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Tentang 

Aturan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Bauran  

Dan Kebijakan Akademik Di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada 

(FKG UGM) Pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 

 

A. Kegiatan Akademik 

1. Pelaksanaan KBM Bauran di FKG UGM mengacu pada Keputusan Rektor Nomor 

463/UN1.P/KPT/HUKOR/2019 tentang Penggunaan Metode Blended Learning yang 

merupakan cara pembelajaran menggabungkan metode luring dan daring.  

2. Kegiatan luring secara penuh diprioritaskan bagi kegiatan praktikum, penelitian, 

pengabdian masyarakat dan penyelesaian tugas akhir. 

3. Perkuliahan materi teori dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan 

kebutuhan untuk memenuhi capaian pembelajaran. Perkuliahan yang dilaksanakan 

secara full daring  maksimal 40% dari total materi teori pada satu mata kuliah (topik). 

4. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 UGM, semua 

tenaga pendidik yang sehat atau comorbid terkontrol, dari semua kelompok umur dan 

telah mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap, dapat melaksanakan kegiatan tatap 

muka terkendali.  

5. Tenaga pendidik melaksanakan pembelajaran tatap muka terkendali sesuai penugasan 

dari penanggung jawab topik atau mata kuliah. Pertimbangan penugasan tetap 

memperhatikan risiko kesehatan dari tenaga pendidik yang bersangkutan. 

6. Apabila tenaga pendidik dinyatakan memiliki risiko tinggi untuk melaksanakan 

pembelajaran tatap muka oleh dokter yang merawat, salinan surat dokter dapat 

diinfokan kepada satgas COVID-19 FKG UGM.  

7. Penanggung jawab topik atau mata kuliah dapat berkonsultasi kepada ketua satgas 

covid FKG UGM yaitu dr. Dyah Listyarifah, M.Sc., D.Med.Sci. terkait informasi hasil 

pemetaan dosen FKG UGM yang memenuhi syarat untuk dapat mengajar secara 

luring. 

8. Informasi kapasitas ruangan masa pandemi, peralatan teknis yang tersedia di ruangan 

dan penanggung jawab ruang dapat diakses melalui https://ruangkelas.fkg.ugm/. 

Alokasi pembagian ruang untuk kuliah dan praktikum ditetapkan oleh Kaprodi setelah 

melakukan pertemuan kebutuhan pembelajaran semester genap 2021/2022 dengan 

penanggung jawab mata kuliah/topik dan telah dikomunikasikan dengan Unit Sarana 

Prasarana serta  Kepala Lab Pre Klinik dan Skills Lab. 

9. Pengaturan kelompok mahasiswa per-angkatan yang mengikuti kegiatan tatap muka 

terkendali ditetapkan dengan mempertimbangkan kemudahan identifikasi yaitu 

kelompok tetap tidak diperkenankan berubah selama satu semester. Pada setiap hari 

kuliah tatap muka terkendali, hanya ada satu kelompok mahasiswa per-angkatan yang 

https://ruangkelas.fkg.ugm/
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berkegiatan dan tidak diperbolehkan mahasiswa dari luar atau dari kelompok lain 

untuk bergabung. 

10. Berkenaan dengan poin 9 di atas, untuk mahasiswa Program Sarjana telah ada 

pengaturan mahasiswa yang ditunjuk untuk menjadi koordinator mata kuliah yang 

berkoordinasi dengan PJ Topik/Mata Kuliah (1 orang mahasiswa), koordinator 

protokol kesehatan (2 orang mahasiswa) dan koordinator teknis operasional (1-2 orang 

mahasiswa). Untuk Program Pascasarjana, dapat menghubungi Kasie Akademik dan 

kemahasiswa untuk pengaturannya. 

11. Pada situasi dan kondisi pandemi yang menunjukkan tanda tidak terkendali, maka akan 

ada penyesuaian terkait pelaksanaan pembelajaran, disesuaikan dengan kebijakan 

nasional dan daerah 

 

B. Disiplin Protokol Kesehatan 

Berikut adalah aturan protokol kesehatan selama kegiatan Bauran yang berlaku di 

lingkungan Fakultas Kedokteran Gigi UGM: 

 

I. Bagi Mahasiswa  

1. Mahasiswa FKG UGM yang akan melaksanakan kegiatan bauran di lingkungan 

FKG UGM mengisi form http://ugm.id/SkriningAwal2022 minimal dua minggu 

(14 hari) sebelum rencana kedatangan/kegiatan di lingkungan fakultas serta 

mengunggah : 

a. Sertifikat atau kartu vaksin   

b. Surat ijin orang tua (bagi mahasiswa S1). 

