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Lampiran ;2
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka

(PTM) Terbatas :,

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Orang tua/wali Mahasiswa
Universitas Dinamika
di tempat

Menyikapi kondisi dan situasi kota Surabayayang menunjukkan penurunan kasus Covid-19,

dan Instruksi Mendagri yang menyatakan institusi pendidikan pada level-3 dapat melakukan

pembelajarattatap muka, maka Universitas Dinamika akan melakukan uji coba Pembelajaran

Tatap Muka (PTM) secara terbatas mulai Hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021 untuk

sejumlah mata kuliah/mata praktikum tertentu.

perlu kami informasikan bahwa Universitas Dinamika telah mendapatkan ijin dari Gugus Tugas

Covid-I9 kota Surabaya dan Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah VII Jawa Timur untuk

melaksanakan uji coba PTM. Uji coba PTM terbatas paling banyak diikuti 18 mahasiswa per

kelas dengan durasi paling latna4 sks dan per-sks 30 menit. Mahasiswa, peserta uji coba PTM

secara terbatas adalah :

a. Mahasiswa berdomisili di wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik),

berdasar data domisili yang tercatat di Bagian Akademik dan Administrasi

Kemahasiswaan;
b. Mahasiswa minimal sudah mendapat vaksin COVID-19 Dosis 1 (D1);

c. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (comorbid) harus dalam kondisi terkontrol;

d. Tidak memiliki gejala Covid-l9 termasuk menjadi kontak erat pasien terkonfirmasi;

e. Mendapat ijin Orang Tua/Wali untuk mengikuti Uji Coba PTM terbatas'

Untuk itu kami mohon Bapak/Ibu orang tua/wali mahasiswa untuk mengisi Surat Pemyataan

yang terlampir pada surat ini, sebagai bukti bahwa O_rang Tua/Wali menyetujui dan

merigijinkan-prtru/p,rtrinya untuk mengikuti uji coba PTM terbatas. Surat pernyataan yang

tetan-diisi diunggah melaiui tautan Google Form,paling lambat hari Rabu tanggal22 Oktober

2021.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, otds perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Swabaya, 14 Oktober 2021

Wakil Rektor Bidang Akademik,w

Pantjawati Sudarmaningtyas, S.Kom., M.Eng.



Lampiran 1 

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN 
MENGIKUTI UJI COBA PTM TERBATAS 

UNIVERSITAS DINAMIKA 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

 Nama Orang Tua/Wali*) : 

Alamat    : 

No Telepon / Handphone  : 

 

adalah Orang Tua/Wali*) dari mahasiswa Universitas Dinamika,  

 Nama : 

 NIM  : 

 

Menyatakan bahwa: 

1. Kami Mengizinkan / tidak mengizinkan*) putra/putri kami untuk mengikuti 

Pembelajaran tatap muka di kampus. 

2. Kami bersedia memantau kondisi kesehatan putra/putri kami dan mengomunikasikan 

kepada pihak kampus melalui Dosen Wali apabila putra/putri kami atau keluarga serumah 

terindikasi terpapar virus Covid-19 atau ada kontak erat dengan pasien terkonfirmasi. 

 

Demikian surat  pernyataan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.  

 

Orang tua/Wali*) 

Materai 10.000 

 

   (.………......................................) 

   Tanda tangan dan nama terang 

*) Coret yang tidak perlu 
Setelah lengkap terisi dan diberikan tanda tangan diatas materai, silahkan scan/foto dokumen 
ini dan mengunggah pada tautan ini : https://tinyurl.com/UploadsuratizinPTMUndika 
 
 

https://tinyurl.com/UploadsuratizinPTMUndika


Lampiran 2 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PROTOKOL KESEHATAN 

UNIVERSITAS DINAMIKA 

 

PROSEDUR HADIR DI KAMPUS: 

1. Pastikan Anda dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala-gejala Covid-19 termasuk 

menjadi kontak erat pasien terkonfirmasi. 

2. Sebelum memasuki area gedung dihimbau untuk mengganti masker dan pastikan Anda sudah: 

a. Cuci tangan pada tempat yang disediakan. 

b. Scan QR Code dengan Aplikasi PeduliLindungi dengan hasil Hijau atau Kuning. 

c. Ukur suhu badan, dan pastikan suhu badan normal (maksimal suhu 37,30C). 

3. Petugas wajib tidak memberi ijin masuk Gedung bagi setiap orang yang tidak memenuhi 

syarat pada poin 2. 

 

PROSEDUR SELAMA DI AREA KAMPUS: 

1. Wajib mengenakan masker medis. 

2. Sesering mungkin cuci tangan atau menggunakan Hand Sanitizer. 

3. Wajib menjaga jarak. 

4. Wajib menghindari kerumunan dan tidak menyebabkan adanya kerumunan. Apabila terdapat 

kerumunan, maka Petugas wajib membubarkan kerumunan tersebut. 

5. Menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti sholat, alat tulis menulis, 

dll. 

6. Tidak diperkenankan makan dan minum terutama di dalam ruangan kelas, serta lingkungan 

kampus. Apabila (mendesak) hendak melakukan aktivitas minum, segera gunakan kembali 

masker dengan baik dan benar setelah aktivitas dilakukan. 
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