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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Landasan Hukum 

Landasan hukum penyelenggaraan pembelajaran semester gasal Poltekkes 

Kemenkes Denpasar  pada masa covid-19 adalah, sebagai berikut: 

 

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah 

Penyakit Menular 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 

Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi 

7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan 

danKebudayaan 

8. Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam 

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor45 Tahun 

2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi 

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan 

Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan TinggiSwasta. 

12. Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun 

Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease(Covid-19) 
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B. Latar Belakang 

 

Penyebaran Covid-19 di wilayah Indonesia pada Bulan Juni 2020 belum 

menunjukkan tanda-tanda penurunan, justru trend yang terjangkit semakin meningkat. 

Kondisi ini mendorong Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil langkah-

langkah pencegahan penularan dilingkungan pendidikan yakni dengan membuat Surat 

Keputusan Bersama 4 Menteri yang menyepakati bahwa proses pembelajaran 

khususnya di jenjang pendidikan tinggi pada semester gasal tahun akademik 2020/2021 

di semua zona wajib diselenggarakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara 

untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring.Namun, 

jika menyangkut kelulusan dan kompetensi mahasiswa yang tidak dapat dilaksanakan 

secara daring maka kegiatan tersebut dapat diselenggarakan dengan tetap 

mengutamakan kesehatan dan keselamatan mahasiswa, dosen dan karyawan. 

Kegiatan praktikum dan penelitian di laboratorium dan Bengkel bila memungkinkan 

diselenggarakan secara daring atau waktunya ditunda dibagian akhir semester atau 

semester berikutnya. Penyelenggaraannya harus sepenuhnya memenuhi protokol untuk 

menjaga kesehatan dan keselamatan peserta.Kebijakan ini dikeluarkan untuk mencegah 

kampus menjadi klaster baru penyebaran pandemi Covid-19. Hal ini dilandasi perhatian 

utama Institusi Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah kesehatan dan keselamatan 

mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Dengan menyelenggarakan proses 

pembelajaran secara daring, diharapkan dapat menekan/memutus rantai penularan 

Covid-19. 
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BAB II 
PENYELENGGARAAN 

 
A. Model Pembelajaran 

Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan di Poltekkes 

Kemenkes Denpasar yangmeliputi : 

1. Flipped classroom 

Flipped Classroom adalah bentuk pembelajaran blended (melalui interaksi tatap 

muka dan virtual/online) yang menggabungkan pembelajaran sinkron (synchronous) 

dengan pembelajaran mandiri yang askinkron (asynchronous). Pembelajaran sinkron 

biasanya terjadi secara real time di kelas. Peserta didik berinteraksi dengan seorang 

pengajar dan teman sekelas serta menerima umpan balik pada saat yang sama. 

Sedangkan, pembelajaran asinkron adalah pembelajaran yang sifatnya lebih 

mandiri.Konten biasanya diakses melalui beberapa bentuk media pada platform 

digital.Peserta didik dapat memilih kapan mereka belajar dan juga mereka dapat 

mengajukan pertanyaan di kolom komentar, serta berbagi ide atau pemahaman mereka 

tentang sebuah materi dengan penngajar atau teman sekelas. Sedangkan, umpan balik 

akan diterima mereka tidak pada saat yang sama. Video adalah media yang sering 

digunakan sebagai input untuk belajar mandiri karena dapat diakses dan 

memungkinkan siswa untuk berhenti dan menonton kembali konten sesuai kebutuhan. 

Teks dan audio juga dapat digunakan sebagai konten untuk menyampaikan materi dan 

memastikan siswa sepenuhnya siap untuk kelas sinkron. Berikut adalah gambaran 

konsep pelaksanaan flipped classroom. 
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2. Laboratorium Rotation Model 
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B. Metode Pembelajaran Daring 
 

Dalam situasi pademi dan transisi menuju tatanan normal baru, pelaksanaan 

pembelajaran dalam perguruan tinggi diprioritaskan dilaksanakan melalui 

daring.Pelaksanaan pembelajaran teori secara keseluruhan dilaksanakan melalui daring 

sedangkan untuk pembelajaran praktik, jika memang sangat diperlukan untuk 

pencapaian kompetensi inti yang bersifat kritis dapat dilaksanakan secara luring di 

laboratorium institusi dengan pembatasan, tidak melibatkan pasien dan/atau pasien 

simulasi, serta tetap mengikuti protokol kesehatan.  

Pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Denpasar menggunakan metode 

pembelajaran daring dengan mengkombinasikan antara sinkronous dan 

asinkronous.Kombinasi metode ini diimplementasikan dengan proposi berbeda untuk 

mata kuliah teori dan praktik. 

Setting pembelajaran Sinkron, dapat dibedakan menjadi : 

a. Sinkron Langsung (SL), yaitu pembelajaran yang terjadi antara dosen dan 

mahasiswa dilaksanakan secara tatap muka langsung pada waktu bersamaan dan 

ruang yang sama. Pembelajaran ini dapat melalui ceramah, diskusi, praktik, 

workshop, seminar, praktik laboratorium, dan proyek kelompok atau individu.  

b. Sinkron Maya (SM), yaitu pembelajaran dilaksanakan dimana antara dosen dan 

mahasiswa berada pada waktu bersamaan tetapi di ruang yang berbeda satu sama 

lain. Pembelajaran ini dapat melalui kelas virtual, konferensi audio, konferensi video, 

dan Web-based seminar (Webinar). 

