
 

 

Nomor : 901/A.10/F/XI/2021 

Lamp. : SOP (Protokol Pembelajaran Luring Terbatas) 

Hal : Uji Coba Pembelajaran Luring Terbatas TA 2021/2022 

 
Kepada 

Yth. : Para Ketua Program Studi 

Di Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

 
Dengan hormat, 

Mengacu pada Surat Edaran Rektor Nomor: 414/A.02/Rek/VIII/2021 tertanggal 05 

Agustus 2021 tentang Pembelajaran pada Semester Gasal Tahun Akademik (TA.) 

2021/2022 dan hasil rapat pimpinan pada 16 November 2021, tentang uji coba 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka (luring terbatas). Pada hal ini uji coba akan 

dilaksanakan pada seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Univiersitas Mercu 

Buana Yogyakarta. Uji coba akan dilaksanakan pada pertemuan ke-12 s/d ke-15 dengan 

jadwal mata kuliah sebagaimana dapat dilihat pada tautan berikut: 

https://tinyurl.com/TatapMuka-Luring 

 
Selanjutnya berikut kami sampaikan beberapa hal terkait aktivitas pembelajaran luring 

terbatas tersebut, sebagai berikut: 

 

1. Pada dasarnya pembelajaran pada Semester Gasal TA. 2021/2022 diselenggarakan 

secara daring (online). 

2. Sejumlah aktivitas pembelajaran dalam lingkup terbatas yang akan dilaksanakan 

secara tatap muka pada pertemuan ke-12 s/d ke-15 dimaksudkan sebagai uji coba 

pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada semester Gasal TA 

2021/2022. 

3. Semua aktivitas pembelajaran online pada pertemuan ke-12 s/d ke-15 tetap 

tersedia penyelenggaraannnya secara daring dengan kualitas, intensitas, dan 

penilaian yang setara sehingga mahasiswa dapat memilih untuk mengikuti di 

antara kedua alternatif aktivitas tersebut. 

4. Aktifitas perkuliahan e-learning (upload materi dll) tetap dilakukan oleh dosen 

yang melaksanakan kegiatan perkuliahan offline sesuai jadwal. 

5. Kelas yang jumlah mahasiswanya lebih dari 30 mahasiswa, maka kehadiran akan 

di atur sebagai berikut : 

a. Mahasiswa dengan nomor absensi 1-30 dapat mengikuti pembelajaran secara 

luring pada pertemuan ke-12, 

b. Mahasiswa dengan nomor absensi 31-60 dapat mengikuti pembelajaran 

secara luring pada pertemuan ke-13 dan seterusnya sampai dengan 

pertemuan ke-15, 



Nanang Khuzaini, S.Pd.Si., M.Pd. 

Yogyakarta, 30 November 2021 

Kepala Biro Pembelajaran, 

c. Atau dengan alternatif membagi kelas dengan kapasitas 50% jika jumlah 

mahasiswa ≤ 60 mahasiswa. 

6. Kelas dengan jumlah mahasiswa ≤ 30 mahasiswa, maka dapat mengikuti uji coba 

perkuliahan tatap muka secara terus menerus pada pertemuan ke-12 s/d ke-15 

7. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti aktivitas uji coba pembelajaran luring 

terbatas namun tidak memenuhi persyaratan  sesuai  dengan  peraturan  dan 

jadwal yang berlaku, dipersilakan untuk tetap mengikuti pembelajaran secara 

daring. 

8. Pelaksanaan uji coba perkuliahan Offline ini, untuk perkuliahan kampus 1 akan 

dilaksanakan di kampus 1 UMBY, sedangkan untuk kampus 2 & 3 akan 

dilaksanakan terpusat di kampus 3 UMBY 

 

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 
 

 

Tembusan kepada: 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan 

3. Para Dekan 

4. Kepala Biro Operasional Kampus Cabang 

5. Kabag. Pelayanan kampus 1, 2 dan 3 
6. Arsip 



PROSEDUR UJI COBA PEMBELAJARAN LURING TERBATAS 

UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA 

 
Seluruh Civitas Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta wajib mematuhi Protokol 

Pembelajaran Luring terbatas yang ada di lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan semua civitas akademika. 

