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PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) PADA PELAKSANAAN
TATANAN HIDUP NORMAL BARU

1.Penyelenggaraan KBM yang Dilakukan Secara Daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)
Ketika mengadakan KBM secara daring, penyelenggara wajib:
a.Memberikan induksi keselamatan/scr/ety induction sebelum kegiatan dimulai, seperti:
•Pastikan duduk dalam posisi ergonomis.
•Pastikan memilih peralatan listrik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan
menggunakannya dengan baik dan benar.

b.Mengadakan peregangan (stretching) setiap 2 jam sekali.
2.Penyelenggaraan KBM yang Membutuhkan Interaksi dan Tatap Muka di Dalam Kampus Ul
a.Fakultas mengatur jadwal KBM sedemikian rupa agar tidak terjadi berkumpulnya para
mahasiswa di jam yang sama di satu tempat, seperti misalnya:
1)Setiap hari hanya 50% kelas yang melaksanakan KBM secara tatap muka di kampus, 50%
lainnya melaksanakan secara daring.

2)Setiap 1 ruang kelas, hanya diisi maksimal 50% dari total kapasitas ruangan.
3)Jika diperlukan, gunakan 2 ruangan setiap 1 kelas.
4)Mengatur jam masuk dan jam selesai KBM setiap kelas agar tidak berbarengan, misalnya
Kelas A jam 08.00-09.40, sedangkan Kelas B jam 09.00-10.40, dan Kelas C jam 10.00-11.40.

b.Fakultas wajib melakukan poin-poin berikut pada penyelenggaraan KBM yang dilakukan dalam
bentuk tatap muka di dalam kelas:
1)Memastikan setiap ruangan termasuk meja, kursi dan seluruh peralatan dan fasilitas di
ruang kelas dalam keadaan bersih dengan membersihkannya secara rutin menggunakan
disinfektan) sebelum KBM dimulai dan sesudah KBM selesai.
2)Mengatur tempat duduk/kursi mahasiswa agar berjarak minimal 1 meter.
3)Menyediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) yang dilengkapi dengan air mengalir
dan sabun di dalam toilet dan titik lain yang mudah diakses.
4)Menyediakan hand sanitizer di setiap pintu masuk, elevator, dan tempat lain yang mudah
diakses.

5)Menyediakan tisu/kertas pengering di dalam kamar mandi/toilet.
6)Menyebarkan informasi kesehatan kepada seluruh mahasiswa, serta memasang pesanpesan kesehatan (cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan Covid-19, etika
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batuk/bersin, dan cara memakai masker yang baik dan benar] di tempat-tempat strategis
seperti di pintu masuk.
7)Menginformasikan kepada mahasiswa/dosen, apabila merasa tidak sehat agar tidak hadir
pada KBM tersebut.
8)Menginformasikan kepada mahasiswa/dosen yang pernah berkunjung ke luar daerah
terjangkit (dalam 14 hari terakhir) agar tidak hadir pada KBM tersebut.
9)Melakukan pengukuran suhu tubuh di setiap titik pintu masuk Fakultas dan amati kondisi
umum mahasiswa/dosen:

•Jika hasil skrining melebihi batas suhu 37,7C/ maka tidak diperkenankan untuk
memasuki gedung dan segera menghubungi petugas kesehatan.
•Jlka ditemukan peserta dengan gejaia pilek/batuk/sesak napas, maka tidak
diperkenankan untuk memasuki ruangan/tempat kegiatan dan segera menghubungi
petugas kesehatan.

10)Memberikan induksi keselamatan/so/ety induction sebelum KBM dimulai.
11)Jika terjadi keadaan darurat, hubungi petugas terdekat atau nomor darurat Ul 14001 atau
menggunakan panic button Ul.
c.

Selama KBM berlangsung, seluruh mahasiswa dan dosen diharuskan untuk:

1)Selalu menggunakan masker selama kegiatan berlangsung.
2)Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut.
3)Saat batuk dan bersin, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam atau tisu,
segera buang tisu dan segera cuci tangan.

4)Membatasi berjabat tangan dengan orang lain, menjaga jarak kontak dengan mahasiswa
lain dan dosen.

5)Dianjurkan membawa minuman sendiri dan membatasi penggunaan dispenser.
6)Membawa peralatan makan sendiri.
7)Membawa alat ibadah (mukena/sarung dan sajadah) masing-masing.
8)Dilarang merokok.
9)Membuang sampah di tempat sampah yang telah disediakan.
10)Mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di Ul.
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