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PELAKSANAAN KEGIATAN PRAKTIKUM
Sesuai Surat Edaran Rektor Nomor T/21018/IT2/TU.00.08/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Tindakan
Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) maka terkait dengan kegiatan praktikum di
laboratorium yang mendukung pembelajaran dan riset, perlu dilakukan pengaturan sebagai berikut :
1. Untuk praktikum yang mendukung pembelajaran ditiadakan sampai dengan membaiknya situasi terkait virus
corona. Aktivitas praktikum mulai minggu ke-7 bisa digantikan dengan bentuk-bentuk assesment yang lain.
Untuk penilaian total, nilai assesment tersebut bisa ditambahkan ke nilai dari modul praktikum yang sudah
dilaksanakan dari rentang minggu ke-1 sampai ke-6.
2. Untuk penelitian tugas akhir, thesis, disertasi atau kelompok riset yg memang menggunakan peralatan dan atau
bahan di laboratorium yang tidak bisa diganti online, diijinkan untuk tetap dilaksanakan dengan protokol
kesehatan dan keamanan yang ketat sebagai berikut :
a. jumlah minimal periset adalah 2 orang. Tidak diperkenankan melakukan eksperimen seorang diri di
Laboratorium demi keamanan.
b. jumlah maksimal periset ditentukan oleh kepala laboratorium sesuai keadaan dan kondisi laboratorium
masing-masing dan harus memenuhi persyaratan aman social distancing. Oleh karena itu harus
diperhitungkan jumlah periset yang akan mengakses, kondisi ruang laboratorium seperti ukuran, sirkulasi
udara, peralatan standar keamanan seperti sanitizer serta jumlah peralatan yg akan diakses. Untuk itu kepala
laboratorium wajib melakukan penjadwalan dan pengawasan demi keamanan dan keselamatan bersama.
Setiap periset diwajibkan memperoleh ijin dari kalab yang diketahui kadep untuk memperoleh hak
melakukan penelitian di laboratorium. Mekanisme perijinan diatur oleh Kalab bekerja sama dgn Kadep.
3. Laboratorium yang digunakan harus dilaporkan ke tim satgas untuk dilakukan sterilisasi secara berkala. Jika
terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama eksperimen, harap menghubungi kontak hotline Covid-19 ITS di
nomor 0811-3010-103 atau Emergency Call ITS di nomor 031-5917-3000.
Keputusan ini akan ditinjau kembali secara periodik dengan memperhatikan perkembangan kondisi dan situasi
regional maupun nasional.
Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga
Allah SWT melindungi dan melimpahkan karuniaNya kepada kita agar terhindar dari wabah Covid-19 ini.
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