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KATA PENGANTAR 
 

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 

tentang Pencegahan Covid 19 pada satuan Pendidikan, maka proses pembelajaran, 

bimbingan dan tugas akhir di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

dilaksanakan sesuai dengan prosedur tersebut. Untuk menjamin terlaksananya proses 

pembelajaran mahasiswa dengan baik, maka perlu ditetapkan pedoman. 

 
Pedoman ini bertujuan untuk memperlancar proses pembelajaran mahasiswa pada 

serta memastikan tercapainya learning outcome. Pedoman ini berlaku sejak 

ditetapkan, mengikat seluruh civitas akademika dan akan berubah menyesuaikan 

perkembangan kebijakan atau peraturan yang berlaku. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang merupakan institusi pendidikan tinggi 

kesehatan yang memiliki lima jurusan/prodi pendidikan, yaitu Prodi Keperawatan 

Belitung, Jurusan Keperawatan, Jurusan Kebidanan, Jurusan Farmasi dan 

Jurusan Gizi. Semua Jurusan/prodi menjalankan tugas tridharma perguruan 

tinggi. Salah satu dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi  adalah pendidikan, 

yaitu adanya kegiatan pembelajaran. 

Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) mulai menjadi masalah kesehatan 

dunia pada tahun 2020. Kasus ini diawali dengan informasi dari World Health 

Organization (WHO) pada tanggal 31 Desember 2019 yang menyebutkan  adanya 

kasus kluster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi 

Hubei, China. Kasus ini terus bertambah hingga akhirnya diketahui bahwa 

penyebab kluster pneumonia ini adalah novel coronavirus. Kasus ini terus 

berkembang hingga adanya laporan kematian dan terjadi  importasi di luar China. 

Pandemi Covid-19 merubah tatanan masyarakat dunia. Guna mencegah 

penularan wabah virus corona yang meluas, masyarakat dihimbau bahkan 

dipaksa untuk tinggal di rumah, termasuk masyarakat yang berada di institusi 

pendidikan.  

Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang berupaya untuk pencapaian Kompetensi 

lulusan yang harus memperhatikan kondisi dan situasi pandemi baik di lahan 

praktik maupun di kampus. Berdasarkan edaran Nomor : PP.03.03/1.1/4273/2021 

tanggal 30 Juli 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran dalam upaya 

pencegahan penyebaran Covid-9 di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang,  

sehingga perlu adanya pedoman yang bisa menyesuaikan dengan kebijakan baik 

dari pemerintah pusat dan daerah.  

 
B. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Sebagai arahan bagi mahasiswa, dosen dan pengelola program studi dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 di 

lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang . 

2. Tujuan Khusus 

a. Melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pada saat 

pelaksanaan kuliah, praktik, PKL dan tugas akhir sebagai upaya mencegah 

penyebaran Covid-19. 

b. Membantu kelancaran proses pembelajaran dan tugas akhir mahasiswa 
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selama masa pandemi Covid-19. 

c. Memastikan tercapainya capaian pembelajaran (learning outcome) 

d. Menjamin semua pelaksanaan kegiatan pembelajaran berlangsung sesuai 

prosedur yang berlaku di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

. 

C. Dasar Hukum 

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

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237). 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236). 

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan 

Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447). 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 Tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6487) 

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 

(Covid-19). 

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-

19). 

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Covid-19 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

326). 

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal         

20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja dan Perkantoran dan Industri 

dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. 

9. Keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi, Menteri 

Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 

05/KB/2021; nomor 1347 Tahun 2021; nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, 

nomor 443-5847 Tahun 2021. 

10. SKB 4 Menteri tanggal 20 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan 
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Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/ 2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 

di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 

10 (Covid-19). 

12. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/ 202/2020 

tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan Covid-19. 

13. Surat Edaran Kemenristekdikti Nomor 4 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 

tatap muka tahun akademik 2021/2022. 

14. Surat Edaran Ka. Pusdik SDM Kesehatan Nomor PM.03.01/3/01920/2020 

tanggal 14 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di 

lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 

15. Surat Edaran Ka. Pusdik SDM Kesehatan Nomor: DP.02.01/2/0334/2021 

tentang Panduan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Masa 

Pandemi Corona Virus Disease-19 (COVID-19). 

16. Surat Edaran Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Nomor : 

PP.03.03/1.1/4273/2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran dalam upaya 

pencegahan penyebaran Covid-9 di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 
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BAB II 

 KETENTUAN UMUM 

 
Prioritas utama dalam menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tridharma 

Perguruan Tinggi di Poltekkes Kemenkes adalah kesehatan dan keselamatan 

mahasiswa, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat. 

Semua kegiatan civitas akademika dilaksanakan dengan tetap memperhatikan 

protokol kewaspadaan pencegahan Covid-19, melakukan Perilaku Hidup Bersih dan 

Sehat (PHBS), menerapkan physical distancing dan tetap menggunakan masker, 

serta olahraga dan makan makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 

Civitas akademika dianjurkan untuk tidak datang ke kampus apabila mengalami sakit 

atau kondisi badan sedang tidak bugar. Sarana dan prasarana seluruh fasilitas kampus 

harus dalam kondisi bersih dan selalu didisinfektan secara teratur. Proses 

penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi mengikuti aturan keputusan 

bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi, Menteri Agama, 

Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 05/KB/2021; 

nomor 1347 Tahun 2021; nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021; nomor 443-5847 

Tahun 2021 anggal 21 Desember 2021 (terlampir).  

 
A. Kegiatan Pembelajaran Secara Daring 

Beberapa ketentuan kegiatan pembelajaran, praktik dan tugas akhir mahasiswa 

secara daring adalah sebagai berikut: 

 
1. Kegiatan Pembelajaran Teori dan Laboratorium 

a. Kegiatan pembelajaran dalam masa pandemi Covid-19 menggunakan 

pembagian kelas per angkatan. 

b. Pembelajaran teori 60% dilaksanakan secara luring dan 40% dilaksanakan 

secara daring, sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk 

pembelajaran praktik laboratorium, dapat dilaksanakan secara 100% 

luring. 

c. Pembelajaran teori dan laboratorium secara luring memperhatikan jumlah 

peserta didik yaitu dengan dengan presentase 50% dari Jumlah mahasiswa 

per kelas. 

d. Penyelenggaraan pembelajaran harus memanfaatkan aplikasi  Virtual 

Learning Poltekkes Kemenkes (VILEP) yang telah tersedia di Poltekkes 

Kemenkes Pangkalpinang atau berbagai media lain yang relevan serta 

mampu memfasilitasi interaksi antara dosen dan mahasiswa, seperti 

Zoom, Skype, fasilitas google (google classroom, google meet), youtube 
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dan lainnya. Dengan ketentuan data yang wajib dimasukkan ke dalam 

VILEP : Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak pembelajaran, 

modul pembelajaran, bahan pembelajaran, kuis, tugas kuliah, UTS dan 

UAS (termasuk berita acara). 

e. Pengelolaan administrasi pembelajaran harus menggunakan aplikasi 

sistem informasi akademik (SIAKAD). Data yang dimasukkan ke dalam 

SIAKAD : Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kontrak pembelajaran, 

absensi perkuliahan, monitoring perkuliahan, bimbingan akademik, 

bimbingan tugas akhir dan nilai akhir. 

f. Materi dalam pembelajaran ditambahkan dengan rekaman suara 
(rekaman zoom, camtasia, dll). 

g. Beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh dosen adalah: 
1) Dosen harus memahami prosedur operasional pembelajaran daring 

dan petunjuk penggunaan e-learning. 

2) Mempersiapkan materi perkuliahan (14 pertemuan di tambah UTS dan 

UAS) sesuai dengan pertemuan yang dirancang pada rencana 

pembelajaran semester (RPS) yang diisi dalam aplikasi VILEP. 

3) Bahan ajar digital harus mudah dipahami oleh mahasiswa. 

4) Pembelajaran daring harus memperhatikan durasi setiap unit 

pembelajaran, sesuai dengan kemampuan metakognitif mahasiswa, 

terutama dalam memberikan tugas. Tugas yang menyita waktu dapat 

membuat beban belajar mahasiswa menjadi lebih tinggi dari beban 

kredit yang diambilnya. 

5) Kuis dan tugas mandiri diberikan di setiap pertemuan yang 

direncanakan sedemikian rupa, agar kualitas soal tetap memenuhi 

taksonomi level sesuai jenjang program studi. 

h. Mahasiswa melakukan beberapa persiapan, yaitu: 

1) Memahami prosedur operasional pembelajaran daring, menyiapkan 

laptop atau perangkat lain yang akan digunakan dan mempersiapkan 

koneksi internet yang akan digunakan dalam pembelajaran daring. 

2) Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan instruksi dosen 

sesuai jadwal perkuliahan. 

3) Mahasiswa dapat melakukan komunikasi 2 arah selama perkuliahan 

berlangsung. 

i. Tenaga kependidikan membantu mempersiapkan sebagai tenaga teknis 

yang mendukung pelaksanaan pembelajaran secara daring. 

j. Kampus harus mempersiapkan infrastruktur dan bandwidth yang cukup. 

k. Tata tertib pembelajaran secara daring: 

1) Dosen dan mahasiswa wajib melaksanakan perkuliahan dari sesuai  
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jadwal yang telah ditentukan. 

2) Dosen dan mahasiswa wajib berpakaian rapi saat perkuliahan virtual 

berlangsung. 

3) Dosen wajib mendokumentasikan presensi di aplikasi SIAKAD. 

4) Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat 

mengikuti perkuliahan kecuali atas seizin dosen. 

5) Evaluasi pembelajaran melalui kuis atau UTS/UAS juga dapat 

dilakukan melalui aplikasi ViLep, atau menggunakan aplikasi daring 

seperti Quizziz, Kahoot, Google Form dan lain-lain. 

 
2. Kegiatan Praktik 

a. Prinsip-prinsip pembelajaran praktik pada masa pandemi Covid- 19 

adalah: 

1) Safety 
a) Mengutamakan keamanan dosen/PLP dan mahasiswa   

b) Menggunakan Alat Perlindungan Diri (APD) sesuai standar 

c) Pengaturan jadwal 

d) Pengaturan jarak 

e) Melakukan swab terhadap mahasiswa sebelum dan sesudah praktik 

di mulai 

f) Mendapatkan izin persetujuan praktik dari orang tua 

2) Continuation 

Menyesuaikan materi praktik dengan kondisi di lapangan 

3) Outcome Focused 

Fokus pada kompetensi yang diharapkan 

4) Collaborate and Innovate 

a) Respon terhadap pandemic Covid-19 

5) Prioritize 

Memprioritaskan mahasiswa yang masih belum mencapai 

kompetensi 

6) Capacity 

Pengaturan klinik sesuai kapasitas 

7) Identify, Monitor and Manage Risks 

Selalu memantau resiko yang mungkin terjadi selama praktik 

8) Maximise Recognition of Apropriate Clinical experience 

Mengoptimalkan peran instruktur/ perseptor/ mentor. 

b. Melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan praktik, dan apabila terjadi 

ketidaktercapaian kompetensi mahasiswa maka diperlukan adanya 

kerjasama dengan Puskesmas, Rumah Sakit dan profesi untuk 

melaksanakan praktik.. 
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c. Kegiatan praktik klinik atau praktik kerja lapangan (PKL) akan mengikuti 

ketentuan dari pihak lahan       praktik. 

d. Jika dalam proses praktik di lapangan terdapat mahasiswa yang positif 

covid-19 atau berada pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)  maka akan 

di tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 



Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 

 

8  

3. Tugas Akhir 
a. Penelitian tugas akhir selama masa pandemi Covid-19 agar diatur, baik 

metode maupun jadwalnya. 

b. Jika pengambilan data primer dan sekunder tidak bisa dilakukan, maka 

metode penelitian dapat menggunakan metode Literature Review. 

