
Lampiran  Keputusan Ketua STIKes Patria Husada Blitar 
 Nomor : 10/PHB/  201  /05.20 
 Tanggal :  26 Mei 2020 

 
PANDUAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

STIKes PATRIA HUSADA BLITAR 
di MASA PANDEMI COVID-19  

DALAM KEHIDUPAN NORMAL BARU 
 
 

PENDAHULUAN 

Pandemi sebagai kejadian penularan penyakit dari orang ke orang yang ditetapkan 

oleh suatu Lembaga yang sah di dunia yaitu WHO (Word Health Organization). Tahun 2020 

kejadian pandemi disebut Pandemi COVID-19. Di Indonesia pandemi dinyatakan sebagai 

Bencana Non Alam oleh Presiden Republik Indonesia H. Joko Widodo. Penangunggjawab 

penanggulangan dan pencegahan penularan di Indonesia dipimpin oleh Ketua Gugus Tugas 

Penanggulangan dan Pencegahan Penularan COVID-19 yang dipimpin oleh Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana. 

Pandemi COVID-19 disebut sebagai bencana non alam pada bulan Maret 2020 oleh 

Presiden RI sehingga setiap organisasi, penduduk, termasuk Lembaga Pendidikan diharuskan 

melakukan upaya pencegahan penularan. Upaya pencegahan penularan yang dilakukan oleh 

Lembaga Pendidikan termasuk STIKes Patria Husada Blitar yaitu menangguhkan seluruh 

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 yang 

dimulai sejak tanggal 23 Maret 2020. 

Pengetahuan dasar tentang COVID-19 (WHO, 2020) yang perlu dikuasai yaitu: 

(1) Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan 

atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas 

pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). 

Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. 

(2) COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru 

ditemukan.  Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum 

mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang 

menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. 



(3) Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. 

Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa 

nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, 

kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari 

tangan atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara 

bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. 

(4) Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat 

menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut 

yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara. Percikan-

percikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang 

dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh 

karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. 

Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang 

seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan 

menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau 

mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun 

dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar 

alkohol. WHO terus mengkaji perkembangan penelitian tentang cara penyebaran 

COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbaru. 

 

 



 
UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN 

Upaya pencegahan penularan yang telah dilaksanakan oleh sivitas akademika STIKes 

Patria Husada Blitar, dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu: 

I. Berkaitan sarana dan prasarana. Telah dilakukan penyemprotan disinfektan secara 

menyeluruh pada sarana dan prasarana di lingkungan pada tanggal 23 Maret 2020. 

II. Berkaitan tridhrama perguruan tinggi: 

1) Pembelajaran praktikum dan praktik di wahana praktik ditangguhkan sejak tanggal 23 

Maret 2020. 

2) Pembelajaran teori sejak tanggal 23 Maret 2020 menggunakan virtual termasuk 

metode evaluasi. 

3) Pembelajaran praktikum menggunakan audio video yang dibagikan kepada 

mahasiswa dan mahasiswa diharuskan melakukan sendiri yang selanjutnya direkam 

dalam bentuk audio video yang dikirimkan ke dosen atau fasilitator. 
 

III. Berkaitan pelayanan adiminstrasi dan penunjang: 

1) Petugas administrasi yang memberikan pelayanan dijadwalkan. 

2) Seluruh permintaan pelayanan administrasi oleh mahasiswa dan dosen dilaksanakan 

melalui e-mail atau media sosial yang dapat diverifikasi akurasinya. 

3) Penyampaian hasil layanan administrasi berbentuk hard file diberikan melalui e-mail 

aktif kepada yang membutuhkan. 

4) Pelayanan penunjang dilaksanakaan secara daring. 

IV. Sumber daya manusia yang memberikan pelayanan diwajibkan menggunakan masker 

selama beraktivitas, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak antar individu di 

luar dan dalam Kampus STIKes Patria Husada Blitar. 

