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Tentang
Penyesueian Pelaksanaan Kegiatan Akademik Semester Genap

Tahun Akademik2OL9D|D20

A. Dasar
l. Penetapan COVID-I9 sebagai pandemi oleh WHO dan perkembangan peningkaran

jumlah pasien positif COVID-19
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2020
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 302iElE2 1Y,RJZ020
5. Surat Edaran Rektor Unsoed Nomor 140/UN234{M.01.10/2020
6. Surat Edaran Rektor Unsoed Nomor I 84fuN23/HM.0 l. I 0/2020
7. Hasil Rapat Pimpinan Tanggal 16 Maret 2020

B. Pelaksanaan Kegiatan Akademik
Mempertimbangkan peraturan dan pertimbangan pada point A Pimpinan Universitas Jenderal
Soedirman (Unsoed) menetapkan penyesuaian p€laksanaan kegiatan akademik pada semester
genap Tahun Akademik 2019/2020 sebagai berikut:
l. Mahasiswa yang masa studinya berakrn pada semester genap 2019D020 dan belum selesai,

maka masa studinya diperpanjang I (satu) semester hingga semester gasal Tahun Akademik
2020t2021.

2. Mahasiswa yang mendapatkan perpanjangan masa studi dibebaskan dari pembayaran UKT
semester gasal Tahun Akademik 202012021.

3. Kegiatan perkuliahan tetap beialan dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut:
a. KBM dalam bentuk tatap muka diubah menjadi pembelajaran daring (sistem pembelajaran

onl ine) l:ttnggaberakhimya semester genap Tahun Aj a':rn 201912020;
b. Pelaksanaan perkuliahan secara daring dapat dilaksanakan dengan berbagai modul yang

memmgkinkan dengan tetap menjaga kualitas proses pembelajaran yang berorientasi pada
pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah;

c. Pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan secara daring.
d. Menghapus syarat kehadiran minimal perkuliahan pada pelaksanaan ujian akhir semester

genaptahun 2019/2020.
4. Kegiatan praktikum dan pendidikan profesi bidang kesehatan tetap dilaksanakan dengan

ketentuan sebagai berikut:
a. Kegiatan praktikum dan pendidikan profesi bidang kesehatan dapat dilaksanakan dengan

daring atau dengan metode yang memungkinkan dengan memanfaatkan teknologi
informasi (foto, video, film dll) dengan tetap menajaga kualitas proses dan berorientasi
pada pencapaian capaian pembelaj aran.

b. Dalam hal kegiatan praktikum dan pendidikan profesi bidang kesehatan seperti praktik
laboratorium, praktik klinik, praktik di industri dan praktik di berbagai institusi tetap
diselenggarakan, maka terlebih dahulu memastikan bahwa tempat-tempat tersebut
menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi COVID- I 9.

c. Penyelenggaraan KBM dalam bentuk praktik lapangan di masyarakat ditunda/dijadwal
ulang atau diggantikan dengan metode pembelajaran lain. Dalam hal praktik lapangan di
masyarakat tidak dapat dijadwal ulang dan tidak dapat digantikan dengan metode lain,
maka penyelenggaraan praktik lapangan tersebut harus disertai dengan tindakan
kewaspadaan dan pencegahan infeksi COVID- 19 yang sebaik-baiknya.



d Pelaksanaan pralaikurn <hpat dilaksamkar/dijadwalkan pada akhir semester sebelm
_ pryses unggah nilai mara kuliah pada scrneser Wtlup2}lgfi12A.5. Mahasisna yang aktif dalarn upaya penanggdr"&" penyebaran Covid_Ig, seperti menjadi

relawaa atau terlibat darlm Fduksi barang-bar"rg yang mindukung pen"ngguta,ig;an pandemi
Covid-I9, disetarakan/dikonversi dengan kegiatan KIG{6 LPPM mengkoordinasikan mahasiswa yang 

-a&"" 
m6lakukan kegratan nomor 5.7. Mahasiswa yang terlibat dalam upaya penanggurangan p.nydr"n covid-I9, seperti menjadi

relawan atau terlibat dalampoduksi Uarang+*rang y"rg r;drk*g pe"argCd;g", pan&mi
Covid-l9 .l"n s,rlah KKN dapat dijadikan sebagai bahan peoyrsurr* tug". 

"khir. 
-

8. Bas mahasiswa yang tidak terlibar dalam t"grrr" no,,- i a"pur .iggu; skripsi dengan
menyusun artikel ilmiah menggunakan data sektm&r.

9 Dekan mengkoordinasikan.mahosiswa yang akan melakukan kegiatan tersebut pada nomor 7
dan 8 sesuai ketentuan masing-masrng program surai.

10. Pelaksanaan UEPT dilaksanaknn secara &ring sampai kondisi rrernungkinkan.
I l. Pelaksaruan konsultasi, seminar- ujian tugns akhir ai.etengga ak* *"-l*oi auring.
12. Yudisium dilaksanakan rnelalui &ring tanpa nre"gurang, aspek legaliuJ pelatsaruan

ydisium.
13. Pendaftaran wisrda dilaksmkan s€cua or line, sedangkan untuk pelaksanaan wisrda akan

dipertimbangkan dengao melihat perkembangan keadaan.
14. Penggunaan laboratorium unurk penelitian dan tugas akhir ditunda sampai kondisi

mernrmgkinkan. Dallm hal kegiatan penelitian dan tugas akhir yang tidak dapat dituda maka
pelaksaeaa penelitian tugas akhir di laboratorium etap- diselenggaratan fuigan terlebih dahulu
T:p!$k"o bahwa ternpat+empat tersebut menerapkln upeya pencