
 

PANDUAN PELAKSANAAN HYBRID LEARNING UNTUK MAHASISWA 
SEMESTER GENAP 2021-2022 

 
Dalam rangka pelaksanaan Hybrid Learning pada Semester Genap 2021-2022, yakni perpaduan 
antara penggunaan kuliah daring dan tatap muka, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan 
kepada mahasiswa, diantaranya sebagai berikut : 
1.  Jadwal perkuliahan dimodifikasi sebagai berikut : 

 
 

 Untuk perkuliahan tatap muka, durasi perkuliahan 100 menit dan dibagi menjadi dua sesi 
tetapi dengan materi yang sama, dikarenakan pembatasan jarak yang diperbolehkan dalam 
1 kelas, sehingga kelas yang jumlahnya lebih dari 20 akan dibagi menjadi dua kelompok, 
untuk kelas dengan peserta kurang dari 20 tetap menjadi 1 kelompok 

 Kelompok  pertama adalah peserta dengan NIM ganjil, dan kelompok kedua adalah peserta 
dengan NIM genap, untuk kelompok ganjil akan ikut pada sesi pertama dan kelompok genap 
akan ikut di sesi kedua 

 Misal jadwal jam 07.30 – 09.10, maka jam 07.30 – 08.20 untuk kelompok ganjil dan 08.20 – 
09.10 untuk kelompok genap 

 Untuk kelas yang hanya jadi 1 kelompok, durasi tatap muka mnimal 50 menit, dan bisa 
dimaksimalkan sesuai dengan kesepakatan dengan dosen. 

 Sedangkan untuk perkuliahan teori dan praktik daring dilaksanakan dengan zoom meeting 
dengan durasi maksimal 100 menit tetapi dengan 2 materi yang disampaikan dosen, setiap 
materi minimal 30 menit. 
 

2. Protokol Kesehatan yang harus diperhatikan : 

 Mahasiswa diwajibkan memakai masker selama berada di area kampus, jika tidak memakai 
masker tidak diperkenankan memasuki area kampus 

 Mahasiswa diwajibkan mencuci tangan setiap akan memasuki kampus di tempat yang sudah 
disediakan 

 Mahasiswa tidak diperkenankan berjabat tangan 

 Mahasiswa akan dicek suhu tubuh oleh petugas, jika suhu tubuh diatas 37.5 derajat, maka 
mahasiswa tidak diperkenankan masuk ke area kampus, dan dianjurkan untuk pulang 

 Mahasiswa diwajibkan selalu menjaga jarak baik di dalam maupun di ruang kelas 

Kode T = Teori 
Model  Daring 

Kode P = Praktikum 
Model  Tatap Muka 



 Sebelum memasuki ruang kelas, mahasiswa diwajibkan mencuci tangan dengan 
handsanitizer yang disediakan di pintu masuk kelas. 
 

3. Presensi kuliah tatap muka akan dilakukan dengan Kartu Mahasiswa dengan aplikasi presensi 
melalui Barcode Reader di tiap-tiap kelas dan laboratorium, silakan konfirmasi KTM ke BAAIK 
(Mas Nuryanto). 
 

4. Presensi kuliah daring akan dilakukan oleh dosen yang bersangkutan 
 

5. Untuk kuliah daring, disiapkan  Kelas Virtual dengan Zoom Meeting sebanyak 5 kelas sesuai 
dengan jadwal sebagai berikut : 

 RUANG R.1.2.1   USER ID  : 378 352 7641 PASS :  kls1amikom 

 RUANG R.1.2.2   USER ID  : 405 397 6694 PASS :  kls2amikom  

 RUANG R.1.4.3   USER ID  : 884 972 6065 PASS :  kls3amikom  

 RUANG R.1.4.4   USER ID  : 721 222 5689 PASS :  kls4amikom 

 RUANG R.1.4.5   USER ID  : 332 066 1759 PASS :  kls5amikom 
 

Adapun langkah-langkah untuk masuk ke Leas Virtual Zoom adalah sebagai berikut : 
1. Buka aplikasi Zoom Meeting dan akan tampil sebagai berikut : 

 
Klik tombol Join a Meeting  
 

2. Setelah itu akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 
Masukkan ID meeting sesuai dengan kelas yang akan diikuti dalam jadwal kuliah, lalu Klik 
tombol Join 
 

3. Selanjutnya muncul tampilan sebagai berikut, masukkan Passcode meeting dan klik tombol 
Join Meeting 



 
4. Jika langkah sudah benar, maka anda sudah bisa masuk kelas Kelas Virtual Zoom Meeting, 

dan siap mengikuti perkuliahan daring. 

 
 


