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Universitas Dinamika 
 

Dasar Pelaksanaan KBM 212 di Universitas Dinamika : 
 SOP Prokes New Normal Undika 
 Surat Edaran Rektor tentang KBM 212 
 Ketentuan pelaksanaan kuliah Hybrid 

 

Untuk Mahasiswa adalah sebagai berikut : 

Ketentuan umum : 

Berdasarkan Surat Edaran Rektor tentang Pelaksanaan KBM 212 , maka : 

 Mahasiswa yang upload surat memilih opsi tidak diizinkan orang tua, maka 

bentuk kuliah adalah DARING dari rumah masing-masing, mulai awal sampai 

akhir semester . 

 Mahasiswa yang upload surat diizinkan orang tua, maka  bentuk kuliah 

adalah LURING dan HYBRID, sesuai ketentuan pelaksanaan kuliah Hybrid* 

 Mahasiswa yang tidak upload surat Izin orang tua, maka dianggap diizinkan 

untuk melakukan kuliah LURING dan HYBRID sesuai  ketentuan pelaksanaan 

kuliah Hybrid*  

 Mahasiswa yang pada saat perwalian mengisi data BELUM VAKSIN atau 

VAKSIN DOSIS 1,  maka bentuk kuliahnya adalah DARING, tetapi data vaksin 

bisa di update setelah mahasiswa menunjukan/mengirimkan bukti vaksin ke 

Bagian AAK 

Istilah : 

LURING / OFFLINE : Tatap Muka di kampus (Luring = Luar jaringan) 

DARING / ONLINE : belajar dari rumah (Daring = dalam jaringan) 

HYBRID = MIX LURING dan DARING (sebagian mahasiswa kuliah luring dan 

sebagian daring, waktu kuliah bersamaan waktunya) 

 

Ketentuan mahasiswa saat masuk ke Gedung Undika sesuai SOP prokes Universitas Dinamika*:  

1. Mahasiswa dengan kondisi sehat 

2. Wajib memakai masker dengan baik dan benar selama di area kampus 

3. Cuci tangan dengan sabun di area yang telah disediakan sebelum masuk gedung 

4. Scan Aplikasi PeduliLindungi di pintu masuk, dan menunjukkan hasil scan ke petugas. 



a. Jika indikator warna “HIJAU” diperbolehkan masuk gedung dan mengikuti kuliah 

LURING. 

b. Jika indikator warna “KUNING” diperbolehkan masuk gedung tetapi tidak diijinkan 

mengikuti kegiatan LURING. 

c. Jika indikator warna “MERAH” atau “HITAM”, mahasiswa dilarang masuk gedung. 

5. Cek suhu tubuh.  

a. Mahasiswa dengan suhu tubuh di bawah 37,30 C diperbolehkan masuk gedung. 

b. Mahasiswa dengan suhu tubuh diatas 37,30 C dilarang masuk gedung (dan telah 

dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit). Petugas 

mempersilahkan mahasiswa menulis NIM, Nama dan Nomor Handphone untuk 

kemudian dilaporkan ke Bagian AAK. Mahasiswa dipersilahkan pulang ke rumah dan 

melakukan pemeriksaan kesehatan. 

6. Semua mahasiswa wajib memiliki KTM (Kartu Tanda mahasiswa). Mahasiswa yang 

belum memilki KTM segera menghubungi Bagian AAK untuk mendapatkan KTM. 

7. KTM digunakan sebagai akses pintu masuk – keluar parkir, presensi online, aktivitas di 

perpustakaan, taping pada komputer sicyca di area kampus. 

8. Mahasiswa membawa bekal makan/minum secara individu, dilarang makan dan minum 

dalam ruang kelas. Jika ingin makan dan minum dilakukan di luar kelas dengan tetap 

menjaga jarak. Segera pakai kembali masker setelah selesai beraktivitas makan/minum 

9. Tidak boleh saling meminjam barang/alat tulis ke mahasiswa lain. 

10. Wajib menjaga jarak dan tidak menimbulkan kerumunan. 

11. Dianjurkan membawa masker dan hand sanitizer pribadi. 

 

Ketentuan mahasiswa kuliah Luring/offline di Kampus: 

1. Mahasiswa mengetahui status kuliah: DARING atau LURING pada jadwal kuliah di sicyca 

Status kuliah: DARING, maka mahasiswa kuliah secara online dari rumah/kost. 

Status kuliah: LURING, maka mahasiswa kuliah secara tatap muka datang ke kampus.  

2. Mahasiswa kuliah sesuai jadwal yang sudah diumumkan, baik kuliah Daring maupun Luring . 

3. Mahasiswa dengan status kuliah Luring wajib mentaati semua prosedur selama di lingkungan 

Universitas Dinamika 

4. Apabila mahasiswa merasa terganggu kesehatan menjelang kuliah Luring, bisa mengikuti 

kuliah secara Daring, dengan catatan wajib menginformasikan ke dosen pengampu mata 

kuliah MINIMAL 30 menit sebelum kuliah Luring dimulai. 

