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SAMBUTAN REKTOR
Assalaamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakaatuh dan Salam Sejahtera Bagi 
Kita Semua,

Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat-
Nya yang telah diberikan kepada kita. Nikmat Iman, nikmat Islam, hidayah 
dan taufik. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, 
Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau dan para 
pengikutnya yang selalu menyampaikan kebenaran. Serta semoga limpahan 
rahmat dan ampunan Allah senantiasa tercurah kepada seluruh kaum muslimin 
dan muslimat, serta seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Bapak/Ibu Sivitas Akademika Universitas Al Azhar 
Indonesia (UAI), saat ini dunia berada dalam 
kecemasan dan kesulitan yang dahsyat, sebagai 
akibat dari penyebaran pandemi Virus Disease 
(Covid-19) yang sangat cepat. Puluhan ribu orang 
terinfeksi dan ribuan orang meregang nyawa. 

Kehidupan normal tidak berjalan mulus setelah 
terputus hubungan di seluruh dunia. 
Dalam kondisi saat ini, kita sebagai negara, bangsa, 

individu, institusi dan badan, masing-masing dari 
kita, harus memikul tanggung jawab untuk 
memainkan peran dalam memerangi wabah 
ini, mengendalikannya, dan melindungi 
umat manusia dari bahaya. Upaya luar biasa 
pemerintah pusat, maupun pemerintah 
daerah untuk mengepung virus ini memberi 
harapan bahwa kita akan dapat mengalahkan 
wabah ini dan menyingkirkannya. Namun, 
keberhasilan dalam pertempuran ini 
sangat bergantung pada tekad kita untuk 
terus memikul tanggung jawab dengan 
keinginan kuat yang tiada henti, dengan 
ketegaran yang tidak mengenal lesu dan 
mundur.

Atas nama Seluruh Sivitas Akademika Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) 
kita sangat serius dalam menghadapi Covid-19 dengan membentuk Tim 
Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 UAI sesuai dengan Surat Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/MENKES/328/2020. 
UAI dalam hal ini juga mengeluarkan Buku panduan tentang Protokol 
Kesehatan  & Penunjang Tridharma yang harus kita patuhi bersama. Didalam 
buku ini kita dapat mempelajari bagaimana kita harus dapat bertanggung 
jawab yang dimulai dari kita sendiri. Hal ini sebagai implementasi dari TATANAN 
KEBIASAAN BARU Sivitas Akademika UAI.
Akhir kata, marilah kita bersama-sama berdoa untuk kesehatan seluruh Sivitas 
Akademika UAI dan seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia. Dan kita juga harus 
mengingat dan menyebut dengan penuh kebanggaan dan penghargaan 
terhadap pengorbanan besar yang dilakukan oleh para dokter, perawat, dan 
semua tenaga kesehatan, yang telah mempertaruhkan nyawa dan diri mereka 
sendiri, untuk menghadapi bahaya yang mengancam kemanusiaan. Semoga 
Allah S.W.T. melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya bagi kita semua, 
serta kesehatan. Aamin ya rabbal alamin.

Wabillahi taufiq wal hidayah
Wassalaamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Jakarta, 7 Juli 2020 
Universitas Al Azhar Indonesia 
Rektor, 

Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin, M.Sc.



PROTOKOL KESEHATAN KERJA

• POLA HIDUP BERSIH SEHAT (PHBS)

•  Pengertian
Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) merupakan serangkaian perilaku yang dipraktekkan oleh 
dosen, karyawan, mahasiswa dan masyarakat di lingkungan UAI atas dasar kesadaran 
sebagai hasil pembelajaran, sehingga secara mandiri mampu mencegah penyakit, 
meningkatkan kesehatan serta berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan 
sehat.

•  Tujuan 
Tujuan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) adalah meningkatkan kualitas 
kesehatan melalui proses yang menjadi awal dari kontribusi individu dalam 
menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat, khususnya dalam 
mengantisipasi virus corona (COVID-19).