Sumber yang dapat digunakan untuk Literatur Review adalah: 

1) Paper terpublikasi dalam jurnal nasional dan internasional bereputasi. 

Contoh database akademik bereputasi tinggi yaitu Scopus, Web of 

Science, Clarivate Analytic Sinta 1, 2; bereputasi menengah yaitu 

ProQuest, EBSCO, JSTOR dll; dan bereputasi rendah seperti Google 

Scholar. 

2) Penulisan ilmiah dari tesis dan disertasi yang diakui kredibilitasnya 

3) Hasil konferensi, majalah ilmiah, pamphlet dan sumber lain yang 

ilmiah 

4) Prosiding ilmiah yang sudah terpublikasi dan terindeks. 

c. Bimbingan Tugas Akhir 

Kegiatan bimbingan tugas akhir tetap dilaksanakan dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1) Setiap mahasiswa, tetap dibimbing oleh dua pembimbing yaitu 

Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping.  

2) Fungsi pembimbing tugas akhir adalah sebagai pengarah, 

pendamping, fasilitator, supervisor, konselor, advisor dan penguji 

dalam proses penyusunan tugas akhir. 

3) Pelaksanaan bimbingan tugas akhir mahasiswa bisa dilaksanakan 

secara daring (SIAKAD, zoom meeting, skype atau aplikasi lain yang 

menjadi preferensi pembimbing). Dapat juga dilakukan dengan 

diskusi, obrolan, atau voice recording melalui aplikasi media sosial 

seperti WhatsApp, telegram atau yang lainnya serta dapat dilakukan 

secara luring, dengan tetap  memperhatikan administrasi dan standar 

mutu bimbingan serta protokol kesehatan. 

4) Metode dan waktu bimbingan fleksibel sesuai bimbingan dari dosen 

pembimbing. 

5) Prosedur bimbingan tugas akhir: 

a) Mahasiswa menghubungi dosen yang telah ditetapkan sebagai 

pembimbing melalui telepon, WhatsApp, dan media sosial 

lainnya 

b) Mahasiswa melakukan diskusi dengan dosen pembimbing 

tentang judul penelitian, dan apabila judul sudah disetujui, maka 

mahasiswa dapat melanjutkan untuk menyusun proposal 
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penelitian 

c) Mahasiswa mengirimkan draft proposal penelitian yang telah 

disusun kepada dosen pembimbing melalui email, WhatsApp, 

dan mendiskusikannya melalui video conference atau media 

sosial lainnya. 

d) Proses bimbingan yang sama juga berlaku untuk hasil penelitian 

dan harus didokumentasikan serta dilampirkan pada lembar 

lampiran nantinya. 

e) Tanggapan ataupun koreksi dari pembimbing juga harus 

dilampirkan sehingga proses ini dapat 

dipertanggungjawabkan. 

6) Ujian Tugas Akhir 

a) Ujian dapat dilaksanakan secara daring dan luring 

menyesuaikan dengan kondisi perkembangan covid-19. 

b) Pelaksanaan sesuai dengan persetujuan antara mahasiswa, 

pembimbing, dan penguji. 

c) Mahasiswa tetap melaksanakan syarat dan prosedur 

pelaksanaan ujian tugas akhir. 

d) Pada saat presentasi mahasiswa menggunakan power point dan 

membagikannya kepada seluruh peserta video conference. 

 
B. Kegiatan Pembelajaran Luring (Tatap Muka) 

Pembelajaran dapat dilaksanakan secara luring atau tatap muka jika terdapat 

kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau kendala lainnya. 