 

Setting pembelajaran Asinkron, dapat dibedakan menjadi : 

a. Asinkron Mandiri (AM), yaitu pembelajaran mandiri dilakukan oleh mahasiswa kapan 

saja dan dimana saja dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing. 

Aktivitas pembelajaran dapat dilakukan melalui membaca (reading), menonton 

(video, webcast), mendengar (audi, audiocast), studi daring, simulasi/praktek, 

latihan, role play, tes, publikasi/jurnal (wiki, blog, dll) yang disajikan dalam bentuk 

digital dan daring.  

 

b. Asinkron Kolaboratif (AK), pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa dengan cara 

belajar dimana saja dan kapan saja dengan narasumber lain (misalnya mahasiswa, 

dosen, instruktur, praktisi kesehatan, dan lainnya). Aktivitas pemebelajaran dapat 

dilakukan melalui partisipasi dalam diskusi melalui forum diskusi daring, 



6  

mengerjakan tugas individu/kelompok melalui penugasan daring, atau penugasan 

individu kelompok (melalui Wikipedia, bog dan lainnya). 

 

Pembagian proporsi pembelajaran teori dan praktik yang dilaksanakan secara 

sinkron maupun asinkron di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah sebagai 

berikut : 

1. Pembelajaran Teori 

Pembelajaran mata kuliah teori dilaksanakan dengan mengadopsi 40% Asinkron 

(terdiri dari Asinkron Mandiri dan Asinkron Kolaboratif) serta 60% Sinkron (terdiri dari 

Sinkron Maya 100% dan Sinkron Langsung 0%).Dengan demikian pembelajaran 

teori di Poltekkes Kemenkes Denpasar pada semua jurusan wajib dilaksanakan 

secara daring untuk seluruh pertemuan (100%). 

2. Pembelajaran Praktik  

Mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Dalam hal mata 

kuliah praktik terkait pencapaian kompetensi inti yang bersifat kritissehingga tidak 

dapat dilakukan secara daring maka dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan secara 

luring di laboratorium institusi dengan pembatasan, tidak melibatkan pasien dan/atau 

pasien simulasi, serta tetap mengikuti protokol kesehatan. Pembelajaran praktik 

dilaksanakan dengan mengadopsi 50% Asinkron (terdiri dari Asinkron Mandiri dan 

Asinkron Kolaboratif) serta 50% Sinkron (terdiri dari 20% Sinkron Maya dan 30% 

Sinkron Langsung). 

 

C. Perencanaan Penyelenggaraan 

Mata kuliah daring dikembangkan berdasarkan dokumen perencanaan proses 

pembelajaran yang mencakup: 

1. Rancangan pengalamanbelajar 

2. Komposisi belajar(mandiri/terbimbing) 

3. Strategi belajar 

4. Panduan pelaksanaanpembelajaran 

5. Peta program, yang merupakan panduan untuk mengembangkan bahan ajar daring 

6. Bahanajar. 

Bahan ajar dapat diperoleh melalui proses pengembangan sendiri oleh tim dosen 

pengampu, membeli bahan ajar yang telah tersedia di pasaran, atau mengunduh 

dari internet (berdasarkan aturan dan kepantasan akademik). Semua bahan ajar 
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harus sudah tersedia (dijamin oleh institusi) sebelum mata kuliah dijalankan secara 

daring 

 

 

D. Penyelenggaraan Pembelajaran 

 

Pembelajaran dalam mata kuliah daring diselenggarakan dengan : 

1. Belajarsecara mandiri dan terbimbing dengan menggunakan beragam sumber belajar; 

Belajar mandiri adalah proses pembelajaran yang diinisiasi oleh peserta didik dalam 

periode tertentu. Untuk dapat membantu peserta didik belajar secara mandiri, dosen 

menyiapkan beragam tugas dan pemicu/inisiasi dengan memanfaatkan TIK. 

Belajar terbimbing adalah proses pembelajaran yang disediakan oleh perguruan tinggi 

untuk membantu proses belajar peserta didik dalam bentuk tutorial daring. Adapun 

yang dimaksud dengan tutorial daring proses pembelajaran jarak jauh yang 

dilaksanakan dengan mempersyaratkan adanya interaksi peserta didik dengan 

dosen/tutor, atau peserta didik dengan peserta didik yang termediasi oleh media 

berbasis TIK. Tutorial elektronik bersifat sinkronus ataupun asinkronus, menggunakan 

beragam fitur TIK atau e- learning, seperti zoom, whatsapp, forum, chat, e-mail, blog, 

media sosial (facebook, twitter,dll.) 

 

2. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan bahan 

ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dansumber; 

 

3. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;dan 

 

4. Interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan 

meminimalisir interaksi secara langsung (onsite). 

 

 

Pembelajaran dalam mata kuliah luring (luar jaringan) diselenggarakan dengan : 

1. Memindahkan mata kuliah praktik/praktikum ke semester yang akan datang, sejauh 

memungkinkan. 

2. Pembelajaran yang harus dilaksanakan secara tatap muka, diperbolehkan dengan 

mematuhi protokol kesehatan secara ketat. 
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E. Asesmen Dan Evaluasi 

 

Asesmen ketercapaian pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi 

baik dalam bentuk tugas dan karya mandiri maupun kelompok.Umpan balik kepada 

mahasiswa dilakukan baik secara perorangan maupun 

kelompok.Evaluasipenilaianhasilbelajardilakukanminimum2(dua)kalidalam 1 

(satu)semester. Assesmen dan evaluasi dapat dilakukan sesuai dengan seting 

pembelajaran yaitu : 

1. Sinkron Langsung, meliputi ujian OSCE untuk praktik laboratorium, lapangan dan 

klinik. 

