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Selingkung Fakultas Teknik Universitas Bengkulu

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 743lUN30/HK12022
tanggal 10 Januari 2022 tentans Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Semester Genap TA.
2021/2A22 dalam Masa Tanggap Darurat COVID-l9, dilingkungan Universitas Bengkulu,
khususnya dilingkungan Fakultas Teknik, maka Dekan perlu mengambil kebijakan-kebijakan
terutama berkaitan dengan pelaksanaan Aktifitas Akademik selama masa darurat COVID-I9di
lingkungan Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, sebagai berikut:

A. Ketentuan Pelaksanaan Perkuliahan:

1. Semua aktifitas akademik di lingkungan Fakultas Teknik Unib mengacu pada Surat Edaran
Rektor Nomor : 743iUN30/HW2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Panduan Pelaksanaan
Perkuliahan Semester Genap TA. 202112A22 dalam Masa Tanggap Darurat COVID-l9,
dilingkungan Universitas Bengkulu;

2. Kegiatan Perkuliahan Luring hanya diperkenankan untuk mahasiswa yang sudah 2 kali
vaksin dan saat ini sedang menempuh semester 4,6, dan 8;

3- Untuk mahasiswa yang sedang rnenempuh semester Zhanya diperkenankan untuk mengikuti
perkuliahan secara daring;

4. Perkuliahan dilaksanakan dengan metoda daring dan Asinkronous untuk mahasiswa yang
tidak memenuhi syarat untuk kuliah secara luring;

5. Metoda Asinkronous adalah metoda dimana dosen dan mahasiswa tidak perlu online secara
bersama sama. Dosen sudah menyiapkan materi pembelajaran berupa file presentasi, file
buku rujukan, ringkasan materi rekaman audio visual, rekaman suara atau material lainnya
di platform yang telah disediakan. Universitas Bengkulu sudah menyediakan platform
pembelajaran ini melalui laman: http://eleraning.unib.ac.id. melalui platform ini dosen dapat



membuat kuis, menyampaikan pengumuman dan juga melakukan diskusi melalui fasilitas
obrolan;

6. Untuk kelas perkuliahan dengan jumlah mahasiswa yang kurang dari 10 (sepuluh) orang,
maka perkuliahan dapat dilaksanakan secara daring;

7. Setiap mahasiswa yang memenuhi syarat untuk perkuliahan daring wajib menunjukkan
kartu pass untuk perkuliahan luring;

8. Kartu pass diterbitkan oleh Fakultas Teknik dan hanya dapat diperoleh oleh mahasiswa
yang memenuhi syarat untuk perkuliahan luring (sudah vaksin 2 kali, di atas semester 4,
telah menyerahkan surat pernyataan, surat izin orang tua, dan pass foto berwarna ukuran
3x4);

9. Pengambilan kartu pass dapat dilakukan di Prodi masing-masing dengan menyerahkan
syarat sebagairnana disebut pada point 8;

10. Dosen yang belum menerima vaksin sebanyak 2 (dua) kali hanya diperkenankan untuk
melaksanakan perkuliahan secara daring;

11. Koordinator Program Studi melaporkan kepada Fakultas melalui plt. Wakil Dekan Bidang
Akademik, Mata Kuliah yang akan dilakukan secara Luring sesuai dengan point-point yang
telah ditentukan;

12. Pelaksanaan perkuliahan luring diwajibkan menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes),
drantaranya menggunakan masker, Menjaga jarak tempat duduk, mencuci tangan,
menghindari kerumunan dan tidak berj ab at tangan;

13. Guna menghindari kerumuman, maka mahasiswa tidak diperkenankan melaksanakan diskusi
kelompok secara fisik di lingkungan kampus;

14. Ketika terjadi kasus Covid-l9 pada mahasiswa/dosen di suatu kelas perkuliahan, maka
mahasiswddosen melaporkan ke Satgas Covid-l9 dan untuk selanjutnya pelaksanaan
perkuliahan mata kuliah tersebut dilaksanakan secara daring;

15. Setelah kegiatan kelas, semua mahasiswa dan dosen harus meninggalkan gedung
perkuliahan.

B. Ketentuan Pelaksanaan Praktikum:

Pelaksanan Kegiatan praktikum dapat dilaksanakan secara ffiine (tatap muka) untuk Semester
Genap TA"2A2L-2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mata Kuliah Praktikum yang di tatap mukakan adalah mata kuliah yang tidak optimal dalam
capaian pembelajarannya jika dilakukan secara daring;