•  Manfaat
Manfaat Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) adalah terciptanya sivitas akademika dan 
masyarakat di lingkungan UAI yang sadar kesehatan dan memiliki pengetahuan dan 
kesadaran untuk menjalani perilaku hidup yang menjaga kebersihan dan memenuhi 
standar kesehatan, khususnya dalam mengantisipasi virus corona (COVID-19).



• Penerapan PHBS di Universitas Al Azhar Indonesia
• Pelaksanaan PHBS bagi sivitas akademika UAI dan 

masyarakat di lingkungan UAI adalah sebagai berikut :
• Membasuh tangan dengan hand sanitizer atau mencuci 

tangan dengan sabun secara rutin.
• Wajib menggunakan masker.
• Menerapkan social distancing-menjauhi perkumpulan, 

menghindari pertemuan massal, dan menjaga jarak 
antar manusia, dianjurkan sekitar satu meter.

• Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium 
tangan, berpelukan dan lain-lain)

• Mengkonsumsi makanan dan minuman sehat.
• Batasi menyentuh wajah (hidung, mulut, mata) sebelum 

mencuci tangan.
• Gunakan alas sujud sendiri jika melaksanakan sholat baik 

di masjid ataupun lingkungan kerja.
• Membuang sampah di tempat sampah.
• Tidak merokok di lingkungan UAI.
• Tidak meludah disembarang tempat.
• Hindari meminjam atau bertukar alat makan, minum 

maupun alat lainnya.
• Pegawai yang akan masuk kerja, dianjurkan untuk 

mengecek suhu di rumah masing-masing terlebih 
dahulu. Bila suhu ≥ 37,5°C, disarankan untuk istirahat 
di rumah, dan melaporkan kepada Kepala Unit masing-
masing.

Tatanan yang disiapkan Universitas :
• UAI menyediakan sarana/fasilitas cuci tangan berupa air 

mengalir dan sabun atau hand sanitizer di tempat-tempat 
umum area kerja seperti pintu masuk, lift, toilet, dan lain-lain.

• Melakukan pembersihan ruangan dan lingkungan UAI dua kali 
sehari yaitu pagi dan sore hari serta menyiapkan disinfektan 
untuk penyemprotan bagian-bagian barang-barang yang 
sering disentuh di sekitar Kampus.

• Menyiapkan ruang isolasi/observasi
• Menyiapkan kamar mandi dan ruang ganti pakaian disetiap 

lantai
• Menyiapkan bilik disinfektan apabila memungkinkan.



PROTOKOL UMUM  KESEHATAN  KERJA



PROTOKOL UMUM KESEHATAN

• Deteksi suhu tubuh di Lobi Kampus setiap harinya bagi Karyawan/
Dosen/Mahasiswa/Tamu. Bagi karyawan/dosen dilakukan 2 kali 
sehari pada saat kedatangan dan saat istirahat siang. Jika suhu tubuh 
terdeteksi  ≥37,5°C, dianjurkan untuk segera menghubungi Tim 
Kesehatan Kerja UAI dan mengikuti prosedur pada lampiran 1.

• Biasakan cuci tangan secara teratur dengan tata cara cuci tangan yang 
benar. Pastikan tempat mencuci tangan dilengkapi dengan sabun 
dan air yang cukup dan pada tempat yang sering disentuh, disediakan 
pencuci tangan berbasis alkohol (hand sanitizer) denga dispenser yang 
diisi ulang secara teratur.

• Menggunakan masker, baik pada saat di kantor maupun pada saat 
diperjalanan di luar kantor. Direktorat Fasilitas Pendukung harus 
menyediakan masker cadangan apabila dibutuhkan.

• Menyapa tanpa harus berjabat tangan.

• Menerapkan etika dan tata cara batuk/bersin di tempat umum.

• Tamu diwajibkan untuk mengukur suhu, memakai masker dan 
mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki 
Gedung Kampus dan mengikuti protokol bagi tamu.

• Menyediakan media komunikasi, informasi dan edukasi mengenai 
pencegahan dan pengendalian covid-19 di lokasi strategis dalam 
Gedung Kampus.

