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1. Tujuan : Untuk meningkatkan ketaatan civitas dan karyawan di 

lingkungan Fakultas Hukum Unej pada protokol kesehatan 

Covid-19. 

   

2. Ruang Lingkup : Pelanggaran Prokes Covid-19 

   

3. Definisi : Suatu tindakan yang diberikan pimpinan Fakultas Hukum 

agar Civitas dan Pegawai mentaati protokol kesehatan Covid-

19. 

  

4. Penanggung Jawab :  Pimpinan Fakultas Universitas Jember 

   

5. Acuan : Peraturan Kepegawaian 

Buku Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 di 

Lingkungan Universitas Jember. 

   

6. Didistribusikan Kepada : Dosen, Tendik dan Mahasiswa 

   

7. Tata Cara :  

7.1 Setiap dosen, tendik atau mahasiswa mentaati protokol kesehatan Covid-19. Protokol 

kesehatan covid-19 tersebut terdiri dari: 

a. Setiap dosen, tendik atau mahasiswa wajib menggunakan masker 

b. Setiap dosen, tendik atau mahasiswa selalu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir 

minimal 20 detik. 

c. Setiap dosen, tendik atau mahasiswa wajib jaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 

meter. 

d. Setiap dosen, tendik atau mahasiswa melakukan isolasi mandiri setelah melaksanakan 

kegiatan ke luar kota. 

7.2 Dekan Fakultas Hukum menerima laporan tentang dosen, tendik atau mahasiswa tidak 

mentaati protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan Fakultas Hukum. 

7.3 Dekan Fakultas Hukum menindak lanjuti laporan tentang dosen, tendik atau mahasiswa 

yang tidak mentaati protokol kesehatan Covid-19. 

7.4 Berdasarkan pertimbangan, Dekan Fakultas Hukum memberikan sanksi kepada dosen, 

tendik atau mahasiswa yang tidak mentaati protokol kesehatan covid-19.  

7.5 Bentuk sanksi yang diberikan Dekan Fakultas Hukum kepada dosen, tendik atau 

mahasiswa yang tidak mentaati protokol kesehatan dalam bentuk: 

a. Tegoran pertama, tegoran kedua dan tegoran ketiga. 

b. Peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga 

7.6 Pemberian sanksi oleh Dekan Fakultas Hukum kepada dosen, tendik dan mahasiswa 

dilakukan secara bertahap. 

 

8. Dokumen terkait : Laporan tidak taat prokes covid-12 
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