TATA TERTIB DAN PEDOMAN
PERKULIAHAN TATAP MUKA (PTM)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
A. Ketentuan Umum
1. Penyelenggaraan PTM DILAKUKAN sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat
atau pemerintah daerah tentang PPKM. Selanjutnya akan dievaluasi untuk
menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
2. Setiap dosen, tenaga kependidikan (tendik) dan mahasiswa yang diatur dalam surat
edaran rektor dapat mengikuti PTM dan aktivitas administrasi yang menyertainya
setelah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam surat edaran rektor.
3. PTM hanya diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2020/2021 dan mahasiswa
angkatan 2021/2022.
4. PTM dapat dilakukan mulai tanggal 11 Oktober 2021 dan akan dievaluasi untuk
menyesuaikan dengan peraturan pemerintah.
5. PTM tahap awal dilakukan pada masa uji coba (transisi) selama 2 bulan sejak mulai
diberlakukan.
6. Disiplin dalam mematuhi protokol Kesehatan Covid-19 merupakan syarat mutlak
dalam PTM.
B. Persiapan Sarana dan Prasarana
1. Menyiapkan ruangan/kelas dengan jumlah maksimal 20 mahasiswa/kelas.
2. Menata ruang kelas dengan jarak antara kursi minimal 1,5 meter dan jendela
terbuka tanpa AC.
3. Menyiapkan perangkat sarana protokol kesehatan dalam surat edaran rektor.
4. Melakukan sterilisasi ruang kelas dan tempat lain di lingkungan
Fakuitas/Pascasarjana masing-masing dengan semprot disinfektan dan sinar ultra
violet sekali dalam setiap hari.
5. Menutup kantin dan jasa photo copy di dalam lingkungan kampus.
C. Ketentuan bagi Dosen dan Tendik
1. Berusia di bawah 55 tahun, dibuktikan dengan scan KTP.
2. Memiliki sertifikat vaksin dosis kedua.
3. Bagi dosen yang tidak melakukan PTM dapat melalukan PJJ.
4. Memakai masker dengan benar dengan menutup bagian hidung dan mulut hingga
dagu.
5. Disarankan membawa makanan dan minuman sendiri dengan menu seimbang.
D. Ketentuan bagi Mahasiswa
1. PTM merupakan hak bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan
ketentuan.
2. Memiliki sertifikat vaksin dosis kedua.
3. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan PTM dapat melalukan PJJ.
4. Selama proses PTM di dalam kelas, mahasiswa dilarang berjalan-jalan, makal,
minum dan berbicara dengan mahasiswa lainnya.
5. Waktu PTM di dalam kelas selama-lamanya 60 menit untuk setiap pertemuan mata
kuliah.
6. Memakai masker dengan benar dengan menutup bagian hidung, mulut hingga
dagu.
7. Disarankan membawa makanan dan minuman sendiri dengan menu seimbang.