2. Sinkron Maya, meliputi UTS dan UAS 

3. Asinkron Mandiri, meliputi pemberian kuis 

4. Asinkron Kolaboratif, meliputi penilaian tugas-tugas mandiri yang diberikan. 

 

 

F. Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir/Skripsi  

 

Penyelesaian karya tulis ilmiah/ tugas akhir / skripsi sebagai bagian dari 

penyelenggaraan program pendidikan dilaksanakan secara terkoordinasi dan sedapat 

mungkin meminimalisir kegiatan karya tulis ilmiah/ tugas akhir / skripsi yang melibatkan 

banyak orang dan melakukan kontak fisik dengan banyak orang. Data dalam penelitian 

dapat diperoleh melalui data sekunder dan melakukan literature review sesuai dengan 

kompetensi yang dipersyaratkan dari masing-masing program studi. Jika harus 

menggunakan orang sebagai subjek penelitian, maka wajib dilakukan sesuai dengan 

protokol kesehatan. 

 

 

G. PemanfaatanTeknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Pelaksanaan pembelajaran daring di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar 

dapat diselenggarakan dengan menggunakan beragam aplikasi, baik aplikasi VILEP 

maupun aplikasi pembelajaran lain sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan aplikasi dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut : 

1. Pembelajaran : VILEP, zoom, google classroom, edmondo, sisco webex, youtube, 

whatsapp group, dan lain sebagainya. 
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2. Assesmen dan Evaluasi : VILEP, google form, moodle, kahoot dan lain sebagainya. 

3. Absensi : google form, Absensi Siswa, EZCloud dan lain sebagainya  

4. Bimbingan :whatsapp group, zoom, google meet, email dan lain sebagainya. 

 

H. Sumber Belajar 

 

Secara umum, sumber belajar tersedia dalam bentuk sebagai berikut: 

1. Bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar,poster, dan 

lain-lain). 

2. Bahan ajar noncetak 

a. Terpisah – audio, video, Computer Assisted Learning (CAL atau sejenisnya), 

simulasi, virtual reality, augmentedreality. 

b. Terpadu – audiografis, simulasi multimedia, pakete-learning. 

 

Bahan ajar non-cetak berbasis TIK dan multimedia, dapat dirancang oleh dosen 

ataupun tim dosen bersama dengan unit pengembang media dan pengadaannya 

merupakan tanggungjawab institusi. 

 

I. Penjaminan Mutu 

 

Implementasi pembelajaran daring dilaksanakan tetap harus sesuai dengan standar 

mutu pembelajaran. Penjaminan mutu pembelajaran harus menyesuaikan dengan : 

1. Materi, penyusunan materi ajar yang berkualitas dan sesuai dengan penjaminan mutu 

internal 

2. Diskusi, kualitas bahan dan materi diskusi dapat memicu kreativitas serta aktivitas 

mahasiswa dalam proses pembelajaran daring 

3. Tugas, kualitas tugas yang diberikan kepada mahasiswa harus relevan, berbasis 

masalah, argumentative, konstekstual, menantang, humanis, kenversasionaldan 

komunikatif. 

4. Tes, kualitas tes yang diberikan harus relevan dan sesuai dengan prinsip tes yang 

objektif. 
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BAB III 
KONDISI KHUSUS 

 
 

Kondisi khusus adalah keadaan dimana kegiatan belajar tidak memungkinkan untuk 

dilakukan secara daring. Jika dianggap perlu, dimungkinkan untuk melakukan kegiatan/aktivitas 

di kampus (on site) dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh 

Gugus Covid-19. Prosedur bagi kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran 

daring maka Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar hanya dapat memberikan izin aktivitas 

mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Denpasar untuk kegiatan yangterpaksa harus dilakukan 

secara Luar Jaringan (Luring). Adapun kegiatan tersebut antara lain: 

1. Penelitian tugas akhir (Karya Tulis Ilmiah, Tugas Akhir, atau Skripsi); 

2. Praktikum/Tugas yang wajib dilakukan penelitian di dalam laboratorium, bengkel, dan 

kegiatan akademik/vokasiserupa. 

 

 

Izin aktivitas mahasiswa di dalam Poltekkes Kemenkes Denpasar ini wajib memenuhi 

protokol kesehatan. Standar minimum fasilitas protokol kesehatan yang wajib disediakan oleh 

Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah sebagai berikut : 

1. Fasilitas kesehatan dilengkapi dengan tenaga medis dan ruangan yang memadai untuk 

melakukan isolasi dankarantina. 

2. Menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) yang memadai, termasuk termometer, hand 

sanitizer, dan masker (bagi warga kampus yangmembutuhkan). 

3. Memilikifasilitasdanperalatankebersihanyangmemadaiuntukmemastikanpraktik hidup bersih 

dan sehat(PHBS). 

4. Kamar mandi/toilet bersih dan tersedia air yang cukup serta disediakan sabun atau 

handsanitizer. 

5. Tempat cuci tangan dengan air mengalir, sabun, dan kertaspengering. 

6. Disinfektan, kain lap, pel,sapu. 

7. Fasilitas untuk bantuan psikososial untuk komunitas kampus dan bantuan untuk warga 

kampus berkebutuhankhusus. 

