8. Dosen me-nonaktifkan peralatan elektronik (LCD, AC dan Komputer) dan atau penunjang
pembelajaran yang masih aktif di dalam ruang kuliab (bisa dibantu mahasiswa dalam
tanggungjawab dosen).
9. Dosen mengisi, menandatangani dan meminta wakil mabasiswa untuk menandatangani
}liRNALPERKULIAHAN(bisa dilakukan sampai dengan tenggang waktu 21 bari).
10. Dosen mengakhiri proses pembelajaran dengan salam (Wassalamu'alaikum Warohmatullohi
Wabarokatuh).
11. Dosen meminta mahasiswa untuk merapikan kursi dan mengambil sampah disekitar mereka
12. Dosen melakukan presensi ke 2 melalui fingerprint
13. Dosen mengembalikan presensi kehadiran mahsiswa, dan perlegkapan mengajar (spidol dan
pengbapus) di 2ias2tariat penanggungjawab gedung
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wakil mahasiswa untuk menandatangani JURNAL
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Dosen mengakhlrl proses pembelajaran dengan
salam (Wassalamu'alaikum Warohmatullohi
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