• Bagi karyawan/Dosen dalam kondisi tidak sehat diharuskan untuk :

• Memantau kesehatan mereka sendiri dan menghindari datang 
ke Kampus jika memiliki gejala infeksi COVID-19 seperti demam, 
batuk, sakit tenggorokan, sesak dada, dispnea, kelelahan, mual 
dan muntah, diare, konjungtivitis, nyeri otot, dan lain-lain.

• Meninggalkan tempat kerja dan melaporkan kepada Tim 
Kesehatan Kerja UAI.

• Melaporkan pada atasan apabila tidak dapat masuk kantor karena 
sakit dan atasa wajib melaporkan kepada SDM.

• Bagi Pegawai yang berusia diatas 45 tahun tidak diwajibkan untuk 
masuk bekerja kecuali ada pengaturan ditingkat unitnya.

• Menyediakan ruang ganti atau kamar mandi disetiap lantai untuk 
pegawai yang datang menggunakan kendaraan umum



PROTOKOL KESEHATAN BAGI MAHASISWA

Ketentuan Umum : 
• Melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan hanya dengan suhu tubuh 

≥37,5°C yang diperkenankan memasuki gedung kampus.

• Mengatur batas jarak duduk antar mahasiswa.

• Mahasiswa wajib menggunakan masker selama berada di lingkungan 
Kampus.

• Direktorat Fasilitas Pendukung harus menyiapkan masker cadangan 
apabila ada mahasiswa yang tidak menggunakan/membawa masker.

• Tidak diperkenankan untuk membuat kerumunan/perkumpulan.

• Informasi kepada Mahasiswa :

• Penyampaian pesan Pimpinan Universitas mengenai protokol 
Umum selama masa pandemic COVID-19 melalui media sosial..

• Penyampaian edukasi kewajiban penggunaan masker dan 
mematuhi physical dan social distancing.

• Pelayanan bagi mahasiswa dilaksanakan secara online melalui 
studentdesk.



PROTOKOL BAGI PETUGAS PENERIMAAN 
MAHASISWA BARU

• Semua petugas diwajibkan menggunakan masker, sarung tangan, dan 
face shield serta menggunakan baju lengan panjang.

• Transaksi penerimaan uang tunai atau dokumen dengan menghindari 
kontak fisik, dengan menyiapkan sarana (wadah) penerimaan uang 
atau dokumen seperti baki kertas atau kotak khusus.

• Ruang tunggu bagi calon mahasiswa baru dan orang tuanya harus 
senantiasa dalam keadaan bersih dan terdisinfetasi secara rutin dan 
terapkan penjagaan jarak pada tempat duduk.



PROTOKOL KESEHATAN UNTUK PENGEMUDI

• Pengemudi diwajibkan untuk selalu menggunakan masker dan segera 
melakukan pembersihan diri setelah selesai bertugas.

• Mengikuti ketentuan jumlah penumpang dalan kendaraan.

• Setiap mobil disarankan untuk dilengkapi dengan thermometer agar 
dapat memastikan suhu tubuh dalam keadaan normal.

• Tingkatkan frekuensi pembersihan dan desinfeksi kendaraan, lakukan 
pemantauan kebersihan dalam kendaraan dengan membuat catatan/
check list pembersihan dan disinfektasi.

• Jaga agar kendaraan dalam kondisi siap beroperasi dan laik jalan serta 
memiliki ventilasi yang baik.

• Jaga tempat kendaraan dalam keadaan bersih dan terdisinfektasi secara 
rutin, rapih dan bebas sampah.

• Atur hari kerja yang dirotasi agar pengemudi yang bertugas cukup 
istirahat.



PROTOKOL BAGI PETUGAS ISS

• Pastikan seluruh area umum dan area kerja dalam kondisi bersih. ISS 
melakukan pembersihan dengan disinfektan minimal 2 (dua) kali sehari 
terutama pada waktu aktivitas padat (pagi dan sore hari) di semua lokasi 
dan titik-titik yang kerap disentuh, seperti pegangan pintu, pegangan 
tangga, tombol lift, tombol mesin absensi, dan lain-lain.

• Semua petugas ISS wajib menggunakan masker, sarung tangan dan 
menggunakan baju lengan panjang.