8. Peralatan yang digunakan bersama harus diberikan disinfektan setelah dipakai oleh setiap 

pengguna, atau mahasiswa/dosen menggunakan sarung tanganlatex. 
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9. Hal yang harus dihindari jika terpaksa terjadi aktivitas fisik/luring, yaitu 3C: 

a. Closed Spaces (RuangTertutup) 

b. Crowded Places (TempatKerumunan) 

c. Close Contact Situation (SituasiBerdekatan) 

 

 

Langkah-langkah pembukaan Laboratorium /Bengkel 

 

 
Poltekkes Kemenkes Denpasar akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar 

yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (check list terlampir). 

1. Persiapan 

Poltekkes Kemenkes Denpasar membentuk gugus tugas yang merumuskan protokol dan 

menetapkan prioritas kegiatan yang dapat diselenggarakan serta waktu 

penyelenggaraannya. Untuk setiap kegiatan penelitian/praktikum harus disusun check list 

persyaratan pembukaan fasilitas Laboratorium/Bengkel serta protokol yang berisi prosedur 

dan tata kerja yang wajib diikuti oleh semua pengguna fasilitas. Isi check list, meliputi antara 

lain: ruang/fasilitas yang boleh dibuka dan persyaratannya, persyaratan sarana prasarana 

dan pengaturan ruang yang wajib dipenuhi/disediakan, jumlah maksimum orang yang berada 

di dalam ruang, jadwal dan izin penggunaan fasilitas, penanggung jawab setiap fasilitas, 

serta protokol kesehatan dan keselamatan untuk memastikan tidak terjadi 3C. Check list dan 

protokol dikonsultasikan dengan pakar kesehatan atau gugus tugascovid-19. 

 

2. Penyiapan 

Fasilitas Laboratorium/Bengkel disusaikan dengan protokol dan check list yang telah disusun 

oleh gugus tugas untuk memastikan tidak terjadi 3C. Harus dipastikan ventilasi dan sirkulasi 

Persiapan 

Hanya untuk 
kegiatan terkait 
dengan kelulusan 
yang tidak 
tergantikan 
dengandaring 

 

Gugus tugas 
 

Protokol 
 

Where, what, 
when, who & 
how 

 
Dukungan 
kesehatan 
&keselamata
n 

Penyiapan 

Pastikan tidak 
terjadi 3C di 
laboratorium/ 
Bengkel 
sesuai 
protokol 

 
Ventilasi sehat 
dan aman 

 

Tidak terjadi 
crowd 

 

Jarak yang aman 
 

Tidak ada 
interaksi jarak 
dekat 

Pelaksanaan 
 

Keamanan dan 
keselamatan, 
pastikan tidak 
terjadi 3C 

 
Saling jaga, lindungi, 
dan pantau 

 

Pembatasan jumlah 
yang bekerja 

 
Kehadiran yang 
terkendali & 
terpantau 

 
Hanya yang sehat & 
tidak beresiko 

Pemantauan 
 

Pemantauan 
pada tingkat 
ruang kegiatan 

 
Pemantauan 
pada tingkat 
Fak/Kampus 

 
Pastikan setiap 
saat tidak terjadi 
3C 

 
Laporan rutin ke 
gugus tugas 

 
Evaluasi & tindak 
lanjut 
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udara yang sehat dengan menggunakan exhaustfan dan jendela yang terbuka. Pengaturan 

ruang dengan jarak antar pengguna yang cukup (minimal 1,5 m). Tersedia tempat cuci 

tangan dengan air yang mengalir, sabun atau hand sanitizer.Tersedia toilet yang bersih 

dengan air yang cukup serta sabun cuci tangan.Tersedia tempat sampah dan penampungan 

limbah yang memenuhi syarat dan secara teratur dibersihkan. Daftar orang yang boleh 

berada di laboratorium pada setiap waktu layanan laboratorium.Nama dan nomor kontak 

penanggung jawab laboratorium pada setiap hari operasi laboratorium serta nomor darurat 

yang dapat dihubungi.Check list dan protokol dicetak dan dipaparkan/dipasang di papan 

pengumuman di luar dan dalam laboratorium yang mudah dilihat. 

 

3. Pelaksanaan 

Sebelum laboratorium digunakan, harus dipastikan semua check list dipenuhi dan semua 

fasilitas berfungsi dengan baik.Gagang pintu dan bagian-bagian yang sering disentuh harus 

dibersihkan dengan disinfektan secara berkala. Orang yang boleh masuk ke laboratorium 

hanya mereka yang terdaftar untuk melakukan penelitian/aktivitas pada hari dan jam tersebut 

serta dalam keadaan sehat. Sebelum dan setelah masuk laboratorium harus cuci tangan 

dengan sabun atau hand sanitizer, mengenakan masker dan alat perlindungan diri yang 

ditentukan. Orang yang boleh berada di laboratorium hanya mereka yang sehat dan bagi 

yang memiliki faktor resiko/comorbiditas seperti memiliki penyakit jantung, asma, paru, liver, 

diabetes, danlanjutusiaselamamasihdapatterkontrol,sertaorangyangbarukembalidarizona 

merah, oranye, dan kuning kurang dari 14 hari. Untuk memastikan kesehatan, setiap orang 

yang masuk ke laboratorium harus dicek kesehatannya minimal dengan thermogun. 

