
Clan Bisnis lnrrnasional, 

1. IPB lnternasional tidak menerima segala bentuk keluhan biaya praktikum sebagai akibat 
dari pilihan I opsi praktikum yang telah ditetapkan 

2. IPB lnternasional tidak memberikan tambahan biaya kuota selain yang telah 
dikompensasikan melalui pengurangan biaya Pendidikan semester berjalan 

3. IPB lnternasional tidak bertanggungjawab terhadap segala resiko buruk yang terjadi jika 
mahasiswa tidak mematuhi aturan pembelajaran praktikum dan protokol Kesehatan yang 
telah ditetapkan. 

DISCLAIMER 

1. Pelaksanaan Pembelajaran Praktikum dan Praktek Lapangan (off-line) I PB lnternasional 
dengan protokol kesehatan (Lampiran 1) akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Oktober 
2020. 

2. IPB lnternasional terverifikasi oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII 
terkait kesiapan pelaksanaan perkuliahan luring (Lampiran 2) 

3. Untuk mengantisipasi kendala praktikum sebagai dampak dari pandemic Covid-19, IPB 
lnternasional mengatur pelaksanaan praktikum sebagai berikut: 

a. Mahasiswa wajib menyampaikan Surat ljin mengikuti Praktikum dan Praktek 
Lapangan dari masing-masing orang tua mahasiswa (Lampiran 4) 

b. Mahasiswa yang tidak mendapatkan ijin mengikuti praktikum atau praktek 
lapangan karena alasan pandemic Covid-19 akan diberikan pilihan pembelajaran 
"Praktikum Alternatif" dan "Praktek Lapangan Alternatif' (Lampiran 5) 

4. Pilihan I opsi pembelajaran "Praktikum Alternatif" atau "Praktek lapangan Alternatif" 
merupakan pilihan program yang wajib diikuti mahasiswa jika tidak memperoleh ijin 
mengikuti pembelajaran praktikum atau praktek lapangan (off-line) dari orang tua 
(Lampiran 3) 

5. Mahasiswa yang tidak mengikuti salah satu dari pilihan I opsi pembelajaran yang telah 
ditetapkan tersebut secara otomatis dianggap tidak lulus untuk mata kuliah tersebut 

6. IPB lnternasional tidak memberikan pilihan I opsi lain selain kedua pilihan pembelajaran 
praktikum tersebut. 

7. IPB lnternasional memberikan waktu sampai tanggal 9 Oktober 2020 kepada mahasiswa 
untuk menentukan pilihan program pembelajaran praktikum yang akan diikuti. 

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PRAKTEK 
INSTITUT PARIWISATA dan BISNIS INTERNASIONAL 

Nomor: 004/ AK.0016/IPBl/X/2020 



Khusus untuk pembelajaran praktikum atau praktek lapangan, Kepala laboratorium 
(praktikum) atau Dosen Pengampu Mata Kuliah Praktek Lapangan mengatur: 
1. Pembatasan jumlah mahasiswa dalam satu kelas (1 kelas maksimal 15 orang) atau untuk 

praktek lapangan hanya mengisi 50% dari kapasitas ruangan/kendaraan/destinasi wisata 
tujuan 

2. Dosen wajib dalam keadaan sehat dan menggunakan masker pada saat mengajar 
3. Kebersihan dan sterilisasi peralatan dan bahan praktikum 
4. Jam praktikum dibatasi maksimal 4 jam dalam satu hari. Untuk praktek lapangan dapat 

menyesuaikan. 

Protokol Kesehatan tersebut diawasi oleh satgas Covid-19 IPB lnternasional yang bertugas: 
1. Melakukan sterilisai seluruh ruangan secara berkala 
2. Memeriksa suhu tubuh setiap orang yang masuk ke dalam kampus 
3. Memastikan ketersediaan hand sanitizer pada setiap ruangan 
4. Memastikan tempat mencuci tangan berfungsi dengan balk dan dilengkapi dengan sabun 

dan tissue 
5. Memastikan tersedianya poster dan berbagai media informasi terkait pencegahan 

penyebaran Covid-19 
6. Mengawasi dan menegur setiap orang yang melanggar ketentuan/protokol kesehatan 
7. Menghubungi tenaga medis untuk kebutuhan tertentu 

