015.08.027
https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105924
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879625717301773?via%3Dihub
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0764_article#r2
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1501197
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMicm1501197
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Dikotomi antara penyebaran secara “airborne” dan “drop-
let” berdasarkan pada ukuran tetesan, mungkin tidak dapat se-
cara akurat menggambarkan emisi atau pancaran pernapasan 
yang sebenarnya terjadi. (Bourouiba, 2020). SARS-CoV-2 atau 
COVID-19 memiliki level penyebaran yang lebih tinggi pada 
saluran pernafasan atas daripada SARS-CoV-1, pada kasus 
asymtomatis (tidak bergejala) atau pre-symtomatis (bergejala 
ringan), yang memungkinan kontribusi persebaran virus lebih 
luas (Gandhi, M. et al 2020).

Gambar 2.2

Virus SARS-nCoV-2 dilihat menggunakan mikroskop electron.

(https://www.niaid.nih.gov/news-events/novel-coronavirus-sarscov2-images)

3. Mekanisme Penularan Penyakit

Insiden kasus positif Covid-19, salah satunya dipengaruhi 
oleh mekanisme penularan/transmisi agen penyebab infeksi. 
Berikut adalah mekanisme transmisi Covid-19

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2763852
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32329972/


8

1. Kontak Transmisi

Berdasarkan pada penelitian in vitro, virus SARS-CoV-2 
dapat bertahan hingga 4 hari apabila droplet pernapasan 
menetap pada permukaan benda (van Doremalen N. et al. 
2020). Transmisi (penularan) terjadi apabila kontak dengan 
objek/benda yang terkontaminasi oleh virus, diikuti oleh 
kontak dengan membran mukosa atau selaput lendir (seper-
ti mata, hidung, mulut) ketika menyentuh wajah.

2. Transmisi Secara Aerosol (partikel di udara)

Transmisi secara aerosol dari virus SARS-CoV-2 belum 
terbukti, namun hal ini mungkin terjadi (Morawska, 2020). 
Aerosol coronavirus (bukan SARS-CoV-2) memiliki ukuran 
partikel ≤ 5µm yang telah dibuktikan pada subjek terinfeksi 
(Leung N. et al. 2020) dan beberapa studi menemukan  bah-
wa transmisi tersebut terjadi karena penyebaran via udara 
(airborne) yang “oportunistik” (Roy et al, 2004). Berdasar-
kan pada penelitian in vitro, virus SARS-CoV-2 mungkin 
dapat bertahan selama setidaknya 3 jam pada lingkungan 
aerosol (van Doremalen N. et al. 2020). Efektivitas dari tin-
dakan pencegahan pada airbone untuk virus-virus saluran 
pernapasan, dibandingkan dengan pencegahan droplet, ma-
sih kontroversial (Shiu et al, 2019), RNA dari virus SARS-
CoV-2 telah terdeteksi dari sample udara di ruang isolasi 
pasien (Zhen-Dong G. et al. 2020).

3. Jalur Transmisi Lainnya

Virus SARS-CoV-2 dapat berada pada tinja, meningkat-
kan kemungkinan (yang belum terkonfirmasi) penularan 
secara fecal-oral (Yeo C. et al. 2020). Pada beberapa kasus, 
virus mungkin bertahan lebih lama daripada di saluran na-
fas (Tang A. et al. 2020). Angka transmisi vertikal (dari ibu 
ke anak) tampaknya rendah (seperti pada SARS-CoV) (Zhu 
H. et al. 2020)

https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973
https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016041202031254X#b0015
https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp048051
https://doi.org/10.1056/NEJMc2004973
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31259864/
https://doi.org/10.3201/eid2607.200885
https://doi.org/10.1016/S2468-1253(20)30048-0
https://doi.org/10.3201/eid2606.200301
https://doi.org/10.21037/tp.2020.02.06
https://doi.org/10.21037/tp.2020.02.06
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4. Gejala dan Tanda Klinis Pada pasien Covid-19

Covid-19 memberikan dampak yang berbeda pada indivi-
du yang berbeda. Kebanyakan dari orang yang terinfeksi, men-
galami kondisi yang ringan hingga sedang (80% kasus) pada 7 
hari pertama dan pulih tanpa hospitalisasi (rawat inap). Kira-ki-
ra 20% pasien yang mengalami sesak (terjadi pada hari ke 6-8), 
membutuhkan rawat inap. 

Gejala yang paling umum:
• Demam
• Batuk kering
• Mudah lelah

Gejala yang jarang:
• Sakit dan nyeri
• Nyeri tenggorokan
• Diare
• Konjunctivitis (kemerahan pada mata)
• Sakit kepala
• Menurunnya pembauan atau perasa
• Ruam pada kulit

Gejala serius:
• Kesulitan bernafas atau sesak
• Nyeri dada atau dada terasa tertekan
• Kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak

Rata-rata membutuhkan waktu 4-5 hari dari seseorang 
terinfeksi virus hingga munculnya tanda dan gejala klinis. 
Pada 75% kasus, gejala muncul pada hari 2-7. Sedang <1% 
muncul setelah 14 hari. 

5. Deteksi Dini dan Penegakan Diagnostik

Salah satu kegiatan yang direkomendasikan oleh Kemenkes 
RI dalam pencegahan dan pengendalian infeksi Covid-19 adalah 
dengan melakukan deteksi dini dan surveilans aktif kepada ses-
eorang yang memiliki resiko infeksi Covid-19. Pendeteksian dini 
diharapkan mempercepat dilakukannya intervensi dini segera 
pada pasien, yang mana ini akan sangat meningkatkan kemun-
gkinan pasien untuk pulih sempurna.  Deteksi dini dilakukan se-
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cara runtut dan sistematis, dimulai dari anamnesis (penggalian 
riwayat), pemeriksaan fisik (pemeriksaan suhu tubuh) hingga 
pemeriksaan penunjang (rapid test dan/atau RT-PCR).  

Kegiatan Deteksi dini di lingkungan Institusi Pendidikan 
(Universitas) adalah dengan memberikan kuisioner penapisan 
diagnosa dan resiko infeksi Covid-19. Civitas akademika yang 
telah mengisi kuisioner penapisan diagnosa dan resiko infeksi 
akan masuk dalam kategori Pasien dalam Pengawasan (PDP), 
Orang Dalam Pemantauan (ODP), Orang Tanpa Gejala (OTG). 
Kegiatan deteksi dini juga akan menentukan apakah mahasiswa, 
tenaga pendidik dan tenaga kependidikan layak untuk masuk 
ke kampus dengan cara menentukan resiko terjadinya infeksi 
Covid-19 pada orang tersebut menjadi : Orang dengan Resiko 
Tinggi, sedang dan Berat. 

Sedangkan kegiatan Surveilans aktif berupa pemantauan 
secara berkala kepada mahasiswa, tenaga pendidik dan kepen-
didikan saat berada di tempat tinggal asal maupun saat sudah 
kembali ke Kota Malang untuk melanjutkan kegiatan pembela-
jaran. Kegiatan surveilans aktif juga berupa rekomendasi untuk 
melakukan pemeriksaan laboratoris seperti Pemeriksaan Rapid 
test dan PCR atau dapat juga berupa rujukan ke fasilitas kese-
hatan jika diperlukan. Kegiatan deteksi dini dan surveilans aktif 
dapat dilakukan secara on-line dengan menggunakan sistem in-
formasi dan social media.

Deteksi dini yang direkomendasikan untuk diterapkan di in-
stitusi Pendidikan atau Universitas adalah :

1. Penapisan Online

Penggalian Riwayat (Anamnesis) melalui wawancara ter-
struktur dan/atau penulisan mandiri dengan menggunakan 
Formulir Penapisan secara online pada : kedokteran.uin-
malang.ac.id/konsuldokter 

2. Pemeriksaan suhu tubuh

Setiap orang yang hendak memasuki Gedung kampus 
dan pembelajaran lain diwajibkan untuk melewati pemer-
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iksaan suhu badan. Pemeriksaan menggunakan alat deteksi 
suhu non-kontak dengan Thermo gun. Suhu badan maksi-
mal yang diperbolehkan untuk memasuki ruangan adalah 
37,30 C. 

3. Pemeriksaan Resiko Infeksi di Tempat

Bagi tamu yang hendak memasuki Gedung kampus dan 
belum melakukan penapisan resiko secara online, maka 
dilakukan penapisan resiko di pintu masuk Gedung dengan 
membagikan Health Alert Card (HAC) atau disebut kartu 
kewaspadaan kesehatan. HAC diberikan kepada seluruh 
orang yang akan dilakukan pemeriksaan 

4. Pemeriksaan Antibodi menggunakan Rapid 
Test

- Hasil dari tes antibodi tidak boleh digunakan 
sebagai dasar tunggal untuk mendiagnosis atau 
mengecualikan infeksi SARS-CoV-

- Positif palsu dapat terjadi karena reaktivitas silang 
dengan antibodi dari infeksi sebelumnya, seperti dari 
coronavirus lain.

- Pelabelan menunjukkan bahwa orang yang hasil 
tesnya negatif harus diperiksa lagi dalam beberapa 
hari, dan hasil positif harus dikonfirmasi dengan 
metode lain. Juga, intensitas garis uji tidak selalu 
berkorelasi dengan titer antibodi SARS-CoV-2.

5. Pemeriksaan agen infeksi menggunakan PCR

- Pemeriksaan Reverse Transcriptase Polymerase 
Chain Reaction (RT PCR) dari sampel pernafasan 
merupakan tes pilihan

- Sensitivitas yang bervariasi bergantung pada asal 
spesimen tersebut diambil (Wang et al. 2020)

- Penyebaran virus/tingkat positif dapat bervariasi 
antara kedua kasus dan selama perjalanan penyakit 
(Farkas J et al 2020)  – Maka suatu tes negatif tunggal 
tidak mengeksklusi kemungkinan infeksi.
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6. Pemeriksaan Penunjang Radiologi

- Pemeriksaan radiologi untuk membantu menegakkan 
diagnosa Covid-19 adalah Pemeriksaan Radiografi 
Toraks/Chest X-Ray, CT-Scan Toraks dan USG Paru

- Pemeriksaan Radiologi (X-Ray Toraks dan CT Scan 
Toraks) tidak direkomendasikan bagi populasi orang 
tanpa gejala yang datang secara pribadi untuk skrining, 
atau hanya berdasarkan faktor epidemiologis, dan 
atau tanpa alasan yang jelas.

- Radiografi toraks merupakan pemeriksaan radiologi 
utama dalam diagnosis COVID19 dan dalam keadaan 
endemi/pandemi dengan temuan gambaran GGO 
dankonsolidasi bilateral, lokasi di perifer dan zona 
bawah paru dapat disimpulkan sebagai tanda 
pneumonia tipikal COVID-19, sampai didapatkan 
tes lain yang dipakai dapat memastikan hal tersebut 
bukan COVID-19

7. Pengobatan dan Perawatan

Pasien dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat, bisa 
mengelola gejalanya dengan tetap tinggal di rumah (WHO, 
2020). Usahakan untuk istirahat dan cukup cairan tubuh. 
Minum obat-obatan bebas seperti acetaminophen (Parac-
etamol) bisa membantu pasien merasa lebih baik. Sebisa 
mungkin pasien berada di ruang tersendiri dan berjarak 
dengan orang-orang lainnya di dalam rumah. Jika pasien 
perlu berhubungan dengan orang lain di sekitar rumahnya, 
usahakan memakai masker kain. Jika pasien mengalami tan-
da-tanda kegawatan seperti:
• Sulit bernafas
• Nyeri atau rasa tertekan di dada yang menetap
• Mengalami kebingungan mendadak
• Tidak mampu bangun dari tidur
• Bibir atau wajah kebiruan

Segera cari bantuan gawat darurat dengan meneleponn-
ya terlebih dahulu (CDC, 2020). Hingga saat ini, belum ada 
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terapi spesifik yang direkomendasikan untuk pasien dengan 
Covid-19. Beberapa vaksin masih dalam proses penelitian. 
Perawatan suportif masih menjadi terapi andalan (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102516/).

B. PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19

Dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19, 
maka diperlukan beberapa langkah mitigasi pandemi Covid-19. 
Pemerintah Republik Indonesia melalui Gugus Tugas Penang-
gulangan Bencana Pandemi Covid-19 telah melakukan kampa-
nye langkah-langkah pencegahan penularan Covid-19 diantara-
nya dengan meningkatkan perilaku hidup sehat, menjaga jarak, 
cuci tangan pakai sabun sampai penggunaan alat pelindung diri 
(APD). Berikut adalah penjelasan singkat tentang pentingnya 
pencegahan penularan Covid-19  

1. Cuci Tangan Pakai Sabun

Mencuci tangan sangat diutamakan pada waktu-waktu 
penting, antara lain ;
1. Sebelum makan
2. Setelah buang air besar 
3. Sebelum menjamah makanan
4. Sebelum menyusui/menyiapkan susu bayi, 
5. Setelah beraktifitas.

Hindari menyentuh wajah dengan tangan bila tidak ya-
kin tangan dalam keadaan bersih.

2. Membersihkan tangan dengan Hand rub

Jika berada di dalam ruangan atau kelas, dimana ak-
ses ke tempat cuci tangan terbatas, maka tangan dapat 
dibersihkan dengan hand rub. Langkah membersihkan 
tangan dengan hand rub urutannya sama dengan mencuci 
tangan menggunakan air dan sabun, hanya dimulai dengan 
menuangkan larutan hand-sanitizer secukupnya.