• Melakukan pembersihan berkala dan disinfektasi pada ruang kerja dan 
fasilitas umum.

• Menjaga jarak aman dengan karyawan/dosen/mahasiswa



LAMPIRAN



• Protokol Penataan Kantor

• Protokol Sumber Daya Manusia

• Protokol Layanan Fasilitas Pendukung

• Protokol Kesekretariatan

• Protokol Tata Kelola Keuangan

• Protokol Unit Pengadaan 

• Protokol Penerima Tamu

• Protokol Petugas Keamanan

PROTOKOL PENDUKUNG KEGIATAN TRIDHARMA



PROTOKOL PENATAAN KANTOR 

Semua Fakultas/ Prodi/ Lembaga/ Badan/ Direktorat/ UPT harus 
memastikan berjalannya protokol kesehatan dan  terlaksananya 
penjagaan jarak aman (social distancing) dalam bekerja.

• Ruang kerja diatur dengan memperhatikan jarak kerja aman 
antara Karyawan/Dosen yang satu dengan Karyawan/Dosen 
lainnya dan posisi hadapnya.  

• Pengaturan kerja diatur dalam shift.

• Bagi Dosen yang harus hadir secara berturut-turut sedangkan 
ruangan kerja tidak memenuhi ketentuan jarak aman diarahkan 
untuk duduk di Laboratorium  atau Perpustakaan UAI yang 
dikoordinasikan dengan Sekretariat.

• Perangkat umum milik kantor harus selalu dalam keadaan bersih 
dan didisinfektasi secara rutin dan berkala.

• Penggunaan ruang rapat untuk pertemuan di kantor diatur 
dengan memperhatikan protokol penjagaan jarak aman 
antara peserta rapat dan jumlah peserta rapat sesuai kapasitas 
ruangan. Pelaksanaan rapat tatap muka hanya dilakukan apabila 
dipandang sangat perlu dan tidak dapat dilakukan secara virtual. 

• Penggunaan lift harus mengikuti ketentuan maksimum 
pengguna dan petunjuk arah hadap yang telah ditentukan di 
setiap lift.  Lift harus selalu dibersihkan terutama pada tombol 
yang sering disentuh.

• Pertahankan sirkulasi udara di ruang kantor. Filter AC harus 

dibersihkan secara teratur. Pastikan semua fasilitas ventilasi 
bekerja secara efsien. Bila memungkinkan atur ventilasi dengan 
membuka jendela secukupnya.

• Menjaga kebersihan ruang umum seperti mushola (tanpa karpet 
dan perlengkapan sholat) dan kantin, dalam kondisi bersih 
dan terdisinfektasi secara rutin dan berkala.  Menyarankan  
untuk menggunakan peralatan ibadah dan perlengkapan 
makan pribadi dan melakukan pembersihan mandiri terhadap 
peralatan-peralatan tersebut.

• Kantin ditata dengan menjaga jarak aman bagi yang 
menggunakannya dan semua Petugas Kantin menggunakan 
masker dan sarung tangan pada saat penyajian makanan/
minuman.

• Kamar kecil harus dilengkapi dengan pembersih tangan yang 
cukup dan memastikan pengoperasian fasilitas air yang normal.

• Melakukan disinfektasi harian di tempat-tempat yang sering 
dikunjungi Karyawan/Dosen (sebelum dan sesudah jam kantor), 
dan disinfektasi mingguan secara menyeluruh di seluruh area 
kampus.

• Menjaga lingkungan tetap bersih dan rapi, dan bersihkan 
sampah tepat waktu.

• Untuk penerimaan surat/barang di kantor, agar memastikan:



• Mengatur tempat penerimaan barang di Lobi Kampus dan 
petugas Satpam menggunakan masker dan sarung tangan untuk 
memeriksa/menerima surat atau barang-barang yang diterima 
serta menyemprot dengan disinfektan sebelum diterima.

• Petugas Kurir pengantar surat dan barang tidak diperkenankan 
memasuki Gedung Kampus.

• Melakukan disinfektasi atas surat/barang yang diterima sebelum 
didistribusikan kepada pihak yang penerima.