 

Semua orang yang menggunakan laboratorium/bengkel harus saling menjaga, 

melindungidanmemantausatudanlainnyasertamemastikansetiapsaattidakterjadi 

situasi3C.BiladalamsaturombonganternyataterdapatorangyangpositifCOVID-19 (PDP 

maupun OTG), maka seluruh rombongan berstatus ODP dan harus dilakukan test COVID-19 

serta dilakukan tindakan medis sesuaiprotokol. 

Setiap orang membawa bekal makan dan peralatan makan sendiri dan tidakdimakan 

bersama-sama. Peralatan laboratorium yang digunakan bersama harus dipastikan telah 

disterilkan sebelum digunakan orang lain. Alternatifnya seluruh peserta menggunakan sarung 

tangan latex (disposable).Setelah selesai penelitian/praktikum, cuci tangan dengan sabun 

sebelum keluarlaboratorium. 
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4. Pemantauan 

Penanggung jawab harian laboratorium bertugas memastikan terpenuhinya semua check list 

yang sudah disusun dan memantau terselenggaranya seluruh protokol yang 

ditetapkan.Apabilaadapenyimpanganterhadapprotokolatauterjadikejadiandiluar protokol 

harus melaporkan pada gugus tugas di satuan Pendidikan.Penanggung jawab laboratorium 

dapat mengusulkan perbaikan protokol berdasar kondisi yang dijumpai di tempat yang 

menjadi tanggungjawabnya. 



  

BAB IV 
PENUTUP 

 
 

 

Panduan ini memberikan gambaran untuk implementasi proses pembelajaran pada masa 

pemulihan COVID-19 menuju kehidupan normal yang baru. Poltekkes Kemenkes Denpasar 

selalu melakukan pembaharuan dan koordinasi tentang kebijakan serta kondisi terbaru 

terhadap proses pembelajaran yang ada. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Poltekkes Kemenkes Denpasar. 

 

Harapan kita semua adalah agar proses pendidikan dapat secara bertahap kembali 

normal dan kehidupan baru memberikan peningkatan pola hidup bersih dan pola hidup sehat. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengangkat wabah COVID-19 dari muka bumi ini. 
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POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR 
 

PROGRAM STUDI ..........................................................  

KODE 
DOKUMEN 
 
 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 
 

MATA KULIAH (MK) KODE Bobot SKS Semester Tanggal Penyusunan 

....................... ............... ................... ....... ............ 2020 

PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH (PJMK) ........................................................ 

TEAM TEACHING 1.  

2. 

3. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (SESUAI KURIKULUM MASING-MASING PRODI) 

 SIKAP DAN TATA NILAI 

1)  

PENGUASAAN PENGETAHUAN 
1)  

 PENGUASAAN KETERAMPILAN 
1)  

CAPAIAN PEMBELAJARAN  MATA KULIAH SESUAIKAN DENGAN CP MATA KULIAH DALAM KURIKULUM 

 

DESKRIPSI MATA KULIAH SESUAIKAN DENGAN DESKRIPSI  MATA KULIAH DALAM KURIKULUM 

 



STRATEGI PERKULIAHAN Strategi belajar yang diperoleh dalam mata kuliah ini meliputi (CONTOHNYA): discovery 

learning, colaboratif learning, tutorial, diskusi, seminar, studi kasus, pembelajaran praktik 

(SESUAIKAN DENGAN STRATEGI YANG AKAN DITERAPKAN) 

KRITERIA DAN STANDAR PENILAIAN CONTOH :Proses penilaian mencakup penilaian proses dan hasil  belajar. Teknik 

penilaian melalui proses observasi , tes tulis dan ujian praktik  dengan bobot penilaian 

sebagai berikut :  

1. Teori (40%) : 

a. UTS (30%) 

b. UAS (30%) 

c. Tugas/Kuis (20%) 

d. Seminar (20%) 

2. Praktik (60%) : 

a. Laporan pendahuluan / kuis (20%) 

b. Seminar kasus  (20%) 

c. Laporan kasus (20%) 

d. Target/Logbook (10%) 

e. Ujian keterampilan dan responsi (30%) 

MATERI PEMBELAJARAN SESUAIKAN DENGAN MATERI MATA KULIAH DALAM KURIKULUM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

 
 

Per
te

mu
an 
ke- 
 

Kemampuan 
akhir yang 
diharapkan 

(Sub -CPMK) 

Bahan Kajian / 
materi 

pembelajaran 

Learning Object 
Materials 

Metode 
Pembelajaran 

Kegiatan / pengalaman belajar Penilaian 

Wak tu 
(menit) 

Sinkron Asinkron 
 

Kriteria & 
Bentuk 
(Tes, 

Penugas
an, 

Projek, 
Praktek/
Magang 

Indika
tor 

Bobot 
Penilai

an 

Narasi (Teks), 
Presentasi, 

Audio Visual, 
Simulasi, 
Referensi 

Sinkron 
Langsu

ng Sinkron 
Maya 

Asinkr
on 

Mandi
ri 

Asinkron 
Kolabora

si 

(1) (2) (3) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

 

          

 

 
(dijabarkan 
waktu yg 

dibutuhkan utk 
SL, SM, AM, 

AK) 
 

 
 

REFERENSI  

1. Nn 
2.  

 
Ka. Prodi  

 
 

____________________________ 
NIP.  

Denpasar, Juli 2020 
 

PJMK  
 
 