1. Menggunakan handrub dengan kandungan alkohol 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102516/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102516/
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minimal 60% atau lebih. 
2. Menggunakan hand rub setelah bersentuhan dengan 

orang dan permukaan benda seperti pegangan di bus 
atau kereta, gagang pintu, atau benda lain yang rentan 
disentuh oleh banyak orang. (Dinkes)

3. Alat Pelindung Diri dari Penularan Covid-19

Dalam rangka mencegah penularan maupun transmisi 
dari agen penyebab Covid-19, maka diperlukan modifika-
si perilaku dari masyarakat. Salah satu bentuk modifikasi 
perilaku kesehatan adalah dengan menggunakan Alat Pe-
lindung Diri bagi seluruh masyarakat ketika berada di area 
resiko infeksi. Area resiko infeksi yang dimaksud adalah 
area di luar tempat tinggal yang terdapat kerumunan orang 
dan atau area tempat perawatan pasien dengan kasus kon-
firmasi positif Covid-19. 

Alat Pelindung Diri yang mendapat rekomendasi dari 
WHO dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia untuk 
digunakan oleh masyarakat umum seperti masker wajah, 
pelindung wajah, kacamata kemanan dan lainnya. Berikut 
adalah beberapa alat pelindung diri dan cara pemakainnya :
a. Masker Wajah

Masker wajah merupakan salah satu pelindung diri dari 
paparan virus COVID-19. Perlu diketahui, masyarakat sehat 
tidak perlu menggunakan masker medis dalam kehidupan 
sehari-hari. Masker medis dipakai bila:
- Seseorang yang sehat harus merawat pasien COVID-19. 
- Masker medis juga dipakai ketika sakit batuk, pilek, dan 

sering bersin.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum, saat, 

dan sesudah memakai masker wajah, seperti:
- Sebelum memakai masker, tangan harus dicuci terlebih 

dahulu dengan hand-rub berbasis alkohol atau sabun 
dan air. 

- Saat memakai masker, pastikan hidung dan mulut 
tertutup dan tidak ada celah di antara wajah dan masker.
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- Hindari menyentuh masker terutama di bagian depan.
- Bila terpaksa menyentuh masker, cuci tangan setelahnya 

dengan hand-rub berbasis alkohol atau sabun dan air.
- Ganti masker dengan yang baru dan jangan 

menggunakan lagi masker sekali pakai.
- Setelah memakai masker, lepaskan masker dari belakang 

dan jangan menyentuh bagian depannya
- Buang masker di tempat sampah tertutup dan segera 

cuci tangan dengan hand-rub berbasis alkohol atau 
sabun dan air.

(https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/ad-
vice-for-public/when-and-how-to-use-masks)

b. Face Shield
Penggunaan Face Shield dapat melindungi mata dan wa-

jah pengguna/tenaga medis (termasuk bagian tepi wajah) 
dari percikan cairan atau darah atau droplet. Frekuensi pe-
makaian Face Shield: Sekali pakai (Single Use) atau dapat 
dipergunakan kembali setelah dilakukan desinfeksi/dekon-
taminasi. Menjaga jarak minimal 1 meter atau 6 kaki atau 
2 depa (lengan tangan), Face Shield dapat mengurangi ter-
hirupnya virus sebesar 92%. Material yang digunakan yakni 
plastik bening yang dapat memberikan visibilitas yang baik 
bagi pemakainya maupun pasien.

Lebih nyaman dipakai daripada masker kain, dan mereka 
membentuk penghalang yang membuat orang tidak mudah 
menyentuh wajah mereka sendiri. Tidak perlu membuka 
masker untuk menunjukkan ekspresi ketika berbicara dan 
juga tetap mempertahankan sosial distancing. Ukuran Face 
shield menutup dagu dan juga tidak ada gap antara dahi 
dengan face shield.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
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A. KEBIJAKAN UMUM BAGI TEMPAT KERJA 

1. Kebijakan Pengelolaan Kampus
a. Pengelola institusi Pendidikan selalu mengikuti 

perkembangan kebijakan penanganan Covid-19 dari 
pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

b. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker 
selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke 
tempat kerja serta setiap keluar rumah. 

c. Larangan masuk kerja bagi pekerja, tamu/pengunjung 
yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/
batuk/pilek/sesak nafas. Berikan kelonggaran aturan 
perusahaan tentang kewajiban menunjukkan surat 
keterangan sakit. 

d. Jika pekerja harus menjalankan karantina/isolasi mandiri 
agar hak-haknya tetap diberikan.

e. Menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi 
pekerja yang ditemukan gejala saat dilakukan skrining. 

f. Pada kondisi tertentu jika diperlukan, tempat kerja 
yang memiliki sumber daya dapat memfasilitasi tempat 
karantina/isolasi mandiri. Standar penyelenggaraan 14 
hari karantina/isolasi mandiri merujuk pada pedoman 
dalam www.covid19.go.id.

 

BAB III

KEBIJAKAN UMUM TATA KERJA MASA PANDEMI
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2. Penerapan higiene dan sanitasi lingkungan ker-
ja/kampus
a. Melakukan pembersihan berkala menggunakan 

pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam 
sekali). Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, 
peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan 
fasilitas umum lainya. 

b. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan 
mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari 
masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC. 

c. Melakukan rekayasa pencegahan penularan seperti 
pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang 
melayani pelanggan, dan lain lain. 

d. Satu hari sebelum masuk bekerja dilakukan Self 
Assessment Risiko COVID-19 pada seluruh pekerja 
untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja 
dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Tamu diminta 
mengisi Self Assessment. 

e. Form self-assessment online : 
f. kedokteran.uin-malang.ac.id/konsuldokter 
g. Melakukan screening dengan pengukuran suhu tubuh 

pada pintu masuk tempat kerja (Kampus)
3. Terapkan physical distancing / jaga jarak : 

a. Pengaturan jumlah pekerja yang masuk agar 
memudahkan penerapan physical distancing. 

b. Pada pintu masuk, agar pekerja tidak berkerumun 
dengan mengatur jarak antrian. 

c. Memasang penanda di lantai atau poster/banner untuk 
jaga jarak 

d. Jika memungkinkan, menyediakan transportasi khusus 
bagi tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa.

4. Pemantauan Kesehatan Secara Aktif
a. Sebelum masuk kerja, terapkan Self Assessment Risiko 

COVID-19 pada seluruh pekerja untuk memastikan 
pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak 
terjangkit COVID-19. 
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b. Selama bekerja, masing-masing satuan kerja/bagian/
divisi melakukan pemantauan pada semua pekerja jika 
ada yang mengalami demam/batuk/pilek. 

c. Mendorong pekerja untuk mampu deteksi diri sendiri 
(self monitoring) dan melaporkan apabila mengalami 
demam/sakit tengorokan/batuk/pilek selama bekerja.

d. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke 
negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan 
melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan 
mandiri selama 14 hari terhadap gejala yang timbul dan 
mengukur suhu 2 kali sehari.

B. KEBIJAKAN UMUM BAGI KARYAWAN 

1. Saat perjalanan ke/dari tempat kerja 
a. Pastikan anda dalam kondisi sehat, jika ada keluhan 

batuk, pilek, demam agar tetap tinggal di rumah. 
b. Gunakan masker 
c. Upayakan tidak menggunakan transportasi umum, jika 

terpaksa menggunakan transportasi umum, 
d. Tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, 
e. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, 

gunakan handsanitizer 
f. Gunakan helm sendiri 
g. Upayakan membayar secara non tunai, jika terpaksa 

memegang uang gunakan handsanitizer sesudahnya. 
h. Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan 

tangan, gunakan tissue bersih jika terpaksa. 
2. Selama di tempat kerja 

a. Saat tiba, segera mencuci tangan dengan sabun dan air 
mengalir. 

b. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan 
tombol lift. 

c. Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan 
posisi saling membelakangi. 

d. Bersihkan meja/area kerja dengan desinfektan. 
e. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan 
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yang dipakai bersama di area kerja, gunakan 
handsanitizer. 

f. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja minimal 1 meter. 
g. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke 

ruang kerja. 
h. Biasakan tidak berjabat tangan. 
i. Masker tetap digunakan. 

3. Saat tiba di rumah 
a. Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum 

membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja) 
b. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker 

sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan 
desinfektan agar tidak mencemari petugas pengelola 
sampah. 

c. Jika dirasa perlu bersihkan handphone, kacamata, tas 
dengan desinfektan b. Tingkatkan daya tahan tubuh 
dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 
30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), 
berjemur di pagi hari.
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A. PANDUAN KEMBALI KE KAMPUS DARI DAERAH 
ASAL

1. Tujuan

Meminimalkan penularan virus dari daerah asal menuju 
daerah Malang Raya.

2. Protokol
a. Menyiapkan starter pack APD.
b. Menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan oleh 

pemerintah daerah asal untuk perjalanan ke luar kota.
c. Menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan oleh 

pemerintah Malang Raya untuk memasuki area Malang 
Raya.

d. Melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
e. Mengisi form penapisan resiko 1 hari sebelum 

berangkat. Form penapisan resiko diisi secara online 
pada : kedokteran.uin-malang.ac.id/konsuldokter.

f. Jika termasuk dalam resiko berat, maka tidak boleh 
masuk ke kampus dan wajib menghubungi satgas 
Covid-19.

B. PANDUAN DETEKSI DINI CIVITAS UIN MALANG

1. Tujuan

Kesiapsiagaan menghadapi ancaman COVID-19 maupun 
penyakit lain dan faktor risiko yang berpotensi menyebab-
kan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM)

BAB IV

PANDUAN KESEHATAN PENCEGAHAN INFEKSI 
COVID-19
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2. Protokol
a. Kunjungi alamat http:// kedokteran.uin-malang.ac.id/

konsuldokter
b.  Klik tombol “Periksa Saya” untuk menuju formulir 

online penapisan diagnosa dan resiko Covid-19
c. Isi seluruh formulir yang tersedia dengan jawaban yang 

sebenar-benarnya
d. Klik tombol “simpan data” setelah melengkapi isian 

formulir
e. Klik tombol “hasil pemeriksaan” untuk mengetahui 

hasil penapisan diagnose dan resiko
f. Masukan umur, no handphone dan klik tombol “Cek 

Hasil Saya” untuk memunculkan hasil penapisan 
diagnosa dan resiko

g. Ikuti rekomendasi yang tertulis dalam halaman hasil 
sesuai dengan resiko anda

Tabel 3.1 Interpretasi Penapisan Resiko beserta tindak lanjut

Risiko Ringan
- Diperbolehkan masuk lingkungan UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, namun dilakukan pemeriksaan suhu 
di pintu masuk tempat kerja.

- Tetap jaga jarak minimal 1 meter
- Tetap memakai masker
- Rutin cuci tangan / handsanitizer
- Apabila didapatkan suhu lebih dari 37,3 °C agar 

dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas 
kesehatan.

- Jika dipastikan pekerja / mahasiswa tidak memenuhi 
kriteria OTG, ODP dan PDP. Pekerja / mahasiswa 
dapat masuk lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang

http://kedokteran.uin-malang.ac.id/konsuldokter/
http://kedokteran.uin-malang.ac.id/konsuldokter/
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C. PANDUAN MENJAGA KEBERSIHAN DIRI

1. Tujuan

Meminimalkan penularan virus melalui permukaan kulit 
tangan ke wajah.

2. Protokol
a. Bersihkan tangan Anda secara teratur
b. Cuci tangan dengan sabun dan air (prosedur 6 langkah 

selama minimal 20 detik), dan keringkan sampai bersih 
dengan mesin pengering atau tisu/lap bersih

Risiko Sedang
- Diperbolehkan masuk lingkungan UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, namun dilakukan pemeriksaan suhu 
di pintu masuk tempat kerja.

- Tetap jaga jarak minimal 1 meter
- Tetap memakai masker
- Rutin cuci tangan / handsanitizer
- Apabila didapatkan suhu lebih dari 37,3 °C agar 

dilakukan investigasi dan pemeriksaan petugas 
kesehatan.

- Jika dipastikan pekerja / mahasiswa tidak memenuhi 
kriteria OTG, ODP dan PDP. Pekerja / mahasiswa dapat 
masuk lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Risiko Berat
- ementara tidak diperkenankan masuk ke lingkungan 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu dilakukan 
investigasi lebih lanjut, yakni pemeriksaan  RT-PCR / 
Rapid Test di fasyankes setempat yang menyediakan 
layanan tersebut dan segera Hubungi Satgas
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c. Gunakan hand rub dengan kandungan alkohol jika 
tidak ada sabun dan air

d. Cuci tangan minimal di 5 momen penting:
- Sebelum makan
- Setelah BAB
- Sebelum menjamah makanan (memasak)
- Sebelum menyusui atau menyiapkan susu untuk 

bayi
- Setelah beraktifitas

e. Bila tidak ada air + sabun, gunakan hand sanitizer dengan 
membersihkan tangan dulu semaksimal mungkin.

f. Selalu bawa handsanitizer bersama anda.

D. PANDUAN CUCI TANGAN PAKAI SABUN

1. Tujuan

Membunuh mikroba pathogen pada tangan dan mence-
gah penularan dari manusia ke manusia.