1. Memastikan Kesehatan diri sendiri sebelum datang ke kampus 
2. Menggunakan masker selama berada di kampus dan di luar rumah 
3. Mengikuti pemeriksaan suhu tubuh setiap memasuki areal kampus 
4. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir pada tempat yang telah disediakan 

secara berkala 
5. Menggunakan hand sanitizer secara berkala 
6. Menjaga jarak dengan setiap orang dalam berbagai kegiatan di kampus ataupun di luar 

kampus untuk mahasiswa yang melakukan praktek lapangan 
7. Segera meninggalkan kampus setelah waktu pembelajaran selesai 

Seluruh civitas akademika IPB lnternasional wajib mematuhi dan melaksanakan protokol 
Kesehatan sebagai berikut: 

LAMPIRAN 1 
PROTOKOLKESEHATAN 

PEMBELAJARAN PRAKTIKUM/ PRAKTEK LAPANGAN LANGSUNG 
(LURING) 



Ketersediaa n, ( ""> 
No. lndikator Keternngan 

Ada TidakAda 

- Edukasi telah 

Edukasi yang telah dilakukan dilalcukan 
kesetiap pegawai, 

I. terhadap civitas akademika dan .,/ dosen dan masyarakat sekitar tentang mahasiswajuga Covid-19 dilakukan lewat 
media sosial. 

- Penerimaan 
mahasiswa baru 
sudah disiapkan 
secara online 
sejak akhir 
januari 2020. 

- interview dan test 
dilakukan secara 

Sistem penerimaan mahasiswa .,/ 
online. 

2. - Yang tidak baru selama pandemi Covid-19 memiliki jaringan 
internet 
penerimaan 
mahasiswa baru 
secara offline 
dengan 
mengunak.an 
protokol 
kesehatan. 

Semua 
pembelajaran 

Protokol Kesehatan sebelum .,/ dilakukan secara 
3. onlineLMS new normal (Learning 

Managemen 
Sistem) 

Mahasiswa di masa 
Pandemi yang 

Protokol Kesehatan jika kuliah dipulangkan dari 
.,/ luar negeri, di era 4. secara konvensional tela.h new Normal akan diperbolehkan oleh pemerintah mulai 

diberangkatkan 
kembali. 

Perguruan Tinggi : lnstitut Pariwisata dan Bisnis Internasional 
Alamat : JI. Kecak, Gatot Subroto Timur No. 12 

INSTRUMEN VERIFIKASI DAN PEMBINAAN PERGURUAN TINGGI SW AST A 
DI LINGKUNGAN LEMBAGA LA YANAN PENDrDIKAN TINGGI WlLA Y AH VIII 

Lampiran 2 



l. Institut Pariwisata dan Bisnis Intemasional sudah membentuk satuan tugas penanganan 
COVID 19. 

2. Adanya SOP untuk memasuki area Kampus sesuai dengan standard, bilamana ada suhu 
melebihi 3 7 ,3 derajat celsius akan dipulangkan. 

3. Sarana dan prasana untuk protokol kesehatan sudah disiapkan seperti tempat cuci tangan, 
hand sanitazer, dan harus memakai masker. 

4. Sudah disiapkan pembatas/screan pembatas untuk mengurus administrasi mahasiswa, 
5. Dikantin kampus juga menerapkan protokol kesehatan. 
6. Penyemprotan rutin dilakukan diruangan kerja dan area kampus. 
7. Perkuliahan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan I kelas Cuma diisi dengan 

8 mahasiswa. 
8. Poster-poster himbauan pencegahan COVID 19 dipasang didepan kelas dan selalu 

disediakan hand sanitazer. 
9. Perkuliahan secara online mulai agustus 2020 s/d oktober 2020, untuk praktek di bulan 

oktober akan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. 
10. Di masa pandemi Institut Pariwisata dan Bisnis Intemasional memberikan kuota ke 

mahasiswa 200rb per orang untuk melakukan pembelajaran secara online, dan sekarang 
pada tahun ajaran baru diterapkan dengan pemberian subsidi 1.000.000 ke mahasiswa. 