5. Mahasiswa hadir di kelas sebelum kuliah dimulai 

6. Mahasiswa dengan jadwal pertemuan Luring maupun Daring tidak boleh terlambat hadir di 

pertemuan mata kuliah. Jika ada keadaan tertentu yang membuat keterlambatan, segera 

informasikan alasan keterlambatan kepada dosen pengampu agar dosen mengizinkan 

mengikuti kuliah. 

7. Mahasiswa Luring wajib melakukan presensi dengan cara taping di pintu kelas, dengan cara 

menempelkan KTM pada pintu kelas sebelum masuk kelas. 



8. Setiap selesai kuliah Luring, mahasiswa wajib dan segera meninggalkan ruang kelas karena 

petugas harus melakukan sterilisasi UV di ruang kelas. Mahasiswa diperbolehkan masuk kelas 

kembali pada jam kuliah berikutnya sesuai jadwal. 

9. Dosen keluar paling akhir, setelah semua mahasiswa meninggalkan kelas. 

10. Petugas akan melakukan sterilisasi ruangan, agar siap untuk kelas berikutnya. 

11. Segera pulang ke rumah/kost setelah jadwal kuliah Luring berakhir. 

12. Presensi diperhitungkan bagi semua mahasiswa baik kuliah Luring dan Daring. 

13. Dosen akan melakukan presensi online untuk semua mahasiswa yang terdaftar pada kelas 

tersebut.  

14. Mahasiswa cek data kehadiran di sicyca setelah kuliah berakhir, pastikan kehadiran tercatat 

pada presensi, jika belum tercatat segera hubungi dosen pengampu untuk klarifikasi. 

15. Mahasiswa dengan presensi kurang dari 75% tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir 

Semester. 

  



FQA (Frequently Questioned Answers): 

1. Saya tidak install Aplikasi PeduliLindungi, apakah saya tetap boleh masuk kampus? 

Jika saudara membawa HP, petugas akan meminta saudara install Aplikasi PeduliLindungi, 

Jika tidak membawa HP, harus bisa menujukkan bukti vaksin Dosis 1 atau Dosis 2.  

Jika Dosis 2 saudara bisa mengikuti kuliah Luring, jika Dosis 1 saudara hanya bisa masuk 

gedung tetapi tidak diijinkan mengikuti kuliah Luring. 

Jika tidak ada aplikasi dan bukti vaksin, tidak boleh masuk gedung. 

2. Jika saya belum vaksin tetapi saya perlu mengambil surat aktif di AAK, bolehkah saya 

masuk gedung? 

Tidak boleh. Saudara dipersilahkan menunggu di area depan pintu masuk gedung. 

Petugas akan menghubungi Bagian AAK, agar staf Bagian AAK yang akan turun untuk 

menyerahkan surat aktif tsb di area depan pintu masuk gedung. 

3. Ketika perwalian saya belum vaksin, sekarang saya ingin kuliah Luring, apakah bisa? Apa 

yang harus saya lakukan ? 

Data bisa diupdate di Bagian AAK dengan menyerahkan bukti Vaksin Dosis 2, selanjutnya 

Bagian AAK mengubah status kuliah Saudara agar bisa mengikuti kuliah secara Luring. 

4. Saya dijadwalkan kuliah Luring hari ini, tetapi saya merasa kurang sehat, apa boleh jika 

hari ini saya kuliah Daring? 

Boleh. Saudara segera menginformasikan ke dosen pengampu by WA, sms, email, chat 

room brilian tentang kondisi saudara (minimal 30 menit sebelum kelas dimulai). Pastikan 

Saudara tetap mengikuti kuliah Daring dari rumah/kost jika kondisi saudara masih 

memungkinkan . 

5. Saya dan keluarga terpapar covid, sehingga harus melakukan isoman, berapa lama setelah 

sembuh boleh masuk kampus kembali? 

7 (tujuh) hari setelah dinyatakan sembuh dengan hasil PCR negatif, saudara boleh masuk 

ke kampus kembali. 

6. Ketika pulang kuliah saya merasa tidak sehat, dan dari hasil PCR saya dinyatakan positif 

covid. Apa yang harus saya lakukan? 

Informasikan segera ke Dosen Wali saudara atau Bagian AAK. Tim Gugus Covid Undika 

akan menanyakan beberapa hal tentang kondisi saudara dan siapa saja yang berinteraksi 

dengan saudara selama beraktivitas di kampus. Saudara wajib melakukan isoman, dan 

selama minimal 1 (satu) minggu ke depan Saudara dilarang masuk kampus sampai hasil 

PCR negative diperoleh.  

7.  Saya mahasiswa Semester 2 dan belum memiliki KTM, bagaimana cara saya 

mendapatkan KTM? dan berapa lama KTM bisa saya terima? 

Silahkan membaca ketentuan KTM di Web dinamika.ac.id, kirimkan foto sesuai format 

yang diminta. Jika foto yang dikirim sudah benar, AAK segera mencetak KTM saudara dan 

bisa diambil di Bagian AAK Lt.2 Gedung Merah pada hari dan jam kerja. 

Info lebih lanjut : 031-8721731 (ext 726, 727), email : baak@dinamika.ac.id 

mailto:baak@dinamika.ac.id