2. Mahasiswa FKG UGM yang berasal dari luar kota, sesampai di Yogyakarta harus 

menjalani karantina mandiri selama 5 hari (tidak keluar atau berpergian di tempat 

umum).  

3. Pada H-1 kegiatan di kampus, mahasiswa FKG UGM mengisi form penapisan 

online melalui tautan http://ugm.id/SkriningHarian2022  serta mengunggah: 

a. Hasil test swab antigen/PCR maksimal berlaku 1x24 jam (untuk swab antigen) 

atau 2x24 jam (untuk swab PCR)  

b. Poin a hanya diisi pada saat akan melakukan kegiatan luring pertama kali 

Apabila skor menunjukkan angka 5/5 maka warga FKG UGM dan tamu dapat 

mengikuti kegiatan luring dengan menunjukkan bukti screenshot skor tersebut 

kepada petugas terkait (penanggung jawab kegiatan luring). Namun, apabila 

skor kurang dari 5/5 maka dapat menghubungi nomor yang tertera atau nomor 

call center Satgas (081327765755). 

4. Apabila mengalami gejala atau memiliki riwayat kontak erat, diwajibkan untuk 

segera melapor ke call center Satgas (081327765755).  

5. Protokol selama kegiatan pembelajaran: 

a. Mahasiswa datang tepat waktu sesuai dengan jadwal. 

b. Mahasiswa yang lolos skrining online dan melewati skrining suhu oleh SKK, 

diperbolehkan masuk ke area FKG UGM 

http://ugm.id/SkriningAwal2022
http://ugm.id/SkriningHarian2022
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c. Mahasiswa malakukan cuci tangan sebelum masuk gedung. 

d. Mahasiswa duduk sesuai dengan tempat yang telah disediakan.  

e. Mahasiswa menerapkan protokol kesehatan berikut: 

1) Jarak jarak minimal 1 meter 

2) Memakai masker bedah (dengan dobel masker kain di bagian luar), atau 

KN95, atau N95 

3) Meminimilkan kontak fisik 

4) Tidak diperbolehkan makan dan minum di ruangan selama kegiatan 

pembelajaran 

5) Meminimalkan mobilisasi di ruangan selama kegiatan 

f. Kelompok mahasiswa keluar dan masuk ruangan dengan tertib dan harus 

diupayakan tidak berpapasan dengan kelompok lain yang melakukan kegiatan 

pembelajaran pada hari yang sama. 

 

II. Bagi Dosen  

1. Dosen mengisi form penapisan online melalui tautan 

http://ugm.id/SkriningHarian2022 pada H-1 (24 jam sebelum kegiatan bauran). 

Apabila skor menunjukkan angka 5/5 maka dapat melaksanakan kegiatan luring 

dengan menunjukkan bukti screenshot skor tersebut kepada penanggung jawab mata 

kuliah atau topik. Namun, apabila skor kurang dari 5/5 maka dapat menghubungi 

nomor yang tertera atau nomor call center Satgas (081327765755). 

2. Dosen yang lolos skrining online dan melewati skrining suhu oleh SKK, diperbolehkan 

masuk ke area FKG UGM 

3. Dosen malakukan cuci tangan sebelum masuk gedung. 

4. Dosen menerapkan protokol kesehatan berikut: 

a. Jarak jarak minimal 1 meter 

b. Memakai masker bedah (dengan dobel masker kain di bagian luar), atau KN95, 

atau N95 

c. Meminimilkan kontak fisik 

d. Tidak diperbolehkan makan dan minum di ruangan selama kegiatan 

pembelajaran 

5. Dosen dapat memberikan teguran langsung kepada mahasiswa yang melanggar 

protokol kesehatan (prokes). 

6. Dosen dan PJMK-Topik/ Koordinator Kuliah/Koordinator Praktikum dapat 

berkoordinasi dengan mahasiswa koordinator kelompok pengawas prokes terkait hal-

hal yang diperlukan terkait pelaksanaan prokes selama kegiatan pembelajaran. 

7. PJMK-Topik/ Koordinator Kuliah/Koordinator Praktikum dapat memberikan sanksi 

kepada mahasiswa yang melanggar prokes.  

 

 

 

 

http://ugm.id/SkriningHarian2022%20pada%20H-1