• Penyediaan ruang isolasi bagi pegawai yang termasuk kategori 
ODP.

• Penyediaan kamar mandi dan kamar ganti pakaian untuk 
pegawai yang menggunakan kendaraan umum



PROTOKOL SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pegawai harus mengikuti ketetapan jam kerja selama masa transisi 
termasuk sistem absensi online dan pemberlakuan shift karena 
maksimal kehadiran hanya 50% dari jumlah pegawai.
Pegawai wajib untuk mematuhi :
• Kedisiplinan terhadap PHBS.

• Penerapan social distancing termasuk pengisian ruangan kerja.

• Pengisian laporan pekerjaan mingguan Work From Home (WFH) 
yang di setujui oleh atasan langsung sebagai dasar penarikan 
absen maupun sistem remunerasi yang akan diberlakukan.

• Pengisian survey kesehatan yang dikeluarkan Direktorat SDM 
setiap minggu.

• Bagi Pegawai yang berusia diatas 45 tahun tidak diwajibkan 
untuk masuk bekerja apalagi bila dalam keadaan tidak sehat dan 
mempunyai riwayat penyakit yang beresiko COVID-19.

• Apabila pegawai diatas 45 tahun tetap akan masuk bekerja 
diwajibkan mendapatkan persetujuan dari atasannya dan dapat 
mengikuti jadwal sesuai ketentuan yaitu tidak lebih dari dua kali 
dalam seminggu.

• Pegawai yang menggunakan kendaraan umum wajib untuk :

• Mencuci muka, tangan, dan kaki sebelum memasuki ruang 
kerja

• Mengganti baju yang digunakan di kendaraan umum atau 
bersedia disemprot disinfektan sebelum mamasuki lobby.

• Menggunakan jaket yang dapat dilepaskan saat tiba di 
kampus.

• SDM akan lebih selektif dalam mengeluarkan surat tugas 
baik dalam negeri maupun luar negeri bagi pegawai 
dengan menyarankan perkembangan zoom berbayar yang 
akan dikunjungi.

• Pegawai wajib mematuhi protokol pegawai yang bepergian 
dari/luar kota sesuai dengan Surat Edaran nomor 06/SE/R-
02/UAI/IV/2020, yaitu :

• Bila bepergian keluar kota/negeri karena ada keperluan 
yang tidak bisa dihindarkan pegawai harus mendapat izin 
dari pimpinan unit kerja masing-masing dan melaporkan 
kepada Direktorat SDM.

• Bagi pegawai yang kembali dari luar kota diharapkan untuk 
melakukan isolasi diri yang dilakukan minimal selama 14 
hari dan merupakan keharusan, serta  menginformasikan 
hal ini kepada pimpinan unitnya dan Direktorat SDM.

• Pegawai  diperkenankan bekerja kembali setelah masa 
isolasi diri selesai.



• Ketidakhadiran pegawai selama masa isolasi akan 
diperhitungkan sebagai absensi ketidakhadiran :

• Kepergian karena urusan pribadi

• Diperhitungkan sebagai absensi hadir bila kepergian 
karena tugas Universitas.

• Pegawai tidak diperkenankan untuk lembur.

• Pegawai tidak diperkenankan berkumpul pada jam 
kerja diluar gedung UAI tanpa tujuan yang jelas dan 
disarankan untuk makan siang di ruangan namun 
apabila terpaksa diluar harus selalu memperhatikan 
social distancing



PROTOKOL LAYANAN FASILITAS PENDUKUNG

• Tim Fasilitas Pendukung dan Pengemudi Kendaraan Kampus 
wajib menggunakan masker dan sarung tangan, dan face shield 
serta melakukan pembersihan diri setelah selesai masa kerja 
hariannya. 

• Menyiapkan ruang kelas dengan kapasitas maksimal 20 orang.

• Menyiapkan tanda atau petunjuk pada fasilitas dan area tertentu 
terkait  Covid-19 disekitar Kampus.

• Mengawasi petugas ISS dalam melakukan pekejaan terutama 
kebersiha Kampus UAI.

• Memastikan seluruh kendaraan dalam kondisi siap beroperasi 
dan laik jalan.