2. Protokol Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)

Langkah mencuci tangan dengan sabun dengan 6 langkah 
selama 20 detik, antara lain :

a. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan 
kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan 
secara lembut dengan arah memutar.

b. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara 
bergantian. 

c. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. 
d. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi 

saling mengunci. 
e. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 
f. Letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian 

gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan 
keringkan. (Kemenkes)
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Gambar. 4.1 Cara Cuci Tangan Pakai Sabun dengan metode 6 Langkah

E. PANDUAN PHYSICAL DISTANCING

1. Tujuan

Meminimalkan penularan virus

2. Protokol Physical Distancing
a. Jaga jarak minimal 1 meter atau 6 kaki atau 2 lengan, 

antara anda dengan orang yang batuk atau bersin.
b. Hindari aliran udara yang terlalu kencang (misal dari 

AC) di ruang tertutup.
c. Hindari menyentuh wajah dengan tangan bila tidak 

yakin tangan dalam keadaan bersih.
d. Tutup mulut saat bersin atau batuk dengan lengan atas 

anda.
e. Tetap tinggal di rumah bila anda merasa tidak sehat.
f. Hindari merokok dan/atau aktifitas berat lain yang 

sekiranya melemahkan paru-paru anda.
g. Hindari semaksimal mungkin bepergian yang tidak 

penting.
h. Hindari semaksimal mungkin kerumunan, terutama di 

ruang tertutup dengan ventilasi terbatas.
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Gambar 4.2
Panduan physical distancing, menjaga jarak lebih dari 1 meter

F. PANDUAN PENGGUNAAN MASKER DI RUANG 
PUBLIK 

1. Tujuan

Memperlambat penyebaran virus dari orang asymptoma-
tis atau bergejala ringan (pre-symptomatic) kepada individu 
yang rentan.

2. Protokol Penggunaan Masker
a. Penggunaan Masker tidak menggantikan pentingnya 

physical distancing atau menjaga jarak minimal 1 meter 
atau 6 kaki atau 2 lengan!

b. Pemakaian Masker hanya berguna bila dikombinasikan 
dengan menjaga kebersihan tangan melalui cuci tangan 
atau hand sanitation

c. Jangan menggunakan Masker yang diperuntukkan 
untuk tenaga kesehatan

d. Penggunaan Masker TIDAK DIANJURKAN pada:
e. Anak di bawah usia 2 tahun,
f. Orang dengan gangguan bernafas, orang tidak sadar, 
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dan orang yang tidak mampu melepas Masker secara 
mandiri.

g. Cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik sebelum 
memasang Masker di wajah

h. Masker menutup hidung, mulut dan dagu
i. Cobalah untuk merapatkan masker disesuaikan dengan 

kontur wajah anda
j. Pastikan anda bisa bernafas dengan mudah
k. Jagalah untuk tetap menggunakan Masker ketika di area 

publik
l. Jangan menempatkan Masker di dahi atau leher anda
m. Jangan menyentuh permukaan Masker. Bila anda 

menyentuhnya, segera cuci tangan
n. Saat melepas Masker, pegang talinya, lalu lipat ke arah 

dalam dengan memegang pojok masker.
o. Masker yang telah dilepas, segera masukkan ke tempat/

mesin cuci (atau dibuang di tempat sampah khusus bila 
sudah tidak layak)

p. Hati-hati, jangan menyentuh Mata, Hidung dan Mulut 
ketika melepas Masker, dan segera cuci tangan setelah 
melepas

Gambar 4.3
Cara memakai dan melepas masker dengan benar.
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G. PANDUAN PENGGUNAAN FACE SHIELD

1. Tujuan

Memperlambat penyebaran virus dari orang asymptoma-
tis atau bergejala ringan (pre-symptomatic) kepada individu 
yang rentan, tapi tidak dengan airbone.

2. Protokol Penggunaan Face Shield
a. Face Shield dapat digunakan kembali setelah dilakukan 

desinfeksi/dekontaminasi.
b. Face Shield dapat melindungi mata dan wajah pengguna/

tenaga medis (termasuk bagian tepi wajah) dari percikan 
cairan atau darah atau droplet.

c. Material yang digunakan yakni plastik bening yang 
dapat memberikan visibilitas bagi pemakainya maupun 
pasien.

d. Face shield tidak digunakan secara rutin, digunakan di 
area publik bila dirasa perlu.

e. Penggunaan Face shield tidak menggantikan pentingnya 
menjaga jarak (physical distancing)

Gambar 4.4

Cara memakai faceshield dengan benar
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H. HPANDUAN PELAYANAN ADMINISTRASI

1. Tujuan

Untuk mencegah penularan infeksi Covid-19 pada proses 
pelayanan administrasi

2. Protokol
a. Pelayanan administrasi dilaksanakan secara online 

melalui form yang telah disediakan di web fakultas
b. Interaksi antara mahasiswa, dosen dan karyawan dapat 

menggunakan email dan telepon kantor
c. Segala proses pelayanan administrasi yang tidak bisa 

diselesaikan secara online, dapat dilakukan secara 
langsung di kampus dengan mengikuti protokol 
kesehatan.

I. PANDUAN PENGGUNAAN KANTIN

1. Tujuan

Menjamin standar layanan dalam pengelolaan kantin se-
hat, sehingga mampu menjamin kesehatan dan kenyaman-
an bagi para pelanggan kantin. 

2. Protokol bagi Penjamah Makanan (pengelola 
kantin)
a. Pengelola tidak menderita penyakit mudah menular 

(batuk, pilek, influenza, penyakit perut, dan penyakit 
lainnya) yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat 
dari Klinik Pratama atau Puskesmas 

b. Pengelola wajib menutup luka, jika memiliki luka terbuka 
atau luka lainnya

c. Pengelola wajib menjaga kebersihan tangan, rambut, 
kuku, dan pakaian

d. Pengelola mencuci tangan setiap kali hendak menjamah 
makanan/minuman.

e. Pengelola tidak diperkenankan menggaruk anggota 
badan (telinga, hidung, mulut, atau bagian lainnya) saat 
meracik dan memasak makanan/minuman.

f. Pengelola wajib memakai penjepit, atau sarung tangan 
saat menjamah makanan.
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3. Protokol bagi Peralatan Memasak 
a. Pengelola wajib menggunakan peralatan yang 

memenuhi syarat kesehatan dalam mengolah dan 
menyajikan makanan/minuman 

b. Pengelola wajib mencuci peralatan yang sudah 
digunakan, dengan air bersih dan sabun

c. Pengelola wajib mengeringkan peralatan yang sudah 
dicuci bersih, dengan lap bersih

d. Pengelola wajib menyimpan peralatan yang sudah 
dikeringkan dengan bersih di tempat yang bebas dari 
pencemaran 

e. Pengelola tidak diperkenankan menggunakan kembali 
peralatan yang diperuntukkan untuk sekali pakai.

4.  Protokol Pemilihan dan Pengolahan Bahan 
Makanan 
a. Pengelola wajib memilih dan menggunakan bahan 

makanan/minuman yang bersih, sehat, dan bergizi. 
b. Untuk mengurangi limbah, Pengelola diwajibkan untuk 

membawa makanan yang telah diolah di rumah. Dapur 
kantin hanya dapat digunakan untuk menghangatkan 
makanan (menggoreng/merbus) 

c. Pengelola tidak diperkenankan untuk melakukan 
aktivitas membakar di area kantin 

d. Khusus untuk minuman, Pengelola wajib menggunakan 
es untuk konsumsi yang higienis, dan tidak 
diperkenankan menggunakan es balok.

e. makanan yang disajikan harus yang bergizi dan 
diperbanyak sayuran. Bukan makanan cepat saji yang 
mengandung banyak zat pengawet dan pewarna

5. Protokol Penyajian dan Penyimpanan Makanan 
a. Pengunjung wajib menggunakan wadah/ alat 

perlengkapan yang bersih, dan aman bagi kesehatan, 
dalam menyajikan makanan/minuman secara mandiri

b. Apabila tidak membawa peralatan makan pribadi 
menggunakan pembungkus kertas atau daun

c. Pengelola wajib menyajikan makanan/minuman dengan 
terbungkus atau menggunakan wadah tertutup, dan 
berada dalam etalase yang tertutup
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d. Pengelola wajib menggunakan pembungkus yang bersih 
dan tidak mencemari makanan. 

e. Pengelola tidak diperkenankan menggunakan 
pembungkus yang penggunaannya perlu ditiup terlebh 
dahulu

6. Protokol Pengangkutan Makanan 
a. Makanan yang dibawa dari rumah menuju kantin atau 

dari kantin dibawa menuju tempat lainnya, harus dibawa 
dalam keadaan tertutup atau terbungkus dan dalam 
wadah yang bersih 

b. Makanan yang dibawa dari rumah menuju kantin harus 
dalam wadah yang terpisah dengan bahan mentah 
sehingga terlindung dari pencemaran

7. Protokol Keselamatan, Higienitas dan Preventif 
Covid-19 di Lingkungan Kantin
a. Fakultas wajib menyediakan tempat sampah di 

lingkungan kantin.
b. Petugas kebersihan wajib menyapu dan mengepel area 

kantin minimal dua kali sehari dengan menggunakan 
cairan pel.

c. Petugas kebersihan kantin setiap hari wajib mengambil 
sampah di tempat sampah dan mengumpulkannya di 
tempat yang disediakan.

d. Fakultas wajib menyediakan APAR (Alat Pemadam Api 
Ringan)

e. Pengelola wajib melakukan pengecekkan terhadap 
kompor, untuk memastikan bahwa api telah mati, 
sebelum Pengelola selesai bekerja

f. Pengelola wajib menggunakan apron, faceshield, dan 
sarung tangan plastik

g. Pemasangan reminder pemakaian masker di pintu masuk 
kantin dan kebersihan tangan 

h. Menerapkan social dan physical distancing dengan 
membatasi 50% kapasitas kantin (1 meja kapasitas 4 
orang diatur bersilang menjadi 2 orang)

i. Antrian berjarak 1 meter
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J. PANDUAN PENYIAPAN SARANA IBADAH

1. Tujuan

Menyiapkan tempat ibadah yang bebas dari mikroorgan-
isme pathogen serta mencegah transmisi Covid-19

2. Protokol
a. Memperbanyak tempat wudhu yang dilengkapi dengan 

sabun
b. Melakukan pengepelan lantai dengan cairan desinfektan 

setiap akan memasuki waktu sholat
c. Menjaga kebersihan tempat wudlu dan toilet dengan 

cairan desinfektan.
d. Melakukan penyemprotan disinfektan, minimal satu 

minggu sekali dengan mempertimbangkan frekuensi 
penggunaan masjid

e. Penyediaan hand sanitizer di pintu-pintu masjid.
f. Penyiapan tempat-tempat duduk untuk pemakaian 

sepatu
g. Membuat tanda / stiker anak panah sehingga jamaah 

tinggal menempati shaf

K. PANDUAN PENGGUNAAN TEMPAT IBADAH

1. Tujuan

Mencegah transmisi agen penyebab Covid-19 di Tempat 
Ibadah

2. Protokol
a. Sebelum berwudhu, jama’ah wajib melakukan cuci 

tangan pakai sabun (CTPS). 
- Jama’ah dapat berwudhu di tempat yang disediakan 

di sekitar masjid atau tempat wudlu lainnya di area 
kampus. 

- Saat antrian wudhu, jama’ah harus menjaga jarak 
antara satu dengan yang lain. 

b. Jama’ah wajib memakai masker dan dianjurkan 
membawa sajadah sendiri

c. Saat masuk dan keluar masjid, jama’ah diharapkan 
membaca doa masuk/keluar masjid. 
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d. Jama’ah tidak melakukan jabat tangan selama di area 
masjid

e. Apabila jamaah tidak sengaja jabat tangan maka tidak 
menyentuh area wajah dan mata dan segera mencuci 
tangan

f. Jama’ah harus tetap jaga jarak dan menempati shaf yang 
telah diatur takmir dengan jarak 1 meter (penerapan 
physical distancing)

g. Setelah selesai ibadah sholat dan dzikir, jama’ah 
diharapkan meninggalkan masjid. Tidak diperkenankan 
ngobrol di masjid.

h. Apabila dirasakan perlu diadakan kegiatan di masjid 
selain sholat dan berdzikir, seperti kajian keagamaan, 
maka harus menerapkan prinsip physical distancing, 
penggunaan masker, pembatasan jumlah peserta dan 
dilakukan secepat mungkin.

i. Jama’ah harus tetap menjaga jarak di saat keluar masjid 
dan saat menggunakan sepatu. 

j. Jama’ah yang sedang mengalami batuk, demam dan 
gejala sakit seperti flu dimohon tidak masuk masjid dan 
melaksanakan sholat di rumah. 

L. PANDUAN ANTAR JEMPUT MAHASISWA

1. Tujuan

Untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid 
19

2. Protokol
a. Sopir wajib dalam keadaan sehat dalam bertugas sesuai 

dengan penapisan resiko yang telah dibuat
b. Sopir wajib senantiasa menjalankan protokol pada 

Panduan Kesehatan dalam Rangka Pencegahan Infeksi 
Covid-19 yang tertulis pada buku ini.

c. Sopir wajib memakai alat pelindung diri selama 
menjalankan tugasnya

d. Sopir dan kondektur semaksimal mungkin untuk 
mengurangi interaksi langsung dengan penumpang

e. Kapasitas kendaraan dibatasi 50%
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f. Kursi penumpang Bus pada setiap baris diisi 1 orang 
penumpang setiap sisi (kanan dan kiri), atau 2 orang 
penumpang pada kursi panjang dengan menjaga jarak.

g. Seluruh penumpang wajib menggunakan APD 
sekurang-kurangnya masker kain

h. Penumpang yang tidak mengikuti protokol kesehatan 
dapat dilarang untuk menggunakan kendaraan antar 
jemput mahasiswa.
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A. PANDUAN KEGIATAN AKADEMIK

1. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik 
dalam pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (new normal) di 
lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

2. Protokol

Kegiatan akademik dijalankan dengan mengikuti protokol 
kesehatan yang dibagi dalam dua fase. Fase Pra New Normal 
yang akan dilaksanakan pada semester ganjil TA 2020/2021 
dan Fase New Normal yang akan dilaksanakan mulai semester 
genap TA 2020/2021 atau jika keadaan memungkinkan. 

