




 
 
 

Nomor : 319/I.0/A/2020                                          Yogyakarta, 17 Rabiulawal 1442 H 
Hal : Penyelenggaraan Milad Virtual                                                                    03 November 2020 M 

      
 
Yth. 1. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah se-Indonesia  
 2. Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah/’Aisyiyah se-Indonesia 

 
 
 

Assalamu’alaikum wr. wb. 
 

Sehubungan dengan rencana acara resepsi milad Muhammadiyah ke-108 secara virtual yang 
akan dilaksanakan pada Rabu 18 November 2020 pukul 12.15 WIB, Pimpinan Pusat 
Muhammadiyah meminta Saudara mengikuti resepsi milad tersebut di kantor PWM/PTMA 
masing-masing. Penyelenggaraan acara di kantor PWM/PTMA tersebut kami minta mematuhi 
protokol kesehatan Covid-19, untuk itu Saudara dapat berkoordinasi dengan MCCC PWM 
setempat. 
           
Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih. 
 
Naṣrun min Allāhu wa fatḥun qarīb  
Wassalamu’alaikum wr. wb.  
 
                     Ketua Umum,                                                                      Sekretaris, 
 
 
 
 
Prof. Dr. H.  HAEDAR NASHIR, M.Si.                              Dr. H. AGUNG DANARTO, M.Ag.  
                     NBM 545549                                                                     NBM 608658 

 
  

 Tembusan: 
1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta  
2. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
3. Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah  
 
 



*Pertemuan massa dilakukan apabila terpaksa dan
tidak memungkinkan untuk ditunda 

Sumber : Task Force Mitigasi Covid-19 FKIK UMY 

Protokol
Penyelenggaran

Pertemuan Massa*



PRA 
ACARA MUHAMMADIYAH COVID-19 COMMAND CENTER

Peserta
Membuat surat edaran formal dengan yang 
ditujukan kepada seluruh peserta yang berisikan 
bahwa acara diselenggarakan dengan 
kewaspadaan dan kesiagaan
terhadap Pandemi Covid-19.

Mengirimkan scan surat edaran formal dengan  
pesertamelalui WhatsApp/email dan dipub-
likasikan



MUHAMMADIYAH COVID-19 COMMAND CENTER

PRA 
ACARA 

Panitia
Memastikan seluruh panitia cukup istirahat

Panitia yang sedang sakit, dan menunjukkan 
gejala menyerupai �u, dilarang berpartisipasi

Menyiapkan tim yang akan melakukan protokol 
penapisan kesehatan

Jika masih memungkinkan, seminar disiapkan 
juga untuk dapat diakses real-time dalam bentuk

webinar



 ACARA PRA 
ACARA Kebersihan dan 

Kelengkapan Lokasi 
Hand sanitizer dan tissue diposisikan di area 
registrasi, di dalam ruangan seminar di area 
bebas di sisi peserta dan di sisi pengisi acara, dan 
di area makan. 

Poster panduan cuci tangan yang baik berdasar-
kan standar WHO, dan poster etika batuk dan
bersin berdasarkan Kemenkes RI

AC dimatikan, kemudian pintu dan cendela 
dibuka lebar sehingga sirkulasi udara lebih 
optimal



ACARA
Kedatangan

Panitia dan Tim penapisan kesehatan menggu-
nakan alat pelindung diri 

 
Peserta harus tercatat identitas dan nomor 

kontaknya.

Peserta masuk ruangan dalam kondisi teratur, 
tidak bergerombol dan berdesakan.



ACARA
Di dalam ruangan

Acara diawali dengan mengingatkan kembali tentang 
upaya pencegahan

Untuk pengisi acara, satu microphone digunakan 
hanya untuk satu pembicara, tidak bergantian. Peng-
gunaan microphone disertai penutup microphone 
sekali pakai.

Untuk peserta yang ingin menyampaikan 
pertanyaan/diskusi gunakan microphone yang
dipasang di microphone stand

Microphone stand diletakkan di area bebas peserta 
dengan radius 1-2 meter, untuk



ACARA
Kepulangan

Sebelum acara berakhir, panitia kembali mengingat-
kan terkait meningkatkan upaya pencegahan

Acara diakhiri dengan berdoa untuk kesehatan bersa-
ma.

Peserta keluar ruangan dalam kondisi teratur, tidak 
bergerombol dan berdesakan.



PASCA
ACARA
Kepulangan

Seluruh daftar nama dan kontak informasi disimpan 
untuk pelacakan kontak jika terjadi pajanan
infeksi Covid-19

Penyemprotan lokasi dengan disinfektan