________________________. 
NIP.  

  
Mengetahui 

Ketua Jurusan 
 

__________________________________ 
NIP.  



RENCANA PROGRAM PEMBELAJARAN (RPP)  

 

Mata Kuliah  :  sesuaikan dengan RPS 

Kode   : sesuaikan dengan RPS 

Waktu Pertemuan  :  sesuaikan dengan RPS (…. menit /pertemuan) 

Pertemuan ke  :  sesuaikan dengan RPS 

Indikator pencapaian :  sesuaikan dengan RPS  

Materi pokok  : sesuaikan dengan RPS 

Pengalaman belajar  : sesuaikan dengan RPS 

 

 

STRATEGI PEMBELAJARAN 

TAHAPAN KEGIATAN DOSEN KEGIATAN 

MAHASISWA 

MEDIA DAN ALAT 

PEMBELAJARAN 

Pembukaan   Apersepsi  

 Menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

sesuai topik 

 Spidol  

White board 

Laptop 

LCD 

 

Penyajian Menjelaskan materi 

pokok diselingi diskusi 

dan tanya jawab 

Sesuai dengan 

pengalaman belajar 

pada RPS 

Penutup Menyimpulkan materi   

 

Post test 

 

- -  

Sumber pustaka  

 Dosen : 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONTRAK PERKULIAHAN 

 

Mata Kuliah  : sesuai RPS 

Kode   : sesuai RPS 

Bobot   : sesuai RPS   

Semester  : sesuai RPS (Prodi …………) 

Tempat pertemuan : ruang kuliah   

PJMK   : sesuai RPS 

 

1. Deskripsi mata kuliah 

2. Capaian Pembelajaran 

Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini (sesuai dengan peta 

kurikulum) 

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran yang diharapkan mampu berkontribusi 

pada pemenuhan CPL yang dibebankan, atau merupakan jabaran dari CP yang dirancang 

untuk pemenuhan sebagian dari CP lulusan 

4. Strategi perkuliahan 

 Sesuaikan dengan RPS 

5. Materi pokok 

Sesuai dengan RPS. 

6. Bahan Acuan 

Sesuai dengan RPS 

 

7. Tugas-tugas 

a. Tugas makalah ilmiah 

1) Tugas dibuat secara individu maupun kelompok (diskusi kelompok dilakukan 

secara daring)  

2) Setiap mahasiswa atau kelompok membuat tugas tutorial yang diberikan oleh 

dosen pengampu mata kuliah 

3) Pembuatan tugas dapat dilakukan melalui penelusuran IT di internet tentang 

materi pokok di atas dan sumber lain yang tersedia seperti buku, jurnal, koran dan 

majalah. 

 



 

 

b. Tugas presentasi/seminar 

1) Setiap mahasiswa atau  kelompok yang presentasi,  membuat media 

presentasi/seminar sesuai dengan topic yang telah ditetapkan oleh PJMK. 

2) Mahasiswa atau Kelompok yang presentasi ditentukan  PJMK  atau sesuai 

kesepakatan dengan kelas. 

8. Kriteria dan standar penilaian 

Proses penilaian mencakup penilaian proses dan hasil  belajar. Teknik penilaian melalui 

proses observasi dan tes tulis dengan bobot penilaian sebagai berikut :  

a. UTS (30%) 

b. UAS (30%) 

c. Tugas/Kuis (20%) 

d. Seminar (20%) 

    Tabel Konversi Nilai 

No. Nilai Absolut Angka Mutu Huruf Mutu 

1. ≥ 80,00 4,00 A 

2. 77,50 – 79,99 3,75 A- 
3. 75,00 – 77,49 3,50 A/B 

4. 72,50 – 74,99 3,25 B+ 

5 70,00 – 72,49 3,00 B 
6 67,50 – 69,99 2,75 B- 

7 65,00 – 67,49 2,50 B/C 

 62,50 – 64,99 2,25 C+ 

 60,00 – 62,49 2,00 C 
 57,50 –59,99 1,75 C- 

 55,00 – 57,59 1,00 D 

 ≤ 54,99 0,00 E 

 

9. Tata tertib : 

a. Saat kegiatan synkron maya, mahasiswa : 

1) Wajib mengisi daftar hadir 

2) Keterlambatan yang dapat ditoleransi maksimal 15 menit 

3) Wajib menggunakan pakaian sopan 

4) Menghidupkan video dan matikan audio saat tidak bicara  

5) Wajib menggunakan nama asli dan foto profile sopan. 

b. Kehadiran minimal 75 %, bila kurang maka akan diberikan penugasan oleh dosen 

pengampu. 



c. Sipen wajib mengingatkan dosen pengajar minimal sehari sebelumnya lewat SMS 

atau telepon. 

10. Jadual kuliah 

Temu 

ke- 

Pokok Bahasan Tgl/jam   Dosen Metoda/ 

Kegiatan 

belajar 

  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8 UTS    

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16 UAS    

11. Rekapitulasi jam mengajar 

No Nama Dosen 
Jumah 

Temu 

BKD 

1    

2    

 Jumlah Total   

12. Lain-lain 

Apabila ada hal-hal yang di luar kesepakatan ini, untuk perlu disepakati, dapat 

dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi 

kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu. 

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini. 

 

Pihak I 

Dosen PJMK 

 

 

Pihak II 

Mhs PJ 

 

 

Mengetahui, 

Ka. Prodi ……………………. 