Kegiatan akademik pada fase Pra New Normal akan dilak-
sanakan secara online (Daring). Pada fase New Normal, kegia-
tan akademik akan dilaksanakan secara Luring atas persetujuan 
Rektor dan sesuai Kebijakan Kementerian terkait (Tabel 5.1). 

BAB V
PANDUAN KESEHATAN

PADA KEGIATAN AKADEMIK
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No Uraian Kegiatan

Metode Pelaksanaan

Pra 
New 

Normal
New Normal

1. Pengenalan Budaya 
Akademik kampus 
(Orientasi Mahasiswa 
Baru)

Daring -

2. Daftar Ulang Mahasiswa 
Lama Daring Luring

3. Kuliah Kelas Besar, Pleno, 
Team Based Learning Daring Luring

4. Problem Based Learning/ 
Tutorial Daring Luring

5. Praktek Kerja Lapangan 
(PKL) Daring Luring

6.
Ujian Proposal, Skripsi Daring Luring

7.
Pembimbingan Akademik Daring Luring

Sementara kegiatan akademik yang sangat memerlukan pe-
menuhan kompetensi keterampilan atau membutuhkan tatap 
muka, maka akan dilaksanakan dengan kombinasi secara Daring 
dan Luring dengan menjalankan protokol kesehatan. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan pada akhir fase Pra New Normal.  Pada 
fase New Normal, semua kegiatan pembelajaran akan dilak-
sanakan secara Luring dengan protokol kesehatan atas persetu-
juan Rektor dan sesuai Kebijakan Kementerian terkait (Tabel 5.2)
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No Uraian Kegiatan

Metode Pelaksanaan
Pra 

New 
Normal

New 
Normal

1. Kepaniteraan Umum 
Profesi Dokter

Daring & 
Luring Luring 

2. Kepaniteraan Klinik Daring & 
Luring Luring

3. Clinical Skills Lab Daring & 
Luring Luring

4. Ujian OSCE Daring & 
Luring Luring

5. Praktikum Daring & 
Luring Luring

6. Y u d i s i u m / P r o s e s i 
akademik lainnya

Daring & 
Luring Luring

Metode pembelajaran pada masa pandemi baik secara Lur-
ing maupun Daring telah mengalami penyesuaian jika diband-
ingkan pada masa sebelum pandemic. Panduan pembelajaran 
secara teknis di masing-masing prodi dapat dilihat pada lampi-
ran.

B. PANDUAN KESEHATAN PADA PEMBELAJARAN 
DI KELAS BESAR

1. Tujuan

Mencegah transmisi agen penyebab covid 19 dalam kegiatan 
pembelajaran di kelas besar seperti Kuliah, Pleno, Team Based 
Learning dan lainnya yang tidak bisa dilakukan secara daring 
atau pada masa New Normal.

2. Protokol
a. Ruang Kuliah dibersihkan sebelum dan setelah 

digunakan, terutama permukaan yang sering di sentuh/
dipegang oleh mahasiswa dan dosen

b. Kapasitas ruang kuliah diatur dengan menjaga physical 
distancing dengan jarak 1-1,5 meter antar mahasiswa
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c. Kapasitas ruang kuliah ditetapkan dengan perhitungan 
2 meter persegi per mahasiswa

d. Dosen diwajibkan telah membagi bahan kuliah sebelum 
perkuliahan, sehingga proses perkuliahan difokuskan 
pada klarifikasi atau tanya jawab.

e. Mahasiswa dan dosen wajib mengenakan masker 3 lapis 
dan face shield/safety goggle selama proses perkuliahan

C. PANDUAN KESEHATAN PADA PRAKTIKUM

1. Tujuan

Mencegah transmisi agen penyebab Covid-19 dalam ke-
giatan praktikum.

2. Protokol

a. Persiapan Kegiatan Praktikum

- Praktikum dapat dilakukan secara tatap muka 
langsung atau daring, bergantung pada tujuan 
pembelajaran yang ditetapkan oleh dosen pengampu 

- Praktikum secara daring dapat dilakukan dengan 
tatap muka online atau melalui video pembelajaran 
praktikum

- Praktikum dengan tatap muka langsung dibagi 
menjadi beberapa sesi untuk memenuhi kapasitas 
maksimal ruangan dengan rasio 2 m2 per mahasiswa

- Praktikum dilaksanakan dengan durasi waktu 
seefisien mungkin, maksimal 100 menit.

- Mahasiswa yang sakit atau tidak memenuhi prasyarat 
kesehatan untuk masuk Kampus FKIK, diberikan 
ijin dengan menunjukkan surat keterangan dari Tim 
Medis FKIK atau menghubungi dosen.

- Persiapan sarpras: antiseptik, tempat duduk diatur 
berjarak 1 meter, sabun.

b. Pelaksanaan Kegiatan Praktikum

- Laboratorium dilakukan desinfeksi setiap hari, 
sebelum digunakan

- Sebelum masuk Lab, dosen, laboran dan mahasiswa 
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wajib menggunakan jas lab, masker kain 3 lapis, face 
shield, serta menyemprot tangan dengan antiseptik 
yang disediakan di depan pintu

- Selama pelaksanaan praktikum, posisi duduk diatur 
berjarak minimal 1 meter, tidak boleh bergerombol, 
tidak boleh saling meminjam alat tulis serta 
menerapkan etika bersin dan batuk.

- Secara berkala, mahasiswa melakukan cuci tangan 
pakai sabun di wastafel lab. secara bergantian

- Setelah selesai bekerja, mahasiswa melepas jas lab 
lalu keluar ruang lab. dengan tertib. Jas. Lab. harus 
dicuci setelah dipakai praktikum.

D. PANDUAN KESEHATAN PADA CLINICAL SKILLS 
LAB (CSL)

1. Tujuan

Mencegah transmisi agen penyebab covid 19 dalam ke-
giatan praktikum.

2. Protokol

a. Persiapan kegiatan CSL

- Kuliah pengantar CSL dilaksanakan secara 
daringmelalui video pembelajaran skill yang akan 
diupload di kanal youtube Kedokteran UIN Malang 
dan dishare ke mahasiswa oleh Ko. CSL

- CSL sesi Terbimbing dan Responsi dilaksanakan 
secara tatap muka langsung di Lab. Skill dengan 
lama waktu seefisien mungkin maksimal 100 menit.

- Dosen dapat membagi mahasiswa untuk masuk 
secara bergantian dalam ruang lab skill, jika dirasa 
perlu.

- Pada sesi responsi, mahasiswa wajib mempraktekkan 
skill sesuai checklist manual skill dan instruktur 
menilai di Lembar Penilaian Responsi yang telah 
disediakan.

- Mahasiswa yang sakit atau tidak memenuhi prasyarat 
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kesehatan untuk masuk Kampus FKIK, diberikan 
ijin dengan menunjukkan surat keterangan dari Tim 
Medis FKIK atau menghubungi dosen instruktur.

- Persiapan sarpras: antiseptik, tempat duduk diatur 
berjarak 1 meter.

b. Pelaksanaan Kegiatan CSL

- Lab. Skill telah dilakukan desinfeksi sebelum 
digunakan

- Sebelum masuk Lab. skill, dosen dan mahasiswa 
wajib menggunakan jas lab, masker kain 3 lapis, face 
shield, dan menyemprot tangan dengan antiseptic

- Selama pelaksanaan CSL, posisi duduk diatur 
berjarak minimal 1 meter, tidak boleh bergerombol, 
tidak boleh saling meminjam alat tulis serta 
menerapkan etika bersin dan batuk.

- Sebelum melakukan praktek skill dengan 
menggunakan mankin, terlebih dahulu tangan 
disemprot dengan antiseptik.

- Selesai CSL, jas lab dilepas dan keluar ruang lab. skill 
dengan tertib. Jas. Lab. harus dicuci setelah dipakai.

E. PANDUAN KESEHATAN PADA KEGIATAN PBL/
TUTORIAL

1. Tujuan
Mencegah transmisi agen penyebab covid 19 

dalam kegiatan tutorial.

2. Protokol

1. Persiapan tutorial

- Tutorial dilaksanakan dengan tatap muka langsung 
di Ruang Tutorial dengan lama waktu 100 menit tiap 
sesi.

- Mahasiswa yang sakit atau tidak memenuhi prasyarat 
kesehatan untuk masuk Kampus FKIK, diberikan 
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ijin dengan menunjukkan surat keterangan dari Tim 
Medis FKIK atau menghubungi dosen tutor.

- Fakultas/prodi menyiapkan antiseptik di depan 
pintu, tempat duduk diatur berjarak 1 meter, jika 
diperlukan meja tutorial bisa diganti dengan kursi 
meja.

2. Pelaksanaan Tutorial

- Ruang Tutorial dilakukan desinfeksi setiap hari, 
sebelum digunakan

- Sebelum masuk Lab. skill, dosen dan mahasiswa 
wajib menggunakan masker kain 3 lapis, face shield, 
dan menyemprot tangan dengan antiseptik 

- Selama pelaksanaan tutorial, posisi duduk diatur 
berjarak minimal 1 meter, tidak boleh bergerombol, 
tidak boleh saling meminjam alat tulis serta 
menerapkan etika bersin dan batuk.

- Setelah selesai Tutorial, dosen dan Mahasiswa keluar 
ruang secara bergantian.

F. PANDUAAN KESEHATAN PADA PELAKSANAAN 
UJIAN CBT

1. Tujuan

Mencegah transmisi agen penyebab covid 19 dalam kegiatan 
Ujian Akhir Blok dengan metode CBT.

2. Protokol

1. Persiapan Ujian Akhir Blok

- Pelaksanaan Ujian Akhir Blok dilaksanakan dengan 
Computer Based Test (CBT) di Lab. CBT FKIK

- Prasyarat UAB adalah kehadiran minimal 80% dari 
seluruh kegiatan pembelajaran blok, kecuali karena 
sakit dan alasan kesehatan pencegahan COVID-19.

- Peserta yang dikarenakan sakit atau tidak memenuhi 
prasyarat kesehatan untuk masuk kampus FKIK akan 
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diberikan ujian susulan dengan menunjukkan surat 
sakit/ keterangan dari Tim Medis FKIK.

- Kapasitas Lab. CBT diisi 50% dari kapasitas maksimal 
dengan tujuan physical distancing. Mahasiswa yang 
sedang menunggu jadwal ujian di kumpulkan dalam 
ruang tersendiri untuk mencegah interaksi antar 
mahasiswa.

- Persiapan sarpras : antiseptik di depan pintu, kursi 
yang boleh ditempati diatur berjarak 1 meja, dengan 
memberikan tanda silang pada kursi yang tidak 
ditempati, mahasiswa membawa hand sanitizer 
sendiri, keyboard dilapisi pembungkus dari plastik.

2. Pelaksanaan Ujian

- Ruang CBT dilakukan desinfeksi setiap pagi sebelum 
digunakan untuk ujian

- Pengawas memasuki ruang ujian 15 menit sebelum 
ujian dimulai untuk memastikan kesiapan sistem 
CBT dan kelengkapan protokol kesehatan.

- Pengawas memanggil peserta ujian satu persatu 
untuk memasuki ruang ujian dan menempati meja 
sesuai nomor peserta sambil melakukan presensi 
dengan mencentang dalam daftar hadir peserta ujian

- Sebelum masuk ruang ujian, mahasiswa wajib 
menggunakan masker kain 3 lapis, face shield, dan 
menyemprot tangan dengan antiseptik di depan 
pintu

- Selama pelaksanaan ujian, mahasiswa menerapkan 
etika bersin dan batuk serta menggunakan hand 
sanitizer secara berkala.

- Setelah selesai ujian, Mahasiswa keluar ruang secara 
bergantian.

G. PANDUAAN KESEHATAN PADA PELAKSANAAN 
UJIAN RESPONSI PRAKTIKUM

1. Tujuan

Mencegah transmisi agen penyebab covid 19 dalam kegiatan 
Ujian Responsi Praktikum.
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2. Protokol
- Responsi Praktikum diutamakan secara daring, kecuali 

yang tidak memungkinkan (disesuaikan dengan tujuan 
pembelajaran)

- Responsi Praktikum secara daring dapat dilakukan 
dengan tatap muka online, google form, atau melalui 
e-learning.

- Responsi Praktikum dengan tatap muka langsung 
dilaksanakan dengan memperhatikan protokol 
kesehatan di Laboratorium.

H. PANDUAAN KESEHATAN PADA PELAKSANAAN 
UJIAN OSCE

1. Tujuan

Mencegah transmisi agen penyebab covid 19 dalam ke-
giatan Ujian Responsi Praktikum.

2. Protokol
- Ujian OSCE dilaksanakan secara tatap muka langsungdi 

Lab. Skill
- Prasyarat Ujian OSCE adalah kehadiran minimal 80% 

dari seluruh kegiatan pembelajaran CSL, kecuali karena 
sakit dan alasan kesehatan pencegahan COVID-19.

- Peserta yang dikarenakan sakit atau tidak memenuhi 
prasyarat kesehatan untuk masuk kampus FKIK akan 
diberikan ujian susulan dengan menunjukkan surat 
sakit/ keterangan dari Tim Medis FKIK.