11. Memberikan pelatihan LMS (Learning Managemen Sistem) ke seluruh dosen, untuk 
persiapan semester berjalan. 

Tambahan: 

Catatan: 

Sepenuhnya 

v"' 
memak:ai sistem 

5. Pedoman kuiah secara daring LMS, materi 
dirubah semua 
meniadi E-Book 
- Pembelajaran 

dilakukan secara 
online 

- Penelitian 
di lakukan secara 
daring, untuk 

Pelaksanaan tri dharma v"' penelitian 
6. perguruan tinggi selama dilapangan 

pandemi Covid-19 terjadi hambatan. 
- Pengabdian 

dilakukan di desa 

' 
plaga dengan 
menerapkan 
protokol 
kesehatan. 

7. Kinerja dosen selarna pandemi v"' Dimaksimalkan 
Covid-19 dengan cara online. 



3. I Gusti Ngurah Yoga Semadi 3. 
Pengelola Gaji 

~ 
4. I Gusti Ayu Agung Putri Singarsa 4. 

Pengolah Data 

Denpasar, 18 Agustus 2020 

I 



Pembelajaran praktikum alternatif dilakukan dengan integrasi beberapa kegiatan. Adapun 
kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Program praktikum disampaikan melalui platform Learning Management System (LMS) 

dengan Moodie versi 3.8 
2. Dilaksanakan beberapa kali live streaming praktikum dari lab praktikum kampus IPB 

lnternasional 
3. Berdasarkan pengetahuan yang didapat dari LMS dan observasi yang dilakukan melalui 

live streaming, mahasiswa melakukan beberapa program praktik secara mandiri 
4. Sebagai penguatan keterampilan yang telah didapat, setelah kondisi pandemic Covid-19 

membaik, praktik singkat diindustri akan diberikan 

LAMPIRAN 3 
PROGRAM PEMBELAJARAN PRAKTIKUM ALTERNATIF 



( ) ( ) 

Yang Membuat Pernyataan, 
Orang Tua/ Wali, Mahasiswa, 

Oktober 2020 .................. , 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nam a 
Alam at 
No.Telepon 
Pekerjaan 

Bahwa selaku orang tua dari mahasiswa: 
Nama 
NIM 
Program Studi : 
Semester/ Kelas 

Menyatakan dengan ini bahwa saya: 
1. Memberikan ljin kepada anak saya untuk mengikuti proses perkuliahan Praktikum/ 

Praktek Lapangan secara langsung (Luring) yang dilaksanakan oleh lnstitut Pariwisata 
dan Bisnis lnternasional. 

2. Telah membaca, memahami, dan menyetujui informasi yang diberikan oleh lnstitut 
Pariwisata dan Bisnis lnternasional ( Pengumuman, Disclaimer, Lampiran 1, Lampiran 
2, dan Lampiran 3) terkait Proto! Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang dilakukan 
oleh lnstitut Pariwisata Bali lnternasional. 

3. Jika dikemudian hari terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yang ditimbulkan oleh 
kelalaian anak saya, hal tersebut akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya 
bukan tanggung jawab lnstitut Pariwisata Bali lnternasional. 

Yth. Rektor IPB lnternasional 
di tempat, 

LAMPIRAN 4 
SURAT PERNYATAAN 



( ) ( ) 

Yang Membuat Pernyataan, 
Orang Tua/ Wali, Mahasiswa, 

Oktober 2020 .................. , 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nam a 
Alam at 
No.Telepon 
Pekerjaan 

Bahwa selaku orang tua dari mahasiswa: 
Nam a 
NIM 
Program Studi : 
Semester/ Kelas 

Menyatakan dengan ini bahwa saya: 
1. Tidak Memberikan ljin kepada anak saya untuk melakukan praktikum/ praktek 

lapangan langsung dan memilih untuk Mengikuti Perkuliahan Praktek Alternatif di 
lnstitut Pariwisata dan Bisnis lnternasional. 

2. Telah membaca, memahami, dan menyetujui informasi yang diberikan oleh lnstitut 
Pariwisata dan Bisnis lnternasional ( Pengumuman, Disclaimer, Lampiran 1, Lampiran 
2, dan Lampiran 3) terkait Protol Kesehatan Pencegahan Covid-19 yang dilakukan 
oleh lnstitut Pariwisata Bali lnternasional. 

3. Jika dikemudian hari terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yang ditimbulkan oleh 
kelalaian anak saya, hal tersebut akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya 
bukan tanggung jawab lnstitut Pariwisata Bali lnternasional. 

Yth. Rektor IPB lnternasional 
di tempat, 

LAMPIRAN 5 
SURAT PERNYATAAN 
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