 

……………………………………………. 

NIP. …………………………….. 



 

 

BERITA ACARA PEER TEACHING 

 

Pada Hari ini ……… tanggal ……………, Bulan …….. Tahun dua ribu dua 

puluh, bertempat di ruang rapat Jurusan ……….. telah dilaksanakan peer 

teaching dosen pengampu Mata Kuliah ………….. , dengan hasil sebagai 

berikut : 

1. Teori 

 
Perte
muan 

ke- 

Pokok Bahasan Dosen Metoda / 
aktivitas 

pembelajaran 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    

2. Praktik (MENYESUAIKAN DI MASING-MASING PRODI DAN MK) 

Mahasiswa dibagi menjadi enam kelompok masing-masing dibimbing 

oleh tim pengampu mata kuliah, bimbingan dilakukan secara daring 

dan dilakukan synkron langsung ( OSCE) di akhir pratikum. 

 
  

KOP JURUSAN 

 

 



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 
 
 
 
 
 

1. ……………… 

2. ……………….. 

3. ……………. 
. 

 
 
 
 
Denpasar, Juli 2020 

 

 
 
 

Mengetahui, 
Ka. Prodi ……………………. 

 
……………………………………………. 

NIP. …………………………….. 



Persiapan Pembukaan Layanan Laboratorium/Bengkel 
 

 

 
No 

 
Persiapan Pembukaan Layanan Lab/Bengkel 

Check 

list 

 
Ket 

1. Atur jadwal agar tidak terjadi 3C   

2. Siapkan penanggung jawab protokol menghindari 3C   

3. ZonasiLabdanjadwalpenggunaandenganmemperhatikan alur 

pergerakan manusia di luar dan dalamlab. 

  

4. Pemilihan & penetapan staf yang bertugas (usia, sehat, riwayat 

co-morbid yang terkontrol) 

  

5. Pemrioritasan kegiatan laboratorium (prioritas utama untuk tugas 

akhir dan penelitian urgent) 

  

6. Protokol pelaporan dan penanganan bila ada anggota Lab yang 

terinfeksi atau menjadi ODP/PDP 

  

7. Tentukan langkah yang harus dilakukan bila laboratorium harus 

ditutup kembali karena suatu hal. 

  

8 Pembatasanjumlahmaksimumorangyangberadadidalam 

ruang/labortorium/Bengkel setiap saat. Jumlah dan daftar nama 

yang bekerja di laboratorium setiap saat ditayangkan/paparkan 

di papan pengumuman/dekat pintu masukLab 

  



Kehati-Hatian 
 

 

 
No 

 
Upaya Kehati-Hatian 

Check 

list 

 
Ket 

1. Setiap orang yang akan menggunakan Lab harus 

memahami protokol/SOP Lab selama tatanan baru 

  

2. Pastikan terhindar dari kondisi 3C saat 

mengimplementasikan protokol/SOP Lab 

  

3. Pantau/amati kesehatan setiap orang di dalam Lab (a.l: suhu, 

apakah tidak sehat, batuk, pilek, dsb.) 

  

4. Bila ada yang tinggal bersama ODP/PDP, harus 

melapor/dilaporkan dan diminta tinggal dirumah 

  

5. Kalau ada anggota Lab yang pernah berhubungan dengan PDP 

harus dilaporkan dan tinggal di rumah/isolasi diri 

  

6. Maksimal jumlah orang di dalam Lab hanya diperkenankan 

sebanyak 24 Orang disesuaikan ukuran ruangan 

  

7. Pantau dan catat kegiatan (tracing) tempat-tempat yang 

dikunjungi dan orang yang ditemui 

  

8. Gunakan masker dan selalu lakukan etika batuk/bersin dan 

PHBS 

  

9. Cuci tangan dan berkumur setelah keluar atau menemui 

seseorang 

  

10. Lap dan disinfeksi gagang pintu dan tempat-tempat yang sering 

disentuh banyak orang 

  



11. Jangan berbagi penggunaan mouse, keyboard, headset, tablet, 

papansentuh,dsb. Bila terpaksa, pastikan untuk melap dan 

mendisinfeksi perkakas setelahdigunakan. 

  

12. Review protokol & pengumuman dan arahan dari gugus tugas 

bila akan melakukan perjalanan dinas 

  

13. Bila memungkinkan bekerja dari rumah lebih baik, dan kurangi 

datang ke kampus/ke luar rumah 

  

14. Hindari 3C dengan melakukan pertemuan/diskusi secara daring 

sebanyak mungkin 

  

15. Mahasiswa, dosen, laboran, tendik yang beresiko (usia, riwayat 

kesehatan co-morbid yang tidak terkontrol: penyakit jantung, 

diabetes, kanker, paru dan saluran pernapasan, hamil) diharap 

konsultasi dengan dokter bila akan ke kampus 

  

16. Lakukan upaya-upaya terbaik untuk menghindari 

penularanCOVID-19 

  



Keamanan dan Darurat 
 

 

 
No 

 
Keamanan & Kontak darurat/help desk 

Check 

list 

 
Ke
t 

1. Lakukan pemeriksanaan kesehatan setiap anggota Lab dan 

pastikan Koordinator Lab mengetahui nomor kontak seluruh 

anggota dan nomor kontak kondisi darurat yang harus dapat 

dihubungi bila ada yang sakit 

  