- Pelaksanaan OSCE dibagi menjadi 4 gelombang secara 
bergiliran, untuk menghindari kerumunan, mahasiswa 
yang menunggu ujian akan dikarantina di tempat 
terpisah

- Persiapan sarpras : antiseptik di depan pintu OSCE 
center dan di setiap ruang station.

- OSCE dilaksanakan dengan memperhatikan protokol 
kesehatan di Lab. Skill.
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I. PANDUAAN KESEHATAN PADA PELAKSANAAN 
SKRIPSI

1. Tujuan

Mencegah transmisi agen penyebab covid 19 dalam ke-
giatan Skripsi.

2. Protokol
- Kegiatan pembimbingan skripsi dapat dilaksanakan 

secara daring atau tatap muka langsung sesuai 
kesepakatan mahasiswa dengan dosen pembimbing

- Bentuk penelitian skripsi dapat diarahkan untuk 
menggunakan data sekunder atau melakukan 
systematic review.

- Penelitian di laboratorium dilakukan dengan 
memperhatikan protokol kesehatan di laboratorium, 
dan akan dilakukan penjadwalan maksimal 5 orang 
perhari dalam 1 ruang lab.

- Seminar proposal dan Ujian Akhir Skripsi dilaksanakan 
secara daring tatap muka online dengan memperhatikan 
tata tertib.

F. PANDUAN KESEHATAN PADA PELAKSANAAN 
PRAKTEK KERJA LAPANGAN INTEGRATIF (PKLI)

1. Tujuan

Mencegah transmisi agen penyebab covid 19 dalam ke-
giatan PKLI.

2. Protokol

a. MAHASISWA DARI LUAR MALANG 

Protokol kesehatan bagi mahasiswa yang berasal dari 
luar Malang harus mematuhi aturan dibawah ini: 
- Mahasiswa/i yang berasal dari luar kota Malang dan 

akan melakukan Praktek Kerja Lapangan Integratif 
(PKLI) di Malang maka saat melakukan perjalanan ke 
Malang WAJIB menggunakan masker dan menjaga jarak/
physical distancing minimal 1 meter dengan membawa 
surat keterangan sehat dari daerah asal
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- Mahasiswa dari luar kota Malang yang akan melakukan 
sudah harus sampai di Malang maksimal hari Sabtu, 20 
Juni 2020. 

- Saat tiba di Malang, Mahasiswa WAJIB mengisi formulir 
kedatangan untuk penilaian dari SatGas COVID-19 FKIK 
melalui link: kedokteran.uin-malang.ac.id/konsuldokter 
untuk memperoleh surat rekomendasi 

- Surat rekomendasi dari satgas Covid-19 FKIK WAJIB 
diserahkan ke Jurusan Farmasi   

- Seluruh Mahasiswa/i WAJIB melakukan isolasi mandiri 
selama 14 hari sebelum waktu Praktek Kerja Lapangan 
Integratif (PKLI).

- Selama isolasi mandiri mahasiswa/i dilarang keluar 
rumah.

b. MAHASISWA DARI MALANG

Protokol kesehatan bagi mahasiswa yang berasal dari 
Malang harus mematuhi aturan dibawah ini: 
- Mahasiswa/i yang berasal dari Malang harus mengisi 

formulir untuk penilaian dari SatGas COVID-19 
FKIK melalui link: kedokteran.uin-malang.ac.id/
konsuldokter untuk memperoleh surat rekomendasi 

- Surat rekomendasi dari satgas Covid-19 FKIK WAJIB 
diserahkan ke Jurusan Farmasi   

- Seluruh Mahasiswa/i WAJIB melakukan isolasi mandiri 
selama 14 hari sebelum waktu Praktek Kerja Lapangan 
Integratif (PKLI).

- Selama isolasi mandiri mahasiswa/i dilarang keluar 
rumah.

c. SELAMA DI LAHAN PKLI

Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Integratif 
(PKLI) mahasiswa/i harus mengikuti protokol kesehatan se-
bagai berikut:

- Selama masa pandemik, Praktek Kerja Lapangan 
Integratif (PKLI) dilakukan hanya untuk di Apotek saja. 

- Waktu Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI) selama 
5 jam/hari. 
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- Selama 1 shift terdapat maksimal 2 mahasiswa/i.
- WAJIB membawa Alat Pelindung Diri (APD) selama 

melaksanakan PKLI, terdiri dari: masker medis atau 
masker kain 3 lapis, hand sanitizer, handscoon, face 
shield. 

- Kelengkapan yang harus disiapkan antara lain name 
tag dan baju bebas rapi. 

- Bimbingan dengan dosen pembimbing dilakukan 
secara daring.

- Pastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat 
bekerja. Mahasiswa/i yang mengalami gejala seperti 
demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan 
untuk tidak masuk Praktek Kerja Lapangan Integratif 
(PKLI) dan memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan 
kesehatan jika diperlukan.

- Masuk lahan Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI) 
wajib melakukan pengecekan suhu yaitu <37,3⁰C.

- Bila suhu melebihi >37,3⁰C hendaknya melakukan 
pemeriksaan di puskesmas atau rumah sakit terdekat. 

- Bila tidak masuk Praktek Kerja Lapangan Integratif 
(PKLI) maka WAJIB mengganti di hari lain.  

- Wajib menggunakan masker medis atau kain saat 
berangkat, pulang dan saat Praktek Kerja Lapangan 
Integratif (PKLI).

- Penggunaan masker kain maksimal digunakan 4 jam 
dan WAJIB di cuci. 

- Selama Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI) wajib 
menjaga hand hygine dengan mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir atau menggunakan hand 
sanitizer minimal 20 detik.

- Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, 
hidung atau mulut.

- Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing 
minimal 1 meter. 

- Menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang 
bergizi dan dapat menambahkan dengan vitamin. 

- Sampai dirumah lepas alas kaki dan disemprot dengan 
desinfektan, cuci tangan, mandi dan menaruh baju 
kotor yang digunakan saat Praktek Kerja Lapangan 
Integratif (PKLI) di tempat cucian.
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G. PANDUAN KESEHATAN PADA PELAKSANAAN 
KEPANITERAAN KLINIK DI RS PENDIDIKAN

1. Tujuan

Mencegah transmisi agen penyebab covid 19 dalam ke-
giatan kepaniteraan klinik di RS Pendidikan.

2. Protokol

Kegiatan kepaniteraan klinik dilaksanakan di RS Pendi-
dikan Karsa Husada Kota Batu. Kegiatan terdiri dari pem-
belajaran di kelas dan pembelajaran berbasis penanaganan 
pasien di poliklnik, ruang rawat inap dan area lainnya di RS 
pendidikan. 

3. Ketentuan Umum
a. Mahasiswa profesi dokter diwajibkan untuk 

menandatangani informed consent tentang resiko 
pendidikan kepaniteraan klinik pada masa pandemi 
Covid-19.

b. Mahasiswa profesi dokter diwajibkan mengikuti 
kegiatan kepaniteraan umum.

c. Mahasiswa diwajibkan sudah berada di kota Malang/
Batu selambat-lambatnya 14 hari sebelum kepaniteraan 
umum direncanakan untuk dimulai.

d. Mahasiswa, tenaga kependidikan dan Dosen telah 
mengisi formulir online surveilans resiko infeksi 
covid-19 dari Fakultas dengan hasil resiko kecil dan 
sedang.

e. Mahasiswa diwajibkan menyediakan APD level 1-2 
yang akan digunakan pada proses pembelajaran baik di 
kampus atau di RS Pendidikan

f. Mahasiswa yang mengalami salah satu atau semua 
gejala berikut (Demam >37,30 C, Batuk, Nyeri Tenggorok, 
Pilek, Sesak nafas) tidak diperbolehkan mengikuti 
kepaniteraan umum.

g. Mahasiswa wajib menyediakan alat pelindung diri 
berikut :
- Masker kain
- Safety Goggle (Kacamata pelindung)
- Masker Bedah 3 ply dan Masker N95 (sejumlah 

terbatas)
- Baju Jaga Mahasiswa Profesi Dokter
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- Gaun operasi
- Nursing cap (pelindung kepala)
- Handschoen/sarung tangan latex/ nitril
- Face shield
- Hand sanitizer

4. Protokol Kepaniteraan Klinik di RS Pendidikan
a. Mahasiswa prodi profesi dokter wajib mengikuti 

Orientasi khusus tentang pencegahan infeksi Covid-19 
dan dinyatakan lulus dalam evaluasi pembelajaran.

b. Mahasiswa prodi profesi dokter wajib menyediakan 
secara mandiri APD sampai dengan Level 2 dengan 
jumlah yang memadai untuk digunakan setiap hari.

c. Fakultas akan menyediakan sejumlah APD level 3 yang 
siap digunakan jika dibuthkan oleh mahasiswa.

d. Mahasiswa yang mengalami Demam >38 C/Batuk/
Nyeri Tenggorok/Pilek/Sesak nafas tidak diperbolehkan 
mengikuti kegiatan pembelajaran di RS Pendidikan.

e. Mahasiswa wajib memakai APD level 1 saat stase di 
Poliklinik, APD level 2 di Ruang Rawat Inap.

f. Peserta didik tidak diperkenankan stase di Instalasi 
Gawat Darurat dan area isolasi khusus pasien Covid-19

g. Jadwal stase dan jaga bagi peserta didik akan diatur 
secara bergiliran agar tetap menjamin penerapan 
physical distancing.

h. Untuk sementara waktu rotasi klinik pada Departemen 
anestesi dan Emenrgency medicine ditangguhkan 
sampai kondisi memungkinkan.
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A. PANDUAAN MONITORING AKTIVITAS MAHA-
SISWA

1. Tujuan

Memonitor kondisi mahasiswa selama berada di luar 
kampus.

2. Protokol
a. Aktivitas mahasiswa di luar kampus dapat berupa 

kegiatan kemahasiswaan, belajar kelompok, membeli 
kebutuhan sehari-hari, rekreasi, dll

b. Dalam upaya pencegahan COVID-19 di luar kampus, 
Mahasiswa diminta untuk berada di tempat tinggal dan 
mengurangi mobilitas yang kurang bermanfaat

c. Mahasiswa mencatat aktivitas harian dan kondisi 
kesehatan secara jujur pada FORM MONITORING 
HARIAN.

d. Mahasiswa yang sakit dapat berkonsultasi pada dosen 
PA atau Tim Medis FKIK untuk penanganan lebih lanjut.

e. Setiap akhir minggu, catatan dilaporkan pada dosen PA 
untuk dievaluasi dan diberikan saran.

f. Dosen PA dapat melaporkan mahasiswa yang tidak 
mengindahkan protokol kesehatan ke Unit PA untuk 
dilakukan pembinaan.

g. Dosen PA dapat melaporkan ke Prodi/ Tim Medis FKIK 
apabila ada dugaan mahasiswa kontak dengan pasien 
COVID-19 untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

BAB VI
PANDUAN KESEHATAN

PADA KEGIATAN KEMAHASISWAAN
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B. PANDUAAN KEGIATAN KEMAHASISWA

1. Tujuan

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Kemaha-
siswaan Daring dan Luring Pada Era Adaptasi Kebiasaan 
baru di lingkungan FKIK.

2. Protokol
a. Mahasiswa yang akan mengadakan kegiatan 

secara luring di kampus FKIK wajib dicek suhu 
tubuhnya. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di 
pintu masuk lobby FKIK oleh petugas keamanan 
yang telah terlatih. Mahasiswa dengan suhu tubuh 
≥37,3°C tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan 
kemahasiswaan secara luring.

b. Mahasiswa wajib menggunakan masker selama kegiatan 
kemahasiswaan luring baik di dalam dan luar lingkungan 
kampus FKIK. 

c. Kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan di ruangan 
tertutup atau di ruangan terbuka harus tetap menerapkan 
jaga jarak fisik minimal 1 - 2 meter (physical distancing) 
dan melibatkan paling banyak 20 orang peserta. 

d. Mahasiswa harus mencuci tangan menggunakan carian 
pembersih berbasis alkohol yang tersedia di lobby FKIK 
atau dengan sabun dan air mengalir sebelum dan setelah 
melakukan kegiatan. 

e. Seluruh kegiatan OMIK dan LSO di lingkungan FKIK 
harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Kepala 
Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni 
paling lambat 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan. 

f. Pengajuan izin dilakukan dengan memanfaatkan sistem 
aplikasi di web FKIK atau media online seperti e-mail 
atau aplikasi pesan singkat seperti whatsapp.

g. Seluruh mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan 
kemahasiswaan luring agar selalu menerapkan etika 
batuk dan bersin yang benar. 

h. Seluruh kegiatan kemahasiswaan secara daring agar 
tetap memperhatikan Undang-undang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu tidak membuat, 
membagikan atau memberikan akses konten melanggar 
kesusilaan, tidak mencemarkan nama baik orang lain, 



51

tidak menyebarkan berita hoax atau menyebarkan hate 
speech atau ujaran kebencian. 

i. Kegiatan yang sifatnya sudah rutin dilaksanakan 
masih direkomendasikan untuk tetap dilaksanakan, 
tetapi pelaksanaannya harus mengacu pada protokol 
kesehatan yang ketat, yaitu direkomendasikan dengan 
menggunakan format daring (online).

j. Kegiatan partisipatif dari lembaga lain yang 
direkomendasikan untuk diikuti oleh mahasiswa FKIK 
adalah kegiatan yang menggunakan sistem daring 
(online). Baik kegiatan yang diadakan oleh organisasi 
profesi keprodian maupun undangan yang mengikuti 
perlombaan-perlombaan atau seminar.
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A. PANDUAN KESEHATAN BAGI PETUGAS LABORA-
TORIUM

1. Tujuan

Sebagai Panduan pelaksanaan Kerja di Laboratorium bagi 
petugas atau penaggung jawab laboratorium di lingkungan 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Protokol

Protokol kesehatan untuk petugas lab terdiri dari 4 taha-
pan yaitu

3. Persiapan
- Sebelum memasuki Laboratorium/Studio, pastikan 

sirkulasi udara di dalam ruang berjalan dengan baik
- Pastikan peralatan keamanan dan keselamatan kerja di 

dalam Lab berfungsi dengan baik
- Pastikan peralatan Laboratorium berjalan dengan baik 

tidak ada kerusakan/gangguan
- Pastikan ventilasi ruang Laboratorium dengan baik 

Pelajari dan ikuti tata tertib dan SOP laboratorium 
dengan baik

- Periksa pipa air dan gas di Laboratorium tidak ada 
yang bocor dan katup serta kran berfungsi baik sebelum 
saudara menggunakannya

- Jangan memberikan peralatan Lab dengan tangan 
terbuka (gunakan sarung tangan latex atau bersihkan 
peralatan dengan disinfektan sebelum memakai/dipakai 
orang lain)

BAB VII
PANDUAN KESEHATAN PADA KEGIATAN PENELI-

TIAN LABORATORIUM
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a. Penyiapan

- Laboran menyiapakan Check list (Lampiran 2)  dan 
protocol untuk dipasang di papan pengumuman 
diluar lab yang mudah dilihat

- Pastikan di laboratorium tidak terjadi 3C (closed 
space, crowded palces, Close Contac situation) 

- Sediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir, 
sabun dan Hand sanitizer.