• Memastikan kebersihan dan pelaksanaan disintektasi kendaraan, 
khususnya pada bagian yang sering dipegang/disentuh, seperti 
pegangan pintu, kemudi, kursi penumpang, dibersihkan 
sesuai dengan standar disinfektasi yang ditentukan pada saat 
kendaraan selesai beroperasi setiap harinya.

• Memastikan formasi kursi duduk penumpang sesuai 
dengan standar penjagaan jarak antar penumpang, dengan 
menggunakan penandaan pada kursi yang boleh diduduki 
penumpang.

• Memastikan ketersediaan hand sanitizer yang cukup dan masker 
cadangan dalam kendaraan.



PROTOKOL KESEKRETARIATAN

• Perangkat umum milik kantor, pendukung kegiatan harus 
dibersihkan dan didisinfektasi secara rutin dan berkala.

• Penerimaan telepon masuk ke Sekretariat Universitas/Fakultas/
Direktorat/Pusat/UPT akan diterima oleh pegawai yang ditunjuk 
(sesuai jadwal) dan akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut 
:

• Internal UAI : menghubungi kembali lewat whatsapp

• Eksternal UAI : menghubungi kembali melakui email masing-
masing Sekretaris Pimpinan.

• Diutamakan berkomunikasi dengan alat komunikasi pribadi 
yaitu melalui email, whatsapp, dan media sosial lainnya.

• Penggunaan ruang rapat untuk pertemuan di kantor diatur 
dengan memperhatikan protokol penjagaan jarak aman antara 
peserta rapat. Pelaksanaan rapat tatap muka hanya dilakukan 
apabila dipandang sangat perlu dan tidak dapat dilakukan 
secara online dengan tetap menerapkan physical distancing 
dan perilaku PHBS sebagai berikut :

• Maksimal peserta rapat adalah 5 (lima) orang

• Seluruh peserta rapat menggunakan masker

• Meniadakan bersalaman dengan bersentuhan

• Masing-masing peserta rapat membawa alat tulis dan 

perlengkapan rapat lainnya.

• Proses surat menyurat dilakukan dengan menggunakan email.

• Pada saat pandemi semua dokumen diperbolehkan untuk 
ditandatangani dan atau di paraf secara digital, dengan 
sebelumnya memminta persetujuan kepada pihak yang 
menandatangan dokumen tersebut.

• Permintaan jadwal pertemuan dengan Pimpinan (Rektor dan 
Wakil Rektor) untuk Internal UAI:

• Permintaan jadwal pertemuan baik online ataupun offline 
dapat menghubungi masing-masing Sekretaris Pimpinan;

• Pertemuan offline dengan Rektor tidak lebih dari 5 (lima) orang 
dan para Wakil Rektor tidak lebih dari 2 (dua) orang;

• Waktu pertemuan akan disesuaikan dengan jadwal pimpinan. 

• Semua pelaksanaan kegiatan baik internal maupun eksternal 
yang mengumpulkan masa ditiadakan sampai status 
penyebaran COVID-19 dinyatakan aman.

• Untuk penerimaan surat/barang di kantor, agar memastikan:

• Mengatur tempat penerimaan barang di Lobi Kampus dan 
Petugas Satpam menggunakan masker dan sarung tangan 
untuk memeriksa/menerima surat atau barang-barang yang 
diterima.



• Petugas Kurir pengantar surat dan barang tidak diperkenankan 
memasuki Gedung Kampus.

• Melakukan disinfektasi dengan menggunakan alkohol 70% atas 
surat/barang yang diterima sebelum didistribusikan kepada 
pihak yang penerima. 

• Paket pribadi pegawai UAI wajib diambil oleh masing-masing 
pemesan di meja satpam.

• Ketentuan penggunaan kendaraan operasional:

• Pelayanan kendaraan operasional hanya dilakukan pada jam 
kerja, yaitu  senin-jumat dan TIDAK melayani perjalanan keluar 
kota;

• Sesuai Perauran Gubernur bahwa maskimal penumpang adalah: 
6 (enam) orang untuk kendaraan Innova dan Avanza, 7 (tujuh) 
orang untuk kendaraan ELF;

• Pengemudi wajib untuk selalu menggunakan masker dan 
sarung tangan. Segera melakukan pembersihan diri setelah 
selesai bertugas.

