
penting dalam kelasnya seperti praktikum atau 
penelitian lapangan yang harus melibatkan per-
temuan secara tatap muka.  

         
           

          
    

           
   mulai terbentuk pada aspek 

pembelajaran. Akfar Toraja mulai membuka 
kampus secara bertahap dengan tetap mengacu 
pada protokol kesehatan. Mahasiswa maupun 
civitas akademik diwajibkan mencuci tangan 
sebelum memasuki ruangan pengecekan suhu, 
dan selalu menggunakan masker.  

Pihak kampus sendiri telah menyediakan 
sarana dan prasarana yang mendukung 
protokol kesehatan dalam menjalankan new 
normal, seperti penyediaan tempat mencuci 
tangan, pembatasan jarak dalam ruangan, 
pengecekan suhu, hingga pembagian hand 
sanitizer. Hal ini sejalan dengan protokol 
kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan 
Kesehatan Dunia (WHO). 

Organisasi dunia Kesehatan menyarankan agar 
masyarakat mengambil Tindakan pencegahan 
virus corona. Cara mencegah virus corona 
yaitu membersihkan tangan secara rutin, 
mencuci tangan dengan air dengan 
menggunakan sabun, patuhi petunjuk 
keamanan dan aturan kebersihan, gunakan 
masker, jika terjadi demam atau gejala lain jan- 
gan lupa menginformasikan ke Dokter soal 
Riwayat perjalanan serta gunakan masker 
untuk mencegah penyakit. Tagline yang 
diberitakan pada masyarakat adalah terkait 
dengan 3-M. 

 

 

 
 
 
 

Sebelum kondisi new normal 
diberlakukan, sebelumnya kegiatan belajar 
mengajar di Akfar Toraja yang biasanya 
dilaksanakan secara tatap muka  atau secara 
langsung, yakni pendidik dan peserta didik 
hadir secara fisik di ruang-ruang kelas, kini 
telah digantikan dengan kegiatan 
pembelajaran melalui media elektronik (e-
learning) baik secara sinkron ataupun secara 
nir-sinkron. Perkuliahan yang dilaksanakan 
secara daring  selama dua semester menjadi 
salah satu upaya Akfar Toraja untuk 
memutus rantai penyebaran covid-19.  

Tidak hanya perkuliahan saja yang berganti 
menjadi daring, hal-hal seperti ujian sidang 
Laporan Tugas Akhir serta pengurusan 
administrasi akademik juga dilakukan secara 
daring. Hal ini tentu berdampak pada 
mahasiswa maupun civitas akademik yang 
memerlukan waktu untuk beradaptasi 
dengan perubahan sistem yang 
diberlakukan. Perkuliahan daring juga men-
jadi banyak meninggalkan aspek-aspek 
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