- Sediakan tempat sampah dan penampungan limbah
- Pada saat penyiapan laboratorium Pastikan Ventilasi 

laboratorium sehat dan aman dengan menggunakan 
exhaust fan dan jendela terbuka.

- Tidak terjadi crowded dan jarak aman pengguna 
minimal1,5m, tidak ada interaksi jarak dekat.

- Buat daftar nama dan kontak orang yang boleh 
berada di laboratorium pada setiap waktu layanan 
laboratorium

b. Pelaksanaan

- Sebelum laboratorium digunakan, harus dipastikan 
semua check list dipenuhi dan semua fasilitas 
berfungsi dengan baik

- Gagang pintu dan bagian-bagian yang sering 
disentuh harus dibersihkan dengan disinfektan secara 
berkala. Orang yang boleh masuk ke laboratorium 
hanya mereka yang terdaftar untuk melakukan 
penelitian/aktivitas pada hari dan jam tersebut serta 
dalam keadaan sehat. 

- Sebelum dan setelah masuk laboratorium harus 
cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, 
mengenakan masker dan alat perlindungan diri yang 
ditentukan. 

- Orang yang boleh berada di laboratorium hanya 
mereka yang sehat dan bagi yang memiliki factor 
resiko/comorbiditas seperti memiliki penyakit 
jantung, asma, paru, liver, diabetes, dan lanjut usia 
selama masih dapat terkontrol, serta orang yang 
baru kembali dari zona merah, oranye, dan kuning 
kurang dari 14 hari. Untuk memastikan kesehatan, 
setiap orang yang masuk ke laboratorium harus dicek 
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kesehatannya minimal dengan thermogun.
- Petugas laboratorium memantau pelaksanaan 

penelitian dan memastikan para peneliti untuk saling 
menjaga, saling melindungi dan memastikan tidak 
terjadi situasi 3C.

- Petugas laboratorium memastikan peralatan telah 
disterilkan baik sebelum dan setelah digunakan.

- Petugas laboratorium memastikan para peneliti cuci 
tangan sebelum dan sesudah penelitian.

c. Pemantauan

- Petugas laboratorium bertugas memastikan 
terpenuhinya semua check list yang sudah disusun 
dan memantau terselenggaranya seluruh protokol 
yang ditetapkan. 

- Apabila ada penyimpangan terhadap protokol atau 
terjadi kejadian di luar protokol harus melaporkan 
pada Satgas Covid. 

- Petugas laboratorium dapat mengusulkan perbaikan 
protokol berdasar kondisi yang dijumpai di tempat 
yang menjadi tanggung jawabnya.

B.  PANDUAN KESEHATAN UNTUK PENELITI

1. Tujuan

Sebagai panduan penelitian laboratorium bagi peneliti di 
UIN Maulana Malik Ibrahim malang yang tidak memungk-
inkan dilakukan secara daring. 

2. Protokol
- Sebelum masuk lab peneliti harus memastikan dirinya 

sehat dengan mengisi formulir penapisan.
- Pada saat pelaksanaan penelitian peneliti mematuhi 

protocol kesehatan yang telah ditentukan oleh 
laboratorium.

- Peneliti memakai APD, saling jaga, saling lindungi dan 
saling pantau. 

- Peneliti wajib menghindari 3C
- Peneliti wajib menjaga jarak saat pelaksanaan penelitian 
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minimal 1,5 meter.
- Peneliti melakukan sterilisasi peralatan sebelum dan 

sesudah menggunakan.
- Peneliti melakukan cuci tangan dengan sabun ketika 

masuk dan keluar lab (meskipun keluar sebentar).
- Setiap peneliti membawa bekal makan dan peralatan 

makan sendiri dan tidak dimakan bersama-sama.
- Rencanakan penelitian dengan seksama agar eksperimen 

berjalan efisien dan sesingkat mungkin berada di 
Laboratorium

- Bila memungkinkan eksperimen dilakukan secara jarak 
jauh

C. PANDUAN UPAYA PENCEGAHAN DAN KEHA-
TI-HATIAN

1. Tujuan  

untuk memberikan panduan penggunaan laboratorium 
sebagai upaya kehati-hatian untuk pencegahan penular-
an covid di lingkungan FKIK UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang

2. Protokol
- Setiap orang yang akan menggunakan Lab harus 

memahami protokol/SOP Lab selama tatanan baru
- Pastikan terhindar dari kondisi 3C saat 

mengimplementasikan protokol/SOP Lab
- Pantau/amati kesehatan setiap orang di dalam Lab (a.l: 

suhu, apakah tidak sehat, batuk, pilek, dsb.)
- Bila ada yang tinggal bersama ODP/PDP, harus melapor/

dilaporkan dan diminta tinggal di rumah
- Kalau ada anggota Lab yang pernah berhubungan 

dengan PDP harus dilaporkan dan tinggal di rumah/
isolasi diri

- Maksimal jumlah orang di dalam Lab hanya 
diperkenankan sebanyak 24 Orang disesuaikan ukuran 
ruangan

- Pantau dan catat kegiatan (tracing) tempat-tempat yang 
dikunjungi dan orang yang ditemui

- Gunakan masker dan selalu lakukan etika batuk/bersin 
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dan PHBS
- Cuci tangan dan berkumur setelah keluar atau menemui 

seseorang
-  Lap dan disinfeksi gagang pintu dan tempat-tempat 

yang sering disentuh banyak orang
- Jangan berbagi penggunaan mouse, keyboard, headset, 

tablet, papan sentuh, dsb. Bila terpaksa, pastikan untuk 
melap dan mendisinfeksi perkakas setelah digunakan.

- Review protokol & pengumuman dan arahan dari 
Universitas/gugus tugas bila akan melakukan perjalanan 
dinas

- Bila memungkinkan bekerja dari rumah lebih baik, dan 
kurangi datang ke kampus/ke luar rumah

- Hindari 3C dengan melakukan pertemuan/diskusi secara 
daring sebanyak mungkin

- Mahasiswa, dosen, laboran, tendik yang beresiko (usia, 
riwayat kesehatan co-morbid yang tidak terkontrol: 
penyakit jantung, diabetes, kanker, paru dan saluran 
pernapasan, hamil) diharap konsultasi dengan dokter 
bila akan ke kampus

- Lakukan upaya-upaya terbaik untuk menghindari 
penularan COVID-19

D.  PANDUAN KEAMANAN RUANG RUANG LABO-
RATORIUM

1. Tujuan

Sebagai panduan bagi petugas untuk memastikan kea-
manan ruang laboratorium

2. Protokol
- Tetapkan dan laksanakan aturan tentang makan dan 

minum di dalam lab/ruang (potensi penularan melalui 
makan bersama/berdekatan atau menggunakan 
peralatan makan yang sama)

- Bersihkan ruang kerja dan ruang bersama secara rutin 
(tempat cuci peralatan, microwave, coffee maker, tempat 
sampah)

- Sediakan tempat cuci tangan dan sabun serta kertas tisu. 
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Biasakan mencuci tangan saat masuk dan keluar Lab.
- Buang sampah dan sisa makanan di tempat sampah 

yang disediakan
- Pastikan peralatan listrik dan kabel-kabel dalam keadaan 

baik dan aman
- Sebelum memakai air dari kran, biarkan air mengalir 

sesaat untuk membersikan air yang menggeang
- Hindari 3C di dalam ruang dengan menjaga jarak antar 

penghuni laboratorium
- Arah petunjuk lalu lintas/arah alur bergerak seperti 

masuk dan keluar di lorong – lorong kampus sampai 
dengan ruang laboraturium

- Pastikan terjadi sirkulasi udara yang baik di dalam Lab 
(hindari penggunaan AC)

E. PANDUAN KEAMANAN BAHAN BERBAHAYA

1. Tujuan 

Sebagai panduan penanganan Bahan kimia/Gas tekanan 
tinggi/peralatan Mesin Bioteknologi (kimia/gas tekanan 
tinggi/peralatan mesin bioteknologi/x ray/bahan radioaktif/
limbah B3)

2. Protokol

Bahan Kimia
- Sebelum menggunakan Lab, pastikan bahan-bahan 

berbahaya tersimpan dengan aman
- Pastikan tidak ada bahan berbahaya, narkotika atau 

psikotropika yang hilang/dicuri
- Pastikan tidak ada kebocoran pipa gas maupun air 

di tempat penyimpanan bahan kimia dan tempat 
penampungan lilmbah B3

- Buang bahan yang sudah kadaluarsa di tempat 
penampungan yang ditentukan

Gas Tekanan Tinggi
- Sebelum menggunakan Lab yang terdapat gas 

bertekanan, pastikan ruangan memiliki ventilasi yang 
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baik
- Pastikan pipa-pipa dalam kondisi baik, 

sambungansambungan tidak kendor, sebelum membuka 
kran suplai gas

- Pastikan detector gas berfungsi dengan benar
- Pastikan tabung gas berada pada dudukannya dengan 

aman
Peralatan mesin, mekanikal, elektikal, server
- Pastikan kabel-kabel aman, tidak ada percabangan, 

tidak ada debu yang menumpuk, dsb
- Pastikan UPS berfungsi dengan baik

Bioteknologi, X Ray dan bahan radioaktif
- Bila sampel disimpan menggunakan gas kriogenik, 

pastikan suplai oksigen dalam ruang cukup (dengan 
O2 densometer, dsb)

- Pastikan tidak ada bahan radio aktif yang hilang
- Pastikan tidak ada pancaran radioaktif di atas batas 

dalam Lab
Limbah B3

- Pastikan ventilasi yang cukup sebelum memasuki 
ruang

- penampungan limbah
- Pastikan tidak ada kebocoran limbah B3
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INFOGRAFIS 1. ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Catatan :
Infografis ini dapat digunakan sebagai pemberitahuan kepada 
masyarakat bahwa kondisi saat ini kita berada pada keadaan 
pandemic covid-19. Pada masa pandemi disebut era adaptasi 
kebiasaan baru, dimana masyarakat wajib menerapkan protokol 
pencegahan covid-19.

 

LAMPIRAN 1.

KUMPULAN INFOGRAFIS EDUKASI PENCEGAHAN 
INFEKSI COVID-19
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IINFOGRAFIS 2. HINDARI C3, LAKUKAN M3

Catatan :

Infografis Hindari C3 dan melakukan M3 dapat digunakan dalam 
memberikan edukasi di perkantoran atau institusi Pendidikan.

M3 adalah singkatan dari Menjaga, Melindungi dan Me-
mantau. Menjaga berarti menjaga diri sendiri dari resiko infeksi 
covid-19. Melindungi adalah dengan menjaga keluarga/kolega 
di sekitar kita agar tidak tertular infeksi covid-19 dari kita. Me-
mantau berarti ikut berperan serta di lingkungan masyarakat 
dengan cara memperhatikan potensi resiko infeksi covid-19. 
Melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan per-
baikan. 

