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Tentang

PEMBERLAKUAN SISTEM PEMBELAJARAN SELAMA WABAH COVID-l9

DI LINGKLINGAN TINIVERSITAS BUMIGORA

Mengingat terdapat sejumlah mahasiswa yang tidak memiliki komputer (sebanyak L2o/o dari
jurnlah keseluruhan mahasisrva Universitas Bumigora), menindaklanjuti Surat Edaran

Reklor No. 0076/KA-RKTruBGN12A20, rnempertimbangkan penetapan Covid-l9 sebagai

pandemik global oleh World Health Organization(WHO),Surat Edaran Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaen Republik Indonesia No.3Tahun 2020 tentang Pencegahan

Corona Virus Disease(Covid-19) diSatuan Pendidikan, Pedoman Kesiap siagaan

Menghadapi Covid-l9 dan Protokol Penanganan Covid-l9 di Area lnstitusi Pendidikan
yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan hasil rapat Senat

Perguruan Tinggi tanggal 2 Juni 2A20, maka Rektor Universitas Bumigora menetapkan

langkah-langkah bagi seluruh Mahasiswa Universitas Bumigora sebagai berikut

I Pernbelajaran teori dari tiap mata kuliah masih tetap berlangsung secara daring (online)

sebagaimana surat edaran sebelumnya sampai dengan batas waktu diterbitkannya surat

edaran baru atau pengumuman selanjutnya.

Mulai melakukan pembelajaran praktikum di dalam laboratorium secara tatap muka
yang akan dimulai secara efektif pada tanggal 15 Juni2020. Sedangkan untuk jadwal

kegiatan praktikum dari setiap matakuliah praktikum dan kelompok praktikum dapat

dilihat pada papan pengumuman dan wehsite atau situs/laman laboratorium Universitas

Bumigora: www.labkom.universitasbumigora.ac.id
Mahasiswa yang mengikuti kegiatan praktikum di kampus wajib memperhatikan

protokol kesehatan, dan bagi mahasiswa yang tidak mau mengikuti kegiatan praktikum

di kampus (karena berhalangan atau alasan lainnya) maka mahasiswa wajib
menginformasikan ke kampus melalui email: kontak@universitasbumigora.ac.id,

sedangkan bagi mahasiswa yang mengikuti praktikum di kampus harap

menginformasikan juga ke kampus melalui WhatApps (WA) No. 081916977686 dengan

mencantumkan semua mata kuliah praktikum yang akan diikuti.
Beberapa modul mata kuliah praktikum dapat di unduh (dawnload) dari wehsite

laboratoriurn www. labkorn.universitasbumigora. ac. id
Pelaksanaan praktikum secara tatap muka seperti tertuang dalam poin 2 dilakukan

dengan tetap memperhatikan standar protokol kesehatan;

Tata caru pelaksanaan praktikum di laboratorium secara detil terdapat pada buku
panduan praktikum yeng dapat diunduh pada website laboratorium Universitas

Bumigora: www. labkom. universitasbumigora. ac. id
Bagi mahasiswa yang menghendaki pembelajaran teori matakuliah tertentu secara tatap

muka di kelas pada kampus Universitas Bumigora, maka mahasiswa dapat

menyampaikan pada pimpinan perguruan tinggi melalui WhatApps (WA) nomor

AU9rc977686. Kegiatan perkuliahan tatap muka di kelas atas permintaan mahasiswa
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peserta lebih dari 25 orang maka akan dibagi ke sejumlah kelas dalam waktu
pembelajaran yang berbeda karena alasan protokol kesehatan;

8. standar protokol kesehatan seperti tertuang dalam poin 4 dan poin 6,yaitu:
a' Pada saat memasuki lingkungan kampus Universitas Bumigora harus lolos tes

temperatur badan dibawah 37,3 derajat Celcius
b' Wajib menggunakan sanitizer dan/atau mencuci tangan dengan sabun dan pada air

yang mengalir yang telah disediakan di kampus pada tempat tertentu baik sebelum
maupun sesudah masuk ruang.
wajib menggunakan masker(penutup mulut dan hidung) selama berada di
lingkungan kampus Universitas Bumigora.
Wajib melakukan jaga jarak 1 sampai 2 meter pada saat berinteraksi dan
berkomunikasi selama proses pembelajaran maupun setelah proses pembelajaran
berakhir

e' Bagi mahasiswa / dosen / asisten dosen yang memiliki salah satu keluhan seperti
demam dan/atau pilek, batuk dan radang tenggorokan dilarang mengikuti kegiatan di
laboratorium atau di kelas.

f Disarankan menggunakan .faceshietd bagi pengajar dan juga semua pihak yang
terkait dengan pelayanan umum terhadap civitas akademika dan tamu.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dimaklumi dan diindahkan. Terima kasih atas
perhatian dan kerjasama yang baik.
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