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A. Prinsip Perkuliahan Masa Pendemi Covid-19 

1. Kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam seluruh rangkaian pelaksanaan 

perkuliahan.  

2. Perkuliahan secara daring tetap menjadi prioritas dilaksanakan dalam masa pandemi 

Covid- 19 dan dapat dilaksanakan Perkuliahan  bauran (blended) yaitu secara daring dan 

luring dengan tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan dan penerapan protokol 

kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. 

3. Perkuliahan luring diprioritaskan bagi mereka yang membutuhkan penyelesaian tugas 

akhir, kegiatan praktikum, mahasiswa tingkat akhir, dan mahasiswa angkatan 2021. 

Perkuliahan luring untuk mahasiswa lainnya dilakukan secara bertahap sesuai 

perkembangan kondisi Pandemi Covid-19 dan kebijakan dari pemerintah daerah. 

4. Mahasiswa yang akan mengikuti Perkuliahn luring pada pertemuan pertama diwajibkan 

menunjukan hasil rapid test/genos.  

5. Pelaksanaan kegiatan Praktikum secara luring diatur pada butir C, Kegiatan luring di 

kampus hanya diizinkan untuk kegiatan kurikuler dalam bentuk perkuliahan, praktikum, 

praktik, dan penelitian, yang membutuhkan kegiatan luring untuk mencapai target 

capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum.  

6. Kegiatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kerumunan, kontak jarak dekat seperti 

kantin, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler tidak diizinkan untuk diaktifkan dan 

diselenggarakan sampai batas waktu yang belum ditentukan. 

7.  Setelah kegiatan pembelajaran mahasiswa diwajibkan meninggalkan kampus menuju 

tempat tinggal masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. 

8. Satgas Covid-19 UBBG berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 

lingkungan sekitar kampus, terkait rencana penyelenggaraan perkuliahan bauran 

(blended). 

9. Mahasiswa yang datang dari luar wilayah domisili kampus, wajib memastikan diri dalam 

kondisi sehat, aman dalam perjalanan menuju kampus, dan melakukan pemeriksaan 

kesehatan serta prosedur lainnya setelah sampai di kampus sesuai protokol yang telah 

ditetapkan UBBG. 

 

 

B.  Pelaksanaan Perkuliahan 

1. Perkuliahan semester Ganjil 2021/2022 akan dimulai tanggal 20 September 2021 dan 

berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Sesuai dengan Kalender Akademik UBBG Tahun 

2021/2022. 

2. Model Proses Pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara:  

a. Menggunakan Learning Management System (LMS) UBBG yaitu OPENSIMKA 

(https://www.opensimka.com/web) dengan ketentuan untuk Fakultas FKIP 

menggunakan SPADA OPENSIMKA dan untuk FSTIK menggunakan SPADA 

Moodle. 

 b. Aktivitas dalam pemanfaatan LMS seperti pada point a di atas meliputi :  

         1) melakukan pertemuan tatap maya (synchronous) yang tersedia pada fitur LMS, 

seperti Zoom, Google Meet pada OPENSIMKA; 

        2) mengunggah materi berbasis teks (laman web atau PDF), video, dan presentasi (PPT); 

3) memberikan penugasan kepada mahasiswa seperti: membuat makalah/artikel, 

resume, laporan jurnal, membuat proyek, dan lain-lain. Tugas yang diberikan kepada 

mahasiswa dan waktu penyerahannya agar disesuaikan dengan beban kerja 

mahasiswa; 

 4) menyelenggarakan forum diskusi dosen dan mahasiswa dan pembelajaran harus 

meningkatkan kemampuan high order thinking (HOT), seperti Case Method atau 

Project Based Learning. 

https://www.opensimka.com/web


         c.Dosen memfasilitasi berbagai sumber belajar untuk menunjang aktivitas pembelajaran, 

daring maupun luring, yang dibuat sendiri oleh dosen maupun memanfaatkan sumber 

belajar dari internet seperti:  

  1) bahan ajar cetak (printed materials) berupa: buku, modul, hand out, poster, grafik, 

diagram, gambar dan lain-lain;  

    2) bahan ajar digital (digital materials) berupa: e-book, e-journal, video, audio 

(podcast), animasi (2D/3D), multimedia interaktif, video presentasi dan lain-lain.  

d. Memanfaatkan sosial media untuk pembelajaran (social media learning). Interaksi 

perkuliahan dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi media sosial seperti 

membuat grup kelas sesuai dengan mata kuliah dan aturan grup yang disepakati sesuai 

dengan koridor akademik seperti Whatsapp, Facebook, Telegram, Messenger, 

GoogleChat, dan lain-lain. 

 

 

C. Pelaksanaan Praktikum 

    Pelaksanaan praktikum/praktik kerja menggunakan rambu-rambu sebagai berikut.  

1. Kegiatan praktikum tidak dilaksanakan secara tatap muka atau kerja praktik di 

laboratorium/bengkel/studio.  

2. Praktikum/praktik kerja dilaksanakan dengan menggunakan media simulasi atau rekaman 

video.  

3. Dosen menyampaikan petunjuk praktikum melalui video conference atau video tutorial.  

4. Mahasiswa mendokumentasikan hasil praktiknya dalam bentuk foto atau video dan kemudian 

dikirim kepada dosen secara daring.  

5. Kegiatan praktikum/praktik kerja jika sangat diperlukan dapat dilakukan dengan tatap muka 

di laboratorium/bengkel/studio dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.  

a) Jadwal kegiatan praktikum/praktik kerja disesuaikan oleh Program Studi dengan 

memetakan jumlah peserta praktik maksimal 50% dan kapasitas ruang 

laboratorium/bengkel/studio, atau jumlah mahasiswa disesuaikan berdasarkan kapasitas 

laboratorium/bengkel/studio dengan membagi jumlah mahasiswa menjadi beberapa 

kelompok. 

b) Dosen dan mahasiswa melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu 

mengukur suhu tubuh (maksimal 37.5°), menjaga jarak minimal 1,5 meter, memakai 

masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menggunakan hand sanitizer dan 

disinfectant.  

c)  Pelaksanaan praktikum/praktik kerja harus mendapat izin dari Ketua Program Studi dan 

dekan pimpinan Fakultas. 

 

D. Perkuliahan Untuk Bidang Olahraga  

Perkuliahan Olahraga pada PS Pendidikan Jasmani dan menggunakan rambu-rambu sebagai 

berikut:  

1. Perkuliahan olahraga yang bersifat teoretis dilaksanakan dengan menggunakan rambu-rambu 

sebagaimana ditetapkan pada butir B.2a-2d.  

2. Perkuliahan praktik olahraga dan praktikum dapat diselenggarakan di lapangan/tempat 

olahraga atau di laboratorium/studio/bengkel seni dengan menggunakan rambu-rambu 

sebagaimana ditetapkan pada butir C.5a-5c.  

3. Perkuliahan praktik olahraga atau praktikum harus mendapat izin dari Ketua Program Studi, 

pimpinan Fakultas/Kampus UBBG, setelah terlebih dahulu diusulkan oleh dosen pengampu 

mata kuliah.  

 

 