Sedangkan Hindari C3 adalah kita harus menghindari ar-
ea-area tertutup (Closed), Padat (Crowded) dan kontak erat 
(close contact). Bagi perkantoran atau institusi Pendidikan di-
harapkan untuk menghindari C3 dalam kegiatan pembelajaran 
dan perkantoran.
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INFOGRAFIS 3. YUK GUNAKAN FACESHIELD DENGAN 
BAIK DAN BENAR

Catatan :
Infografis ini dapat digunakan untuk melakukan edukasi kepada 
mayarakat yang karena suatu dan lain hal tidak bisa selalu 
berada di dalam rumah. Bagi anggota masyarakat yang harus 
bekerja, terutama di lingkungan yang ramai, maka infografis 
ini dapat dijadikan acuan untuk bagaimana cara pencegahan 
dengan faceshield.
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INFOGRAFIS 4.
STARTERPACK ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Keterangan :

Infografis Starter Pack Adaptasi Kebiasaan Baru. Infografis 
ini dapat digunakan bagi siswa SD/SMP/SMA/Mahasiswa 
yang akan memulai kegiatan pembelajaran secara luring di 
lingkungan sekolah/kampus. Bagi mereka yang akan masuk ke 
dalam lingkungan sekolah/kampus diwajibkan untuk membawa 
beberapa peralatan tersebut dalam rangka menurunkan resiko 
infeksi covid-19.
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A. PANDUAN PEMBELAJARAN PRODI PENDIDIKAN 
DOKTER

1. KULIAH

Kuliah dilaksanakan secara daring dengan tatap muka 
online dan kelas virtual berbasis web, di mana dosen dan 
mahasiswa dapat berinteraksi kapan saja melalui portal 
elearning.uin-malang.ac.id

a. Persiapan Kuliah 
1. Admin membuatkan akun Mata Kuliah dan daftar 

mahasiswa 
2. Dosen mempersiapkan materi perkuliahan dalam 

bentuk ppt, video, doc, dll kemudian diserahkan 
pada Ko. Blok 1 minggu sebelum blok berjalan untuk 
dikelompokkan dalam tema mingguan. 

3. Ko. Blok melakukan input materi perkuliahan dalam 
e-learning secara mandiri atau dengan bantuan 
admin. 

4. Ko. Blok, dapat berkoordinasi dengan dosen 
pengampu, menyiapkan kuis/ tugas mingguan untuk 
menilai capaian belajar mahasiswa secara berkala. 
Kuis/ tugas diinput setiap akhir minggu dalam 
e-learning secara mandiri oleh Ko. Blok atau dengan 
bantuan admin.

b. Pelaksanaan Kuliah
1. Pre-phase : Ko. blok menyelenggarakan Kuliah 

Pengantar Blok dengan tatap muka online untuk 
menginformasikan pada mahasiswa mengenai 

LAMPIRAN 2.

PANDUAN PEMBELAJARAN DARING PADA PROGRAM 
STUDI
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metode pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 
blok berjalan

2. Self learning phase : Mahasiswa melakukan 
pembelajaran mandiri menggunakan bahan ajar yang 
sudah disiapkan di elearning.

3. Synchronous phase : Dosen dan mahasiswa melakukan 
kuliah dengan tatap muka online untuk melakukan 
diskusi interaktif dalan rangka memperdalam 
pemahaman mahasiswa terhadap topik kuliah yang 
telah dipelajari. Satu topik kuliah (2 jp) dijadwalkan 
selama 50 menit.

4. Transfer phase : Mahasiswa memperdalam 
pemahaman dengan mengerjakan kuis/ tugas 
mingguan melalui elearning.

2. TUTORIAL 

Tutorial dilaksanakan secara daring dengan tatap muka 
interaktif online melalui aplikasi ZOOM Meeting. Tutorial 
dilaksanakan 2 kali setiap Minggu untuk membahas 1 Ske-
nario mengunakan Seven Jumps (7 langkah). Pertemuan 
pertama 2x50 Menit untuk melaksanakan langkah 1-5, 
dilanjutkan Mahasiswa melaksanakan langkah 6 yaitu bela-
jar mandiri, dan dilanjutkan pertemuan kedua 2x50 menit 
untuk melaksanakan langkah ke 7.

a). Persiapan Tutorial

1. Admin menyiapkan berkas softcopy Tutorial (presensi, 
jurnal tutorial, form penilaian tutorial, form laporan 
sementara tutorial) dan mengirimkan ke masing-
masing Ketua Kelompok.

2. Masing-masing Ketua Kelompok menghubungi 
Tutor melalui WA/Telepon untuk jadwal pelaksanaan 
Tutorial dan mengirimkan softcopy Form Penilaian 
Tutorial.

3. Ketua Kelompok membuat Room Zoom Meeting 
menggunakan Akun Prodi, lalu mengundang Tutor 
dan Anggota Kelompok yang lain. 
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b).Pelaksanaan Tutorial

1. Tutor dan seluruh kelompok masuk ke dalam Room 
Zoom Meeting yang telah disediakan

2. Ketua Kelompok membuka tutorial dengan salam dan 
memimpin berdoa, sekertaris 1 bertindak sebagai host 
dan mencatat seluruh hasil diskusi tutorial, sekertaris 
2 mencatat di Laporan Sementara. 

3. Tutor mamfasilitasi diskusi, mengecek kehadiran 
Mahasiswa, dan memberikan penilaian kepada 
seluruh anggota kelompok tutorial di form penliaian.

4. Ketua kelompok memberikan kesempatan kepada 
Tutor untuk memberikan umpan balik. 

5. Tutor memberikan umpan balik dari hasil diskusi yang 
dilakukan oleh Kelompok Tutorial dan mengingatkan 
untuk mengunggah laporan tutorial Mahasiswa ke 
portal elearning.uin-malang.ac.id. untuk dilakukan 
Pleno secara Daring.

6. Ketua kelompok mengakhiri tutorial dengan salam, 
semua peserta tutorial meninggalkan Room Zoom 
Meeting

7. Semua peserta tutorial meninggalkan Room Zoom 
Meeting. 

8. Tutor mengirimkan hasil penilaian tutorial ke Admin
9. Sekertaris 2 mengirimkan hasil laporan sementara ke 

Admin.

3. TEAM BASED LEARNING (TBL)

TBL dilaksanakan secara daring dengan tatap muka in-
teraktif online melalui aplikasi ZOOM Meeting.  Pengerjaan 
soal-soal TBL dilakukan dengan menggunakan fitur Quiz 
dari elearning.uin-malang.ac.id. TBL dilaksanakan selama 
100 menit dengan pembagian waktu: iRAT 10 menit, tRAT 
20 menit, appeal-1 25 menit, tAPP 20 menit dan appeal-2 25 
menit. 1 sesi TBL digunakan untuk mendiskusikan LO dari 2 
skenario tutorial, sehingga dalam 1 blok ada 2 sesi TBL.
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1. Persiapan TBL

a. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil terdiri dari 
4-5 mahasiswa, dapat dilakukan dengan membagi 
kelompok tutorial menjadi 2 kelompok kecil.

b. Admin membuat akun TBL, quiz kesiapan individu, 
quiz kesiapan kelompok, quiz aplikasi kelompok dan 
daftar kelompok mahasiswa di e-learning.

c. Dosen menginformasikan LO dan referensi yang akan 
digunakan untuk TBL kepada mahasiswa melalui 
portal e-learning atau WA.

d. Dosen membuat soal tes kesiapan (recall) dan aplikatif 
(reasoning) sejumlah minimal 3 soal untuk 1 skenario 
(minimal 6 soal untuk 1 sesi TBL).

e. Perwakilan mahasiswa membuat lembar untuk 
appeal pada kertas HVS (Merah = A, Kuning = B, 
Hijau = C, Putih = D, Biru = E)

2. Pelaksanaan TBL

a. Out-Class Preparation : mahasiswa mempelajari 
LO dan referensi yang diberikan oleh dosen secara 
mandiri sebelum masuk kelas. Mahasiswa dianjurkan 
untuk mempelajari referensi lain untuk memperluas 
wawasan.

b. In-Class Preparation :
- Dosen masuk Room Zoom Meeting yang telah 

ditentukan
- Mahasiswa masuk Room Zoom Meeting dalam 

kelompok yang telah ditentukan
- Dosen dan Mahasiswa login ke portal e-learning 

menggunakan email dan password SIAKAD.
c. Readiness Assurance Process (Tes Kesiapan) :

- Individual Readiness Assurance Test / iRAT (Tes 
Kesiapan Individu)
Mahasiswa mengerjakan secara individu soal 
iRAT yang telah diunggah di fitur Quiz Kesiapan 
Individu pada portal e-learning

- Team Readiness Asssurance Test / tRAT (Tes Kesiapan 
Kelompok)
Mahasiswa mengerjakan secara berkelompok soal 
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tRAT yang telah diunggah di fitur Quiz Kesiapan 
Kelompok pada portal e-learning

- Appeal-1 (diskusi dan klarifikasi)
Dosen menstimulasi mahasiswa untuk berdiskusi 
dan memberikan klarifikasi terkait konten soal tes 
kesiapan yang sedang dibahas.

d. Team Application/ tAPP (Tes Aplikasi Kelompok): 
Mahasiswa mengerjakan secara berkelompok soal 
tAPP yang telah diunggah di fitur Quiz Aplikasi 
Kelompok pada portal e-learning.

e. Appeal-2 : Dosen menstimulasi mahasiswa untuk 
berdiskusi dan memberikan klarifikasi terkait konten 
soal tes aplikasi yang sedang dibahas. 

f. Dosen menutup sesi TBL dengan memberikan umpan 
balik pada mahasiswa.

B. PANDUAN PEMBELAJARAN PRODI SARJANA 
FARMASI

1. Panduan Kegiatan Pembelajaran Luring 

Panduan kegiatan pembelajaran luring ini meliputi:

a.  Panduan kegiatan penelitian tugas akhir secara luring:
• Semua kegiatan penelitian akhir baik yang 

dilakukan di rumah sakit, komunitas dan 
laboratorium harus memperhatikan panduan 
umum dan panduan di tempat bekerja selama 
masa pandemi Covid-19 

• Bimbingan tugas akhir diusahakan dilakukan 
secara daring. Apabila karena sesuatu hal sehingga 
bimbingan tugas akhir dilakukan secara luring, 
harus memperhatikan panduan umum di masa 
pandemi Covid-19. 

• Jumlah peneliti yang boleh melakukan penelitian 
pada waktu yang sama di suatu  laboratorium akan 
dibatasi sesuai luas masing-masing laboratorium. 

• Jumlah peneliti yang menggunakan laboratorium 
riset dibatasi hanya 2 peneliti.
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Proses adminitrasi terkait perijinan pelaksanaan tugas 
akhir dilakukan secara online sesuai dengan SOP yang 
dapat diakses pada http://farmasi.uin-malang.ac.id/sop-pemin-
jaman-lab-prodi-farmasi/ 

b. Panduan kegiatan pembelajaran di dalam laboratorium 
secara luring:
• Kegiatan praktikum yang bisa dilakukan secara 

daring, lebih baik dilaksanakan secara daring, namun 
apabila mengharuskan dilakukan secara luring, 
maka harus memperhatikan panduan kegiatan 
pembelajaran di laboratorium.

• Sebelum dan/atau setelah pelaksanaan praktikum, 
lantai dan meja praktikum dibersihkan dengan cairan 
desinfektan, demikian juga instrument-instrumen 
yang ada, bila memungkinkan,  juga dilap dengan 
disinfektan secara berkala.

• Setiap dosen dan mahasiswa yang memasuki ruang 
laboratorium harus memakai jas laboratorium, 
masker, faceshield, dan sarung tangan sekali pakai 
(apabila menggunakan bahan kimia)

• Sebelum memasuki ruang praktikum dan setelah 
selesai praktikum, dosen dan mahasiswa harus 
melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air 
mengalir atau menggunakan hand sanitizer.

• Bila praktikumnya bersifat individual, maka jarak 
antar tempat duduk/berdiri mahasiswa diatur 
minimal 1 meter. 

• Bila praktikum bersifat kelompok, maka tiap 
kelompok maksimal 3 mahasiswa dengan tetap 
menjaga supaya tidak terjadi kontak fisik antar 
mahasiswa.

• Jumlah maksimal mahasiswa adalah 30 mahasiswa 
setiap kali praktikum di satu ruang laboratorium.

• Selama praktikum, diusahakan tidak terjadi kontak 
fisik di antara mahasiswa, dosen, dan laboran. 

• Apabila dimungkinkan, suatu instrumen seperti 
mikroskop, timbangan, hanya dipegang oleh satu 

http://farmasi.uin-malang.ac.id/sop-peminjaman-lab-prodi-farmasi/
http://farmasi.uin-malang.ac.id/sop-peminjaman-lab-prodi-farmasi/
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mahasiswa. 
• Apabila tidak dimungkinkan suatu instrument hanya 

dipegang oleh satu mahasiswa atau praktikumnya 
bersifat kelompok, maka mahasiswa harus sesering 
mungkin melakukan cuci tangan pakai sabun dengan 
air mengalir. 

• Pretest dan posttest secara daring melalui link https://
elearning.uin-malang.ac.id/?lang=id dengan waktu 
menyesuaikan pengampu praktikum.

• Praktikum dimulai dan diakhiri dengan membaca 
doa bersama-sama. 

• Pengumpulan laporan melalui email sesuai format 
laporan praktikum kepada pengampu praktikum

• Permohonan peminjaman alat gelas dapat 
dikomunikasikan kepada laboran masing-masing 
laboratorium sebelum praktikum berlangsung oleh 
praktikan dan pengampu praktikum 

c.   Panduan kegiatan ujian (UTS, UAS, UTP, UAP, ujian 
CBT-OSCE, seminar proposal, seminar hasil dan 
sidang skripsi) secara luring: 
• UTS, UAS, UTP, UAP, ujian CBT-OSCE 

dilaksanakan secara luring atau daring dengan 
mempertimbangkan kondisi pandemi.

• Berdasarkan evaluasi penilaian pembelajaran 
yang sulit dimonitoring dan dievaluasi apabila 
dalam jaringan maka ujian dijadwalkan luring 
dengan penjadwalan lebih banyak sesuai dengan 
kapasitas kelas.

