
PEDOMAN KESELAMATAN KERJA 

PRAKTIKUM SEMESTER GANJIL 2020-2021  

PRODI TEKNIK KIMIA POLIMER  

SELAMA MASA PANDEMI COVID 19 

 

1. Bagi Mahasiswa Prodi TKP yang akan melaksanakan Praktikum di Kampus Politeknik 

STMI Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah dikeluarkan oleh Prodi, diwajibkan 

mengisi form Pemantauan Kesehatan Mahasiswa Prodi TKP - Praktikum Semester 

Ganjil 2020-2021 setiap 24 jam sebelum jadwal masuk ke kampus dan maksimal Pukul 

16.00 setiap harinya. Contoh: 

Si A dijadwalkan Praktikum di Kampus pada tanggal 5 dan 6 Januari 2021, maka si A 

wajib mengisi form Pemantauan Kesehatan Mahasiswa Prodi TKP pada: 

a. Tanggal 4 Januari 2021 dalam rentang waktu Pukul 08.00 - 16.00 WIB, dan 

b. Tanggal 5 Januari 2021 dalam rentang waktu Pukul 08.00 - 16.00 WIB. 

Bagi mahasiswa yang tidak mengisi form Pemantauan Kesehatan Mahasiswa Prodi TKP 

sebelum masuk ke kampus, maka tidak diizinkan mengikuti praktikum di kampus 

dan tidak akan diberikan jadwal pengganti praktikum. 

Form Pemantauan Kesehatan Mahasiswa Prodi TKP bit.ly/formassessmettkp2021 

2. Mahasiswa yang datang ke kampus hanya mahasiswa yang dijadwalkan praktikum dan 

sudah mendapatkan izin dari Prodi yang diumumkan melalui IMTEK untuk masuk ke 

kampus pada hari tsb. 

3. Sebelum memulai praktikum, mahasiswa diwajibkan mengikuti swab antigen pada hari 

pertama praktikum yang diadakan oleh kampus. 

4. Pada hari pertama praktikum setiap kelas, seluruh mahasiswa dalam 1 (satu) kelas tsb 

wajib sudah berada di kampus Pukul 08.00 dengan membawa fotocopy KTP/Surat 

Keterangan Pengganti Identitas (bagi yang belum memiliki KTP). 

5. Setelah selesai swab antigen, mahasiswa yang tidak dijadwalkan praktikum pada hari 

tersebut silakan langsung pulang sementara mahasiswa yang dijadwalkan praktikum pada 

hari tsb menunggu hasil swab antigen keluar dulu baru diizinkan praktikum 

6. Hasil swab antigen akan diumumkan oleh Prodi 

7. Mahasiswa datang ke kampus menggunakan masker dan face shield serta membawa Kartu 

Tanda Mahasiswa (KTM)/KTP dan menunjukkan kepada Petugas Keamanan Kampus 

sebelum memasuki area kampus (akan ada daftar nama mahasiswa, jadwal praktikum, 



yang dipegang oleh petugas keamanan kampus, sehingga mahasiswa yang diizinkan 

masuk ke dalam kampus hanya mahasiswa yang ada dalam jadwal hari tsb) 

8. Mahasiswa akan melalui beberapa pemeriksaan sebelum memasuki kampus (pemeriksaan 

identitas diri, suhu badan, dan mencuci tangan) 

9. Mahasiswa yang merasakan gejala demam, suhu badan > 37oC, batuk, pilek, sakit 

tenggorokan, lelah, lesu, diare, sesak napas dan gejala penyakit lainnya tidak diizinkan 

datang ke kampus. 

10. Mahasiswa diharapkan membawa bekal sarapan pagi dan makan siang sendiri selama 

praktikum berlangsung (mahasiswa tidak diizinkan keluar kampus untuk membeli 

makanan) dan membawa perlengkapan solat sendiri (mukena dan sajadah) bagi yang 

beragama Islam. 

11. Mahasiswa wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berupa: 

a. masker 

b. sarung tangan 

c. jas lab 

d. sepatu tertutup, dan 

e. face shield 

selama praktikum berlangsung. 

12. Selama praktikum berlangsung mahasiswa diwajibkan melakukan social distancing 

13. Selesai praktikum pada hari tsb, mahasiswa diwajibkan langsung pulang ke rumah masing-

masing (tidak ada perkumpulan atau kegiatan lainnya di dalam kampus) 

14. Ketika berada di dalam area kampus ataupun diluar kampus, mahasiswa dilarang 

berkumpul/berkerumun. 

15. Mahasiswa tidak diizinkan berboncengan dengan motor/sepeda bersama teman saat 

berangkat ke atau pulang dari kampus. 

16. Mahasiswa diwajibkan menerapkan pola hidup sehat dan mentaati protokol kesehatan 

pencegahan covid-19 di rumah maupun di luar rumah. 
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