• Setiap mobil disarankan untuk dilengkapi dengan thermometer 
untuk memastikan suhu tubuh penumpang dalam keadaan 

normal.
• Menyediakan hand sanitiser di dalam kendaraan.

• Memastikan formasi kursi duduk penumpang sesuai 
dengan standar penjagaan jarak antar penumpang, dengan 
menggunakan penandaan pada kursi yang boleh diduduki 
penumpang

• Tingkatkan frekuensi pembersihan dan desinfeksi kendaraan, 
lakukan pemantauan kebersihan dalam kendaraan dengan 
membuat catatan/check list pembersihan dan disinfektasi.

• Jaga agar kendaraan dalam kondisi siap beroperasi dan laik 
jalan, serta memiliki ventilasi yang baik.

• Jaga tempat parkir kendaraan dalam keadaan bersih dan 
terdisinfektasi secara rutin, rapi, dan bebas sampah.

• Atur hari kerja yang dirotasi agar pengemudi yang bertugas 
cukup istirahat. 

• Tim Sekretariat dan Humas menyediakan media komunikasi 
mencari informasi dan edukasi serta peraturan-peraturan 
pemerintan dan informasi terakhir mengenai pengendalian 
Covid-19 dilokasi strategis di gedung kampus dan 
menyampaikan melalui email.



• Untuk effektivitas sistem komunikasi terutama untuk informasi 
perubahan dan informasi berhubungan dengan semua kegiatan 
Universitas yang berhubungan dengan Covid-19 perlu dibentuk 
SIM (Sistem Informasi Manajemen) dengan Sekretariat Universitas 
bertindak sebagai admin yaitu :

• WAG khusus Pimpinan  terdiri dari Rektor dan Wakil Rektor

• WAG  Pimpinan diperluas :

• Rektor, Para Wakil Rektor, Para Dekan, Ka. LPPM, dan Ka. BPM.

• Para Wakil Rektor, Para Dekan, Ka.LPPM, Ka. BPM, dan 
Ka.Prodi, Para Direktur

• WAG Tendik denga admin Direktorat SDM



PROTOKOL 
TATA KELOLA 
KEUANGAN

PROTOKOL UNIT PENGADAAN

• Seluruh transaksi keuangan diusahakan,  dilakukan melalui 
transfer atau mekanisme pembayaran on-line lainnya.

• Apabila mekanisme transaksi keuangan karena sesuatu dan 
lain hal tidak dapat dilakukan melalui mekanisme transfer 
atau pembayaran secara on-line maka diwajibkan untuk 
menggunakan sarung tangan dalam penerimaan dan 
memverifikasi dokumen-dokumen keuangan yang diterima.

• Melakukan disinfektasi atas ruangan, brankas, atau tempat 
penyimpanan uang tunai setiap hari.

• Memastikan ketersediaan hand sanitizer  dan terpenuhi 
kebutuhan yang menunjang kesehatan kerja dengan melihat 
stok minim/maksimal yang cukup dan masker cadangan selama 
jam kerja.

• Menginformasikan kepada seluruh vendor atas kebijakan 
Kampus dalam masa pandemi covid-19.

• Seluruh transaksasi dan mekanisme pengadaan dilakukan 
melalui mekanisme on-line termasuk dalam hal pemenuhan 
dokumen pengadaan bagi vendor disiapkan dalam bentuk 
softcopy dan mekanisme penyerahan on-line.

• Jika diperlukan dokumen asli sedapat mungkin diserahkan 
melalui jasa pengiriman kurir dan memperhatikan protokol 
penerimaan dokumen/barang dalam PROTOKOL PENATAAN 
KANTOR.

• Memastikan dokumen pengadaan yang tersimpan dalam 
keadaan telah terdisinfektasi dengan baik.

• Memastikan setiap dokumen transaksi dilengkapi dengan 
klausul force majeur terkait dengan pandemi covid-19.