2. Review dan pantau keamanan lingkungan dan update informasi   

3. Pastikan tidak ada orang asing/tidak berhak yang masuk ke 

Laboratorium 

  

 

 
No 

 
Ruang-ruang Laboratorium/Bengkel/Bengkeln 

Check 

list 

 
Ke
t 

1. Tetapkandanlaksanakanaturantentangmakandanminum di 

dalam lab/ruang (potensi penularan melalui makan 

bersama/berdekatan atau menggunakan peralatan makan 

yangsama) 

  

2. Bersihkan ruang kerja dan ruang bersama secara rutin (tempat 

cuci peralatan, microwave, coffee maker, tempat sampah) 

  

3. Sediakan tempat cuci tangan dan sabun serta kertas tisu. 

Biasakan mencuci tangan saat masuk dan keluar Lab 

  



4. Buang sampah dan sisa makanan di tempat sampah yang 

disediakan 

  

5. Pastikan peralatan listrik dan kabel-kabel dalam keadaan baik dan 

aman 

  

6. Sebelum memakai air dari kran, biarkan air mengalir sesaat 

untuk membersikan air yang menggeang 

  

7. Hindari 3C di dalam ruang dengan menjaga jarak antar penghuni 

laboratorium 

  

8. Arah petunjuk lalu lintas/arah alur bergerak seperti masuk 

dankeluardilorong–lorongkampussampaidenganruang 

laboratorium 

  

9. Pastikan terjadi sirkulasi udara yang baik di dalam Lab (hindari 

penggunaan AC) 

  



Penggunaan Laboratorium 
 

 

 
No 

 
Laboratorium 

Check 

list 

 
Ket 

1. Sebelum memasuki Laboratorium/Bengkel, pastikan 

sirkulasi udara di dalam ruang berjalan denganbaik 

  

2. Pastikan peralatan keamanan dan keselamatan kerja di dalam 

Lab berfungsi dengan baik 

  

3. Pastikan peralatan Laboratorium berjalan dengan baik tidak ada 

kerusakan/gangguan 

  

4. Pastikan ventilasi ruang Laboratorium/Bengkel berjalan dengan 

baik 

  

5. Pelajari dan ikuti tata tertib dan SOP laboratorium dengan baik   

6. Periksa pipa air dan gas di Laboratorium tidak ada yang bocor 

dan katup serta kran berfungsi baik sebelum saudara 

menggunakannya 

  

7. Jangan memberikan peralatan Lab dengan tangan terbuka 

(gunakan sarung tangan latex atau bersihkan peralatan dengan 

disinfektan sebelum memakai/dipakai orang lain) 

  

8. Selama bekerja di Laboratorium pastikan tidak terjadi 3C, 

dengan menjaga jarak atau memasang pegaman antar anggota 

yang ada di lab 

  



9. Sediakan perlengkapan cuci tangan dan sabun serta tissue 

pengering di Laboratorium. Cuci tangan saat masuk dan keluar 

Lab (meski keluar sebentar) 

  

10. Rencanakan penelitian dengan seksama agar eksperimen 

berjalan efisien dan sesingkat mungkin berada di Laboratorium 

  

11. Bila memungkinkan eksperimen dilakukan secara jarak jauh   



Fasilitas Umum dan Fasilitas Laboratorium 
 

 

 
No 

 
Fasilitas Umum/Bersama 

Check 

list 

 
Ke
t 

1. Siapkan dan umumkan pedoman penggunaan fasilitas umum 

(kamar kecil, elevator, tangga), pastikan semua orang 

memahami dan menerapkan pedoman tersebut 

  

2. Lakukan inspeksi berkala kondisi emergency shower, pencuci 

mata, dan peralatan darurat lainnya (Lab kimia) 

  

 

 
No 

Bahan Kimia/Gas Tekanan Tinggi (Kriogenik)/Peralatan 

Mesin & Listrik/Bioteknologi 

Check 

list 

 
Ke
t 

1 Sebelum menggunakan Lab, pastikan bahan-bahan 

berbahaya tersimpan denganaman 

  

2 Pastikan tidak ada bahan berbahaya, narkotika atau psikotropika 

yang hilang/dicuri 

  

3 Pastikan tidak ada kebocoran pipa gas maupun air di tempat 

penyimpanan bahan kimia dan tempat penampungan lilmbah B3 

  

4 Buang bahan yang sudah kadaluarsa di tempat 

penampungan yangditentukan 

  



 
No 

 
Gas Tekanan Tinggi – Cryogenik 

Check 

list 

 
Ke
t 

1 Sebelum menggunakan Lab yang terdapat gas bertekanan, 

pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik 

  

2 Pastikan pipa-pipa dalam kondisi baik, sambungan- sambungan 

tidak kendor, sebelum membuka kran suplai gas 

  

3 Pastikan detector gas berfungsi dengan benar   

4 Pastikan tabung gas berada pada dudukannya dengan aman   

 

 
No 

 
Peralatan Mesin, Mekanikal, Elektrikal dan Server 

Check 

list 

 
Ke
t 

1 Pastikan kabel-kabel aman, tidak ada percabangan, tidak ada 

debu yang menumpuk, dsb 

  

2 Pastikan UPS berfungsi dengan baik   

 

 
No 

 
Limbah B3 

Check 

list 

 
Ke
t 

1 Pastikan ventilasi yang cukup sebelum memasuki ruang 

penampungan limbah 

  

2 Pastikan tidak ada kebocoran limbah B3   
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