 
 
 



 
PEMBELAJARAN DALAM KEHIDUPAN NORMAL BARU 
 

Kehidupan normal baru (new normal) yang didengungkan Presiden RI H. Joko 

Widodo sebagai upaya untuk memulihkan seluruh kehidupan perekonomian termasuk 

kegiatan pendidikan. Pendidikan di STIKes Patria Husada Blitar dilaksanakan sebagai upaya 

mengubah perilaku yang meliputi pengetahuan, sikap, dan tindakan. Tujuan mengubah 

perilaku agar dijadikan sebagai budaya atau kebiasaan yang dilakukan setiap saat dan hari 

sesuai tugas pokok dan fungsi sivitas akademika. Yang dimaksud kehidupan normal baru di 

Kampus STIKes Patria Husada Blitar adalah suatu tatanan pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi yang menjadikan protokol kesehatan sebagai budaya (kebiasaan) dan menjadi 

tanggung jawab individu sivitas akademika STIKes Patria Husada Blitar dimanapun berada 

dan beraktivitas. 

Sebagai upaya pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 diperlukan panduan 

kepada sivitas akademika STIKes Patria Husada Blitar tentang pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi dalam kehidupan baru. Panduan pelaksanaan diuraikan menjadi beberapa 

bagian atau tahap bagi seluruh sivitas akademika STIKes Patria Husada Blitar.  

1. Tata cara sebelum berangkat ke Kampus STIKes Patria Husada Blitar: 

1) Memastikan bahwa telah melakukan kebersihan diri sebelum berdandan. 

2) Memastikan bahwa pakaian yang digunakan dalam kondisi bersih dan terbebas dari 

mikroorganisme. 

3) Menyiapkan masker dan disinfektan tangan yang harus dibawa ke Kampus. 

4) Jika menggunakan motor ke kampus, memastikan jaket yang digunakan dalam 

keadaan bersih dan terbebas dari mikroorganisme. 

5) Jika menggunakan mobil ke kampus, memastikan tempat duduk dalam mobil terbebas 

dari orang yang diwaspadai dapat menularkan titik ludah yang mengandung 

mikroorganisme. 

6) Menggunakan masker yang benar selama berkendara ke kampus. 

2. Tata cara sebelum masuk Gedung Kampus STIKes Patria Husada Blitar: 

1) Melepas jaket perlengkapan yang digunakan selama berkendara dan menyimpan di 

kendaraan. 

2) Mencuci tangan pakai sabun di tempat yang disediakan (sebelah kanan) gerbang 

masuk kampus. Perhatikan tanda dan pemberitahuan yang disediakan. 



3) Tetap menggunakan masker yang benar, jika perlu mengganti masker yang bersih 

berbeda dengan yang digunakan saat berkendara. 

4) Mendapat pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermo gun yang dilakukan petugas 

yang telah dilatih dan ditugaskan. Jika suhu tubuh yang diukur menggunakan thermo 

gun > 37,8OC tidak diperbolehkan masuk Gedung kampus. 

5) Selama menunggu pemeriksaan suhu tubuh menjaga jarak antar individu minimal 1 

meter dan tidak bergerombol. 

3. Tata cara selama berada di Gedung Kampus STIKes Patria Husada Blitar: 

1) Tetap menggunakan masker yang benar.  

2) Tidak memindahkan sarana dan prasarana yang telah ditata dalam rangka pencegahan 

penularan COVID-19. 

3) Ruang yang diperbolehkan untuk dimasuki adalah ruangan sesuai peran dan tugas 

pokoknya. 

4) Menjaga jarak antar individu  minimal 1 meter dan tidak bergerombol lebih dari 3 

orang. 

5) Mencuci tangan pakai sabun setiap saat sesuai kebutuhan di kamar mandi atau 

menggunakan hand sanitizier yang disediakan atau milik sendiri. 

4. Tata cara sebelum meninggalkan Kampus STIKes Patria Husada Blitar: 

1) Mencuci tangan pakai sabun di tempat yang disediakan (sebelah kanan) gerbang 

masuk kampus. Perhatikan tanda dan pemberitahuan yang disediakan. 