2. Praktikum dapat dilaksanakan setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan atas usulan
Kepala Laboratorium melalui Kaprodi;

3. Mahasiswa yang akan mengikuti Praktikum diwajibkan memenuhi ketentuan sama dengan
kuliah luring dan memiliki kartu pass;

4. Ketentuan pelaksanaan Praktikum :

a. Asisten dan/atau dosen mengecek kartu pass mahasiswq hanya mahasiswa yang memiliki
kartu yang diijinkan ikut praktikum;

b. Pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk ke dalam laboratorium (suhu yang
" melebihi 37,5oC tidak diijinkan masuk Laboratorium);

c. Dalam pelaksanaannya semua yang terlibat harus menerapkan protokol kesehatan secara
ketat;

d. Menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang dapat menimbulkan kerumunan dan
terjadinya kontak jarak dekat;

e. Mencuci tangan di tempat cuci tanganlhand sanitizer di tempat yang telah disedikan;



f. Menerapkan penggunaan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai sesuai

standar kesehatan, dan senantiasa menggunakan masker tersebut selama kegiatan
praktikum berlangsung;

g. Menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter antar orang;
h. Membatasi penggunaan ruang praktikum maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas

dan maksimal 25 (dua puluh lima) orang;
Ruangan laboratorium harus dibuka agar ventilasi lancar dan tidak menggunakan AC;
Pelaksanaan praktikum tidak boleh lebih dari 2 jam setiap sesinya dengan jeda 1 jam
antar sesi;

k. Menyediakan fasilitas daring bagi mahasiswa yang tidak bisa mengikuti kegiatan
praktikum secara luring;

l. Setelah selesai praktikum, mahasiswa meninggalkan ruangan satu persatu (tidak
bergerombol) dan langsung meninggalkan kampus.

5. Penggunaan Laboratorium untuk kepentingan penelitian skripsi/tugas akhir mahasiswa
yang dalam sifatnya harus dilakukan di Laboratorium, maka wajib mendapatkan
persetujuan dari Kepala Laboratorium tempat dimana penelitian akan dilakukan. Surat
Persetujuan dari Kepala Laboratorium ditembuskan ke Dekan sebagai laporan.

C. Ketentuan Pelaksanakan Seminar Skripsi/Kerja Praktik:

t. Pembimbingan dan konsultasi Tugas Akhir, Skripsi, Laporan Kerja Praktik, dapat dilakukan
dengan metode luring ataupun daring, dan teknis pelaksanaan diserahkan ke masing-masing
dosen;

2. Pelaksanaan Seminar, Ujian Tugas Akhir/Skripsi, serta Seminar Kerja Praktik dapat
dilaksanakan secara luring maupun daring yang memungkinkan terkendalinya interaksi
antara tim penguji, pembimbing, mahasiswa, dan tidak dihadiri secara fisik oleh mahasiswa
lain.

D. Penutup:

Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat perubahan kebijakan di tingkat Universitas atau yang lebih tinggi akan diadakan
perbaikansebagaimanamestinya. 
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Tembusan:
I. Rektor sebagai laporan
2. Wakil Rektor Bidang Akademik
3. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
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SURAT PERNYATAAN 

 
 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama  : 

NPM : 

Prodi : 

Fakultas : 

Tanggal Vaksin Pertama : 

Tanggal Vaksin Kedua : 

Telf : 

 

 

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dari 

kegiatan perkuliahan tatap muka (offline) di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu 

 

 

 

 

 

 

 

        Bengkulu,    Januari 2022 

 

 

Materai 10 rb+ttd 

 

 

(Nama Lengkap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan; 

Lampirkan fotocopy bukti vaksin pertama dan kedua 

 



 

 

 

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI 

 

 

 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

 

Nama : 

NIK : 

Telf : 

Pekerjaan : 

Alamat : 

 

Dengan ini memberikan izin kepada: 

 

Nama : 

NPM : 

Prodi : 

Fakultas : 
Hubungan Kekeluargaan : 

 

Untuk mengikuti perkuliahan tatap muka (Luring) di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu 

 

 

 

Bengkulu,    Januari 2022 

 

 

Materai 10 rb+ttd 

 

 

(Nama Lengkap) 

 

 