• Ujian seminar proposal, seminar hasil dan sidang 
skripsi secara daring

• Pelaksanaan ujian secara luring harus 
memperhatikan panduan umum, seperti 
physical distancing, mengggunakan masker dan 
faceshield, cuci tangan menggunakan sabun, 
dilakukan secepat mungkin serta paperless. 

• Pendaftaran ujian dan administrasi ujian 

https://elearning.uin-malang.ac.id/?lang=id
https://elearning.uin-malang.ac.id/?lang=id
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lainnya seperti informasi pelaksanaan ujian, 
penyetoran nilai, dan lainnya dilaksanakan secara 
online melalui https://elearning.uin-malang.
ac.id/?lang=id dan https://siakad.uin-malang.
ac.id/index.php

• Satu kelas hanya memuat 20 mahasiswa setiap 
kali ujian

d. Panduan kegiatan pembelajaran di dalam kelas secara 
luring:
• Setiap hari, lantai kelas dan meja kursi dibersihkan 

dengan cairan desinfektan secara berkala.
• Setiap dosen dan mahasiswa yang memasuki 

ruang kelas harus memakai masker dan faceshield. 
• Sebelum memasuki ruang kelas, dosen dan 

mahasiswa harus melakukan cuci tangan pakai 
sabun di air mengalir atau menggunakan hand 
sanitizer.

• Jarak antar tempat duduk diatur minimal 1 meter. 
• Untuk menerapkan prinsip Physical distancing, 

maka dua ruang kelas akan dijadikan satu, 
sehingga satu kelas gabungan tersebut bisa 
memuat 40 mahasiswa. Untuk itu dalam tiap 
ruang gabungan akan disediakan sound system 
dan MIC.

https://elearning.uin-malang.ac.id/?lang=id
https://elearning.uin-malang.ac.id/?lang=id
https://siakad.uin-malang.ac.id/index.php
https://siakad.uin-malang.ac.id/index.php
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Gambar. Desain ruang kelas Prodi Farmasi selama masa pandemi
 

• Selama pembelajaran, tidak diperbolehkan terjadi 
kontak fisik di antara mahasiswa dan dosen.

• Perkuliahan dimulai dan diakhiri dengan membaca 
doa bersama-sama. 

• Penugasan mahasiswa diusahakan bersifat paperless. 
• Bila dilakukan metode pembelajaran berupa diskusi, 

maka tetap harus memperhatikan physical distancing.
• Pada sistem blok, pembelajaran TBL secara daring 

menggunakan aplikasi Whatsapp, Zoom atau aplikasi 
lainnya

e.  Panduan kegiatan PKLI secara luring:

• PKLI dapat dilakukan secara daring atau luring dengan 
mempertimbangkan kondisi pandemi. Keputusan 
terkait hal tersebut akan disampaikan saat mendekati 
waktu pelaksanaan PKLI

• Tahapan kegiatan PKLI meliputi pembekalan, praktek 
di lahan pkli dan ujian

• Lahan PKLI selama masa pandemi diutamakan 
hanya di apotek saja. Sedangkan pelaksanaan PKLI 
di lahan rumah sakit, industri dan lahan lain tidak 
dipertimbangkan untuk pelaksanaan PKLI selama 
masa pandemic
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• Apotek lahan PKLI ditentukan oleh tim PKLI prodi 
Farmasi

• Mahasiswa boleh mengusulkan suatu apotek di 
daerahnya sebagai lahan PKLI kepada tim PKLI prodi. 

• Segala administrasi PKLI sedapat mungkin dilakukan 
secara online dan paperless. 

• Pelaksanaan PKLI di masa pandemi akan diatur 
sedemikian rupa sehingga lebih mengutamakan pada 
kesehatan dan keselamatan mahasiswa, preseptor dan 
dosen pembimbing.  

1.  Panduan Kegiatan Pembelajaran Daring 
Panduan kegiatan pembelajaran daring ini meliputi:

a. Kegiatan penelitian tugas akhir secara daring:

• Bimbingan tugas akhir diusahakan dilakukan secara 
daring

• Penelitian menggunakan data primer seperti 
penelitian experimental dan observasional 
menggunakan daring memanfaat aplikasi seperti 
docking (in silico), google form, dan telefarmasi

• Penelitian dengan menggunakan data sekunder 
menggunakan hasil penelitian sebelumnya yang 
telah terpublikasi

• Penelitian dengan metode Systematic Review 
(literature review, scoping review, critical review, 
integrative review, mapping review, meta anlaysis, 
mixed studies review)

• Penulisan buku referensi sesuai bidang ilmu ber 
ISBN

b. Kegiatan pembelajaran di dalam laboratorium selama 
daring:

• Dosen dan laboran bekerja sama membuat video 
pembelajaran praktikum sesuai dengan modul 
blok atau buku petunjuk praktikum dengan 
memperhatikan panduan umum

• Contoh video praktikum dapat mengakses http://
www.aptfi.or.id/materi-pembelajaran.html

http://www.aptfi.or.id/materi-pembelajaran.html
http://www.aptfi.or.id/materi-pembelajaran.html
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• Video praktikum yang telah dibuat ditampilkan 
pada kelas praktikum sesuai jadwal Zoom©

• Pretest dan posttest secara daring melalui link 
https://elearning.uin-malang.ac.id/?lang=id dengan 
waktu menyesuaikan pengampu praktikum.

• Praktikum dimulai dan diakhiri dengan membaca 
doa bersama-sama. 

• Pengumpulan laporan melalui email sesuai format 
laporan praktikum kepada pengampu praktikum

c. Kegiatan Ujian secara daring:
• Pendaftaran ujian dan administrasi ujian lainnya 

seperti informasi pelaksanaan ujian, penyetoran 
nilai, dan lainnya dilaksanakan secara online melalui 
https://elearning.uin-malang.ac.id/?lang=id dan 
https://siakad.uin-malang.ac.id/index.php

• Pada saat ujian berlangsung dilakukan pengawasan 
sesuai jadwal Zoom©

• Ujian seminar proposal, seminar hasil dan sidang 
skripsi dilakukan menggunakan aplikasi Zoom©

d.  Kegiatan pembelajaran di dalam kelas secara daring:
• Perkuliahan dilakukan sesuai jadwal pemasaran 

mata kuliah di https://siakad.uin-malang.ac.id/
index.php dan jadwal Zoom©

• Penjadwalan kelas menggunakan aplikasi Zoom© 
dibantu oleh Admin Prodi dan Laboran

• Dosen diberikan akses sebagai host/co-host untuk 
manajemen kelas

• Perkuliahan dimulai dan diakhiri dengan membaca 
doa bersama-sama

• Pada metode TBL pembagian kelompok dilakukan 
melalui breakout pada Aplikasi Zoom© dan 
pengumpulan jawaban t-RAT dan aplication exercise 
menggunakan private chat ke dosen pengampu 

• Pada metode TBL pelaksanaan i-RAT dapat dilakukan 
melalui https://elearning.uin-malang.ac.id/?lang=id 
dan sebelumnya melakukan komunikasi dengan 

https://elearning.uin-malang.ac.id/?lang=id
https://elearning.uin-malang.ac.id/?lang=id
https://siakad.uin-malang.ac.id/index.php
https://siakad.uin-malang.ac.id/index.php
https://siakad.uin-malang.ac.id/index.php
https://elearning.uin-malang.ac.id/?lang=id
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Admin Prodi

f. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Integratif secara 
daring (Tim PKLI, 2020):

• Pembekalan diberikan oleh panitia PKLI kepada 
para mahasiswa Mahasiswa terkait pelaksanaan, 
evaluasi dan tata tertib PKLI mencakup penjelasan 
mengenai: waktu pelaksanaan, kompetensi dan 
tugas mahasiswa, tugas pembimbing, penulisan 
laporan, tata tertib dan penilaian PKLI. Pembekalan 
ini diberikan selama 1 hari secara daring dengan 
menggunakan aplikasi Zoom©.

• Matrikulasi PKLI merupakan pemberian materi-
materi terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan 
mahasiswa sebagai bekal dalam melakukan praktik 
kerja di lahan praktik. Matrikulasi ini diberikan 
selama 5 hari oleh tim PKLI menggunakan aplikasi 
Zoom©.

• Preseptor atau Pembimbing Lapangan 
mempersiapkan perangkat keras (laptop, earphone/
headset, handpone) dan perangkat lunak (web 
browser, aplikasi yang akan digunakan ) yang 
kompatibel. 

• Preseptor atau Pembimbing Lapangan 
mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan 
standar video meeting/video conference 

• Preseptor atau Pembimbing Lapangan 
mempersiapkan materi PKLI dalam bentuk softfile 
misalnya ppt, video, doc, maupun bentuk yang 
lainnya sesuai dengan pertemuan yang telah 
direncanakan. 

• Preseptor atau Pembimbing Lapangan memahami 
langkah-langkah penggunaan media pembelajaran 
menggunakan Zoom© yang telah disediakan

• Dosen atau pembimbing mempersiapkan perangkat 
keras (laptop, earphone/headset, handpone) 

• Dosen atau pembimbing mempersiapkan koneksi 
internet 
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• Dosen atau pembimbing memahami langkah-
langkah penggunaan media untuk melakukan 
bimbingan secara daring menggunakan Zoom© 
yang telah disediakan

• Preseptor melaksanakan pembelajaran praktik sesuai 
dengan jadwal yang telah dibuat oleh tim PKLI. 

• Preseptor menggunakan virtual class dan/atau video 
conference seperti Zoom Meeting (https://zoom.us/
meetings) 

•  Preseptor memastikan kehadiran mahasiswa sudah 
masuk kelas virtual dengan mengisi daftar hadir 
mahasiswa di kelas virtual.

•  Preseptor memulai proses pembelajaran praktik 
sesuai dengan materi pertemuan yang telah disusun 
oleh tim PKLI 

• Terjadi proses interaksi antara preseptor dengan 
mahasiswa. 

• Preseptor menyerahkan bukti daftar hadir kehadiran 
mahasiswa ke dosen pembimbing PKLI. 

• Di luar pelaksanaan pembelajaran praktik, preseptor 
dapat melakukan pembimbingan menggunakan 
virtual class dan/atau video conference maupun 
aplikasi grup whatsapp.

• Dosen melaksanakan pembimbingan mahasiswa 
sebanyak minimal 3x selama masa PKLI 

• Bimbingan dapat dilakukan menggunakan virtual 
class atau video conference (google meet, zoom 
meeting) dan aplikasi grup/audio/video call pada 
whatsapp, LINE 

• Terjadi proses interaksi antara dosen pembimbing 
PKLI dengan dengan preseptor untuk memonitor 
mahasiswa

• Mahasiswa mengikuti jadwal PKLI daring sesuai 
dengan jadwal yang telah dibuat oleh tim PKLI. 

• Mahasiswa mematuhi tata tertib PKLI secara daring 
•  Mahasiswa dapat melaksanakan komunikasi dua 

arah selama perkuliahan praktik dan bimbingan 
baik dengan preseptor maupun dengan dosen 
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pembimbing PKLI
• Mahasiswa menyerahkan kartu bimbingan PKLI 

yang telah ditandatangani oleh dosen pembimbing 
PKLI ke koordinator PKLI

• Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI) 
memiliki bobot 4 SKS yang disesuaikan dengan 
kurikulum dan rencana pembelajaran semester 
(RPS) Program Studi Farmasi, dengan sub penilaian 
terdiri dari: Kegiatan Pelaksanaan Pembelajaran 
Praktik. b. Kegiatan Pelaksanaan di Lapangan 
Bidang Pengabdian Masyarakat. c. Penyusunan 
Laporan Hasil PKLI Daring. d. Seminar Hasil PKLI 
Daring.

g.   Referensi:
Tim PKLI, 2020. Buku Pedoman Tahun Akademik 
2020/2021 Praktik Kerja Lapangan Integratif (PKLI) 
Kefarmasian Metode Daring. Malang: Program Studi 
Farmasi FKIK UIN Maliki Malang.
Walikota Malang, 2020. Peraturan Walikota Malang 
Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan 
Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus 
Disease 2019. Malang.
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Lampiran 3.
Form Monitoring Harian Bagi Mahasiswa yang 
sudah berada di Kota Malang

FORM MONITORING HARIAN

Nama mahasiswa : ………………………………………………….

NIM   : ………………………………………………….

Nama Dosen PA : ………………………………………………….

Hari Tanggal Kondisi 
Kesehatan Aktivitas Harian

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu



84

Lampiran 4 
Check List Persiapan Pembukaan Layanan 
Laboratorium

No Persiapan Pembukaan 
Layanan Lab

Check 
List Keterangan

1 Atur jadwal agar tidak terjadi 
3C

2 Siapkan penanggung jawab 
protocol menghindari 3C

3

Zonasi lab dan jadwal 
penggunaan dengan 
memperhatikan alur 
pergerakan manusia diluar dan 
dalam lab

4
Pemilihan dan penetapan staf 
yang bertugas (usia, sehat, 
riwayat co morbid yang 
terkontrol)

5
Pemrioritasan kegiatan 
lab(prioritas utama untuk tugas 
akhir dan penelitian urgent)

6
Protokol pelaporan dan 
penanganan bila ada anggota 
lab yang terinfeksi atau menjadi 
ODP

7
Tentukan langkah yang harus 
dilakukan bila lab harus 
ditutup kembali karena suatu 
hal

8

Pembatasan jumlah maksimum 
orang yang berada di dalam 
ruang laboratorium setiap 
saat. Jumlah dan daftar nama 
yang bekerja di lab setiap 
saat ditayangkandi papan 
pengumuman dekat pintu 
masuk lab
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