2) Tetap menggunakan masker yang benar sampai tujuan rumah tempat tinggal. 

3) Tidak bergerombol selama akan meninggalkan kampus. 

5. Tata cara sivitas akademika di luar Kampus STIKes Patria Husada Blitar atau tempat 

tinggal: 

1) Berperilaku sesuai protokol kesehatan yaitu mencuci tangan pakai sabun setiap saat di 

manapun tempatnya, selalu menggunakan masker yang benar, dan menjaga jarak 

antar individu di manapun tempatnya. 

2) Diharuskan menjadi promotor kesehatan dengan cara menyebarluaskan protokol 

kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19. 

3) Mengkonsumsi nutrisi sesuai syarat kesehatan dan kebutuhan tubuh termasuk berolah 

raga rutin minimal 15 menit dan berjemur di bawah sinar matahari minimal 10 menit. 

4) Mengisi kartu harian individu sesuai keadaan sebenarnya yang dilakukan selama di 

luar kampus dan berada di tempat tinggal. 



5) Dilarang melakukan kunjungan ke tempat yang tidak berhubungan dengan 

pembelajaran teori, praktikum, dan atau praktik termasuk di kerumunan orang yang 

diwaspadai sebagai tempat penularan. 

 

METODE PEMBELAJARAN DALAM KEHIDUPAN NORMAL BARU 
Metode pembelajaran di STIKes Patria Husada Blitar selama masa pandemi COVID-

19 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Semua yang terlibat dalam pembelajaran suhu tubuh tidak melebihi 37,8OC, wajib 

menggunakan masker yang benar, dan menjaga jarak individu termasuk tidak 

bergerombol lebih dari 3 orang. 

2. Semua pelayanan berada di tempat yang telah ditentukan. 

3. Mahasiswa setiap kelas / semester memiliki jadwal hari tertentu sesuai yang ditetapkan 

oleh Program Studi. Dan tidak diperkenankan berada di kampus selain jadwal hari yang 

ditetapkan. 

4. Pembelajaran teori dapat dilaksanakan secara klasikal dengan penataan tempat duduk 

yang tidak boleh diubah karena telah diatur sebagai upaya pencegahan. Pembelajaran 

teori hanya diperuntukkan materi utama (core) dan selebihnya harus dilakukan secara 

daring. 

5. Proses evaluasi pembelajaran teori dilakukan secara daring (virtual). 

6. Proses pembelajaran diskusi dan seminar dilakukan secara daring (virtual). 

7. Pembelajaran praktikum dilaksanakan menggunakan contoh audio video yang dilakukan 

dosen atau fasilitator yang telah diunggah dan alamat link-nya diberikan kepada 

mahasiswa. 

8. Proses evaluasi pembelajaran praktikum dilakukan dengan cara mahasiswa mengirimkan 

audio video yang telah direkam mahasiswa kepada dosen atau fasilitator. 

9. Proses pembelajaran praktik yang tidak dapat dilakukan menggunakan kasus triger nyata 

yang disusun dosen atau fasilitator ditunda dan direncanakan pada waktu yang berbeda. 

Pembelajaran praktik di wahana praktik harus mendapat persetujuan dari pemerintah 

yang bertanggungjawab terhadap penanggulangan dan pencegahan penularan COVID-19. 

10. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat kontak kepada masyarakat atau 

pengumpulan masyarakat hadir di kampus. 
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Lampiran 1  Panduan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 
 STIKes Patria Husada Blitar di Masa Pandemi COVID-19  
 Dalam Kehidupan Normal Baru 

 
Lembar Isian Mahasiswa Sebelum Melakukan Kegiatan Pembelajaran* 

STIKes Patria Husada Blitar di Masa Pandemi COVID-19 Kehidupan Normal Baru 
(harap diisi secara benar dan jujur) 

 

Nama / NIM :  

Program Studi / Semester :  

Jenis Kelamin / Usia  :  

Alamat rumah (lengkap 
termasuk RT. RW, Kel, Kec, 
Kota/Kab) 

:  

Nama Orang tua :  