• Jika diperlukan pertemuan tatap muka dengan vendor harus 
tetap memperhatikan protokol kesehatan, membatasi jumlah 
peserta pertemuan, menggunakan masker dan menjaga jarak 
aman di dalam ruangan pertemuan.



PROTOKOL PENERIMA TAMU

• Setiap tamu harus mengikuti protokol dengan mengisi formulir 
self assessment. (lampiran 1)

• Tamu memasuki gedung UAI hanya melalui lobby utama dan 
wajib melakukan cek suhu tubuh serta menggunakan hand 
sanitizer sebelum masuk ke dalam gedung. Apabila terdapat 
antrian di lobby utama, maka harus menerapkan social distancing 
dan physical distancing.

• Pemeriksaan akan dilakukan oleh petugas untuk memastikan 
penggunaan masker, pencucian tangan, dan pengecekan suhu 
tubuh, serta telah memiliki janji temu sebelumnya.

• Tamu yang habis berkunjung dari daerah atau negara lain dalam 
14 hari sebelumnya, akan diminta untuk menunjukkan surat 
keterangan kesehatan bebas Covid-19 dan/atau surat tugas dari 
kantor atau instansi tamu terkait.

• Tamu menunggu di lobby, tidak perlu mengunjungi lantai atau 
ruang tempat pegawai UAI berada kecuali sudah ada perjanjian 
untuk rapat.

• Sekiranya sangat diperlukan, pertemuan dapat dilakukan di ruang 
yang telah disediakan Sekretariat UAI dengan tetap menerapkan 
social distancing.

• Jumlah tamu maksimal 2 (dua) orang per kunjungan.

• Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, 
berpelukan, dan lain-lain)

• Prosedur penerimaan tamu (lampiran 2).



PROTOKOL PETUGAS KEAMANAN

• Semua pegawai yang memasuki Gedung UAI 
wajib melakukan check suhu yang dilaksanakan 
oleh satpam

• Selalu dilakukan pengecekan bahwa alat 
pengukur suhu tubuh dalam keadaan baik.

• Bila ditemukan pegawai yang suhu tubuh 
≥37,5ºC maka diwajibkan untuk mengisi form 
self assessment dan langsung untuk menunggu di ruang isolasi.

• Segera menghubungi Tim Kesehatan Kerja penanganan Covid-19.

• Semua tamu UAI setelah dilakukan pengecekan suhu tubuh dan 
wajib mengisi form self assessment :

• Apabila suhu tubuh ≥ 37,5ºC tamu dipersilahkan menunggu di 
ruang isolasi.

• Apabila dari hasil self assessment termasuk resiko berat, tamu 
dipersilahkan menunggu di ruang isolasi dan untuk satu dari dua 
atau kedua keadaan tersebut, satpam segera emnghubungi Tim 
Kesehatan Kerja Penanganan Covid-19

• Apabila kedua keadaan tersebut diatas memenuhi ketentuan, 
pihak satpam menghubungi Pimpinan/Pegawai yang ditemui 
dengan kondisi tamu dipersilahkan menunggu di lobby yang 
telah dipersiapkan atau dipersilahkan menuju tempat yang 
ditentukan denganmemenuhi ketentuan Protokol Kesehatan 
dan ketentuan social distancing.

• Maksimal tamu yang dapat diterima di ruangan adalah 2 (dua) 
orang kecuali ada ketentuan lain yang diatur oleh Sekretariat 
Universitas.

• Apabila pegawai tamu setelah dilakukan observasi oleh Tim 
Kesehatan Kerja baru dapat memasuki ruangan/area Kampus 
apabila membawa form Surat Keterangan Pemeriksaan.

• Bagi pegawai/tamu dari luar yang dipersilahkan kedalam namun 
diwajibkan untuk dilakukan disinfektasi atau berganti pakaian di 
ruangan yang sudah disediakan.

• Penerimaan barang dari luar harus didisinfektasi terlebih dahulu 
dan pihak yang harus menerima diwajibkan untuk mengambil 
sendiri ketempat satpam dan silahkan dibuatkan berita acara 
serah terima barang.



lampiran