1. Kegiatan tatap muka tersebut dilaksanakan atas izin satgas covid-19 

Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang Berkoordinasi dengan Badan 

Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung yang mempertimbangkan faktor-faktor antara lain: 

a. Tingkat risiko penyebaran COVID-19 di wilayahnya; 

b. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan; 

c. Kesiapan Poltekkes Kemenkes dalam melaksanakan pembelajaran tatap  

muka 

d. Akses terhadap sumber belajar/ kemudahan belajar dari rumah (BDR) 

e. Kondisi psikosial mahasiswa 

f. Kebutuhan layanan pendidikan bagi mahasiswa 

g. Ketersediaan akses transportasi yang aman dari dan ke Poltekkes 

Kemenkes atau lahan praktik 

h. Tempat tinggal mahasiswa 

i. Mobilitas warga antar provinsi, antar kabupaten/ kota, antarkecamatan, 
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dan antarkelurahan/desa, dan 

j. Kondisi geografis daerah 

2. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberhentikan 

kembali pembelajaran tatap muka di Poltekeks Kemenkes Pangkalpinang dan 

melakukan pembelajaran daring apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di 

Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, berdasarkan evaluasi bersama satuan 

tugas penanganan COVID-19 setempat. 

3. Pembelajaran tatap muka harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang 

ketat dan terpantau oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan 

membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan 

pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagai berikut: 

a. Kondisi kelas dan laboratorium 

Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 50% dari 

jumlah mahasiswa per kelas. 

b. Jumlah hari dan jam pembelajaran  
Tatap Muka dengan pembagian rombongan belajar (shift) Ditentukan masing-

masing program studi dengan tetap mengutamakan kesehatan dan 

keselamatan civitas akademika. 
c. Perilaku Wajib di seluruh lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang  

1) Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/ 

masker bedah/ yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker 

kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab/ 

basah. 

2) Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan 

pembersih tangan (hand sanitizer). 

3) Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan 

kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. 

4) Menerapkan etika batuk/ bersin. 

d. Kondisi medis civitas akademika 

1) Dalam keadaan sehat dan jika mengidap penyakit penyerta 

(komorbid) harus dalam kondisi terkontrol. 

2) Tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang  

serumah. 

e. Kegiatan selain pembelajaran 

Diperbolehkan atas izin satgas covid-19 Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang yang Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan 

Bencana daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 

f. Praktik di sarana pelayanan kesehatan 

Diperbolehkan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh 
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lahan praktik, termasuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)  lengkap. 

 
C. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka di Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang pada Masa Pandemi Covid-19 
1. Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang  

a. Sebelum Pembelajaran 

1) Melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan Poltekkes 

Kemenkes Pangkalpinang  

2) Memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air 

bersih di setiap fasilitas Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan cairan 

pembersih tangan (hand sanitizer) 

3) Memastikan ketersediaan masker cadangan 

4) Memastikan thermogun (pengukur suhu tembak) berfungsi dengan baik 

5) Melakukan pemantauan kesehatan civitas akademika Poltekkes 

Kemenkes Pangkalpinang : suhu tubuh dan menanyakan adanya 

gejala umum seperti demam, batuk, pilek nyeri tenggorokan, sesak 

nafas, sakit kepala, mual/ muntah, diare, anosmia (hilangnya 

kemampuan indra penciuman) atau ageusia (hilangnya kemampuan 

indera perasa). 

b. Setelah Pembelajaran 

1) Melakukan desinfeksi sarana prasarana dan lingkungan Poltekkes 

Kemenkes Pangkalpinang  

2) Memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, 

dan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) 

3) Memeriksa ketersediaan masker 

4) Memastikan thermogun (pengukur suhu tembak) berfungsi dengan 

baik 

5) Melaporkan hasil pemantauan kesehatan civitas akademika 

Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang sesuai dengan kewenangannya. 

2. Civitas akademika Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang terdiri dari 

pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, juga pengantar/ penjemput, 

wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut: 

a. Sebelum berangkat 

1) sarapan/konsumsi gizi seimbang; 

2) memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala 

umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, 

sakit kepala, mual/ muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan 

indera penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra 

perasa).; 
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3) memastikan menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali 

pakai/ masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. 

Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah 

lembab/ basah; 

4) sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (hand sanitizer); 

5) membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai 

kebutuhan; 

6) wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat 

olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam. 

b. Selama perjalanan 

1) menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma 

lima) meter; 

2) hindari menyentuh permukaan bendabenda, tidak menyentuh hidung, 

mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu; 

3) membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan 

transportasi publik/antar-jemput. 

c. Sebelum masuk gerbang 

1) pengantaran dilakukan hanya sampai pintu gerbang utama kampus; 

2) mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan 

adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, 

sesak nafas, sakit kepala, mual/ muntah, diare, anosmia (hilangnya 

kemampuan indera penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan 

indera perasa); 

3) melakukan scan barcode yang telah tersedia di pintu gerbang masuk 

4) untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang . 

d. Selama kegiatan belajar mengajar 

1) menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu 

koma lima) meter; 

2) menggunakan alat belajar, dan alat makan minum pribadi; 

3) dilarang pinjam-meminjam peralatan; melakukan pengamatan visual 

kesehatan civitas akademika Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang , jika 

ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol 

kesehatan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang . 

e. Selesai kegiatan belajar mengajar 

1) tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir 

sebelum meninggalkan ruang kelas; 

2) keluar ruangan kelas dan kampus Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak; 
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3) penjemput mahasiswa menunggu di depan gerbang utama kampus dan 

melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/ atau jarak antri 

yang sudah ditandai. 

4) melakukan scan barcode yang telah tersedia di pintu gerbang  keluar 

sebelum meninggalkan  Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

f. Perjalanan pulang 

1) menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) 

meter; 

2) hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, 

mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin; 

3) membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan 

transportasi publik/antar-jemput. 

g. Setelah sampai di rumah 

1) melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar 

ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, 

misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya; 

2) membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum 

berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah; 

3) tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin; 

4) jika civitas akademika Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang mengalami 

gejala umum seperti gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri 

tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/ muntah, diare, anosmia 

(hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya 

kemampuan indra perasa) setelah kembali dari Poltekkes Kemenkes 

Pangkalpinang, civitas akademika tersebut diminta untuk segera 

melaporkan pada tim kesehatan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang . 

h. Selama berada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 

sebagai berikut: 

1) Perpustakaan, ruang praktikum, atau ruangan lainnya 

a) melakukan desinfeksi menggunakan cairan pembersih (handsanitizer) 

yang tersedia sebelum masuk dan keluar dari ruangan; 

b) meletakkan buku/ alat praktikum pada tempat yang telah    

disediakan; 

c) selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu 

koma lima) meter. 

2) Toilet 

a) melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah 

menggunakan kamar mandi dan toilet; 

b) selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak jika harus 
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mengantri; 

3) Tempat ibadah 

a) melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah  

beribadah; 

b) selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak; 

c) menggunakan peralatan ibadah milik pribadi; 

d) hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya 

sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lainlain; 

e) hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan 

cium tangan. 

4) Tangga dan lorong 

a) berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan; 

b) dilarang berkerumun di tangga dan lorong kampus . 

5) Lapangan 

Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma 

lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, 

misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-

lain. 

6) Ruang serbaguna (Aula) 
a) melakukan desinfeksi menggunakan cairan pembersih 

(handsanitizer) yang tersedia sebelum masuk dan keluar dari 

ruangan  

b) Selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 

Lampi(satu koma lima) meter.
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BAB III  

PENUTUP 

 
Pedoman pembelajaran mahasiswa ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi 

dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pembelajaran 

selama pandemi Covid-19 di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang . Pedoman ini juga 

digunakan sebagai upaya menjaga mutu dan memastikan standar nasional pendidikan 

tinggi yang telah ditetapkan pemerintah melalui Permendikbud No. 3 tahun 2020 dapat 

terpenuhi. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran ini dapat dievaluasi dan 

ditingkatkan untuk pelaksanaan pembelajaran berikutnya.
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LAMPIRAN 
 
 

Lampiran 1. Keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi, 
Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 

05/KB/2021; nomor 1347 Tahun 2021; nomor HK.01.08/Menkes/6678/2021, nomor 443-5847 
Tahun 2021 
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