Nomor WhatsApp (WA) 
orang tua :  

Alamat tempat tinggal 
selama kuliah :  

Alamat e-mail :  

Nomor WhatsApp (WA)   

Riwayat kesehatan keluarga (Ayah, Ibu, Kakak, Adik, dan atau Orang Serumah) 
Adakah keluarga yang menderita demam dalam 7 hari 
terakhir? :  

Adakah keluarga yang menderita influenza (flu) dalam 7 
hari terakhir? :  

Adakah keluarga yang dirawat di rumah sakit dalam 7 
hari terakhir? :  

Adakah keluarga yang baru datang dari daerah zona 
merah (penularan COVID-19) dalam 7 hari terakhir? :  

Keadaan tetangga selama tidak berada di Kampus (bulan Maret – Mei 2020) 

Adakah tetangga Saudara yang dinyatakan sebagai ODP 
atau PDP dalam 7 hari terakhir? :  

Adakah tetangga Saudara yang dirawat di Rumah sakit 
karena sebagai penderita COVID-19 dalam 7 hari 
terakhir? 

:  

Adakah tetangga Saudara yang baru datang dari daerah 
zona merah (penularan COVID-19) dalam 7 hari 
terakhir? 

:  



Apakah wilayah Saudara dinyatakan daerah tertutup 
untuk orang lain dalam sebulan terakhir? :  

Riwayat kesehatan diri sendiri 

Saya dalam 7 hari terakhir megalami demam :  

Saya dalam 7 hari terakhir megalami influenza (flu) :  

Saya dalam 7 hari terakhir megalami hilang pembau :  

Saya dalam 7 hari terakhir megalami penurunan nafsu makan :  

Saya dalam 7 hari terakhir melakukan perjalanan ke luar kota 
(di luar tempat tinggal) :  

Saya dalam 7 hari terakhir mengikuti kegiatan yang melibatkan 
banyak orang :  

Saya dalam sebulan terakhir menjadi ODR, ODP, atau PDP :  

 
Saya … menyatakan data yang saya isikan secara daring pada tanggal … pukul … adalah 
benar dan jujur sesuai keadaan yang semestinya, dan saya bersedia merima sanksi sosial jika 
data tidak benar. 
 
 
 
       ……………, …………………………… 
       Yang menyatakan 
 
 
 
 
 
       Nama: 
       NIM: 
 
 
*harus diisi oleh mahasiswa STIKes Patria Husada Blitar secara daring melalui tautan 

https://bit.ly/3eHxNZy dan formulir diunduh melalui email pribadi dan dicetak untuk 
diserahkan pada hari pertama masuk Kampus 

*pengisian paling lambat tanggal 9 Juni 2020 pukul 17.00 WIB. 
 

https://bit.ly/3eHxNZy


 
Lampiran 2  Panduan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 
 STIKes Patria Husada Blitar di Masa Pandemi COVID-19  
 Dalam Kehidupan Normal Baru 

 
Evaluasi Mandiri Harian Selama di Luar Kampus dan Dalam Tempat Tinggal 

 
Nama: ______________________________ NIM: ________________ 

 
Prodi: _______________________________ 

 
 

No. Kegiatan 
Tanggal 

       

1 Setiap saat mencuci tangan        

2 Saya memiliki masker sendiri        

3 Mengkonsumsi nutrisi cukup dan 
seimbang 

       

4 Tidur cukup pada malam hari        

5 Saya merasa demam        

6 Saya merasa flu        

7 Saya merasa sulit tidur        

Berikan tanda check (V) jika dilakukan. 
Diserahkan ke Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan setiap minggu hari 
pertama masuk 
 
Saya menyatakan bahwa isian data adalah benar dan jujur sesuai keadaan yang sebenarnya. 
            
       Blitar, ___________________ 2020 
       Mahasiswa 
 
 
 
       ____________________________ 
       NIM.  
 
 

Ketua STIKes Patria Husada Blitar 
 
 
 
 

Basar Purwoto, S.Sos., M.Si. 
NIK. 180906001 