 
1. Protokol Umum di Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY) 

a. Bagi semua Civitas Akademik UMBY pastikan dalam kondisi sehat dan tidak ada 

gejala demam, pilek, batuk ketika memasuki lingkungan UMBY, 

b. Cuci tangan dengan menggunakan sabun/handsanitizer di pintu utama UMBY, 

c. Semua Civitas Akademik dan tamu yang akan memasuki area UMBY wajib 

menggunakan masker, pastikan mulut dan hidung tertutup, 

d. Mengukur suhu tubuh sebelum memasuki ruangan (< 37,5 oC). 

e. Apabila melebihi > 37,5 oC tidak diperbolehkan masuk, 

f. Civitas Akademik UMBY dan tamu yang akan memasuki area UMBY wajib 

menunjukan kartu tanda pengenal dan akan diperiksa oleh Petugas di depan pintu masuk, 

g. Menjaga jarak minimal 1,5 meter pada saat bekerja, 

h. Menjaga dan memperhatikan etika batuk, bersin dan meludah dengan baik dan benar. 

i. Seluruh APD dan peralatan makan, perlengkapan   sholat sendiri menjadi 

tanggungjawab masing-masing, 

j. Seluruh civitas akademik bertanggungjawab terhadap higiene dan kebersihan peralatan 

dan fasilitas umum yang ada di area UMBY, 

k. Usahakan menggunakan transportasi pribadi. 

l. Civitas Akademika UMBY yang berasal dari luar kota wajib menunjukan SWAB 

tes/Rapid Test Antigen/Genose sebelum masuk ke lingkungan UMBY. 

 
2. Protokol Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan  

 
Semua Dosen dan Tenaga Kependidikan UMBY wajib: 

a. Mematuhi dan melaksanakan semua Protokol Umum pada butir 1 (satu) di atas. 

b. Memasuki  lingkungan  UMBY  dengan  jadwal  sesuai  dengan  penugasan   atau  

shift yang ditentukan. 

c. Dosen dan Tenaga Kependidikan dari luar kota melakukan karantina mandiri 14 hari. 

d. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang mendapatkan tugas dari luar kota wajib 

menunjukan SWAB tes/Rapid Test Antigen/Genose sebelum masuk ke lingkungan 

UMBY. 



3. Protokol Bagi Mahasiswa 

 
Semua Mahasiswa UMBY Wajib: 

a. Mematuhi dan melaksanakan semua Protokol Umum pada butir 1 (satu) di atas. 

b. Memasuki lingkungan UMBY dengan jadwal sesuai dengan informasi yang  

ditentukan oleh Prodi masing-masing. 

c. Mahasiswa yang akan melakukan pembelajaran Luring Terbatas di UMBY, wajib 

menunjukan bukti sudah melakukan vaksinasi. 

d. d. Mahasiswa  segera meninggalkan   lingkungan   UMBY   setelah proses belajar 

mengajar selesai, berdasarkan waktu yang diatur oleh Prodi masing-masing. 

e. Mahasiswa membersihkan meja, kursi dan komputer masing-masing. 

f. Mahasiswa tidak diperbolehkan keluar dari area aktivitas pembelajaran di UMBY 

sesuai ketentuan di Prodi/Jurusan masing-masing. 



 
Demam > 37,5 C 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*) Keterangan: 

   Warga UMBY: tidak diizinkan untuk ke kampus, istirahat di rumah untuk 

karantina mandiri. 

Tamu: tidak diijinkan masuk area fakultas. 

Pengantar barang: barang ditinggalkan di pos security, dilakukan desinfeksi pada 

barang baru diteruskan ke penerima. 

Demam < 37,5 C 

PEMERIKSAAN SUHU BAGI TAMU 

Risiko Kecil - Sedang Risiko Besar 

Mengisi Form Self Assesment 

DIIZINKAN 

MASUK 

 
TIDAK DIIZINKAN 

MASUK* 

TIDAK DIIZINKAN 

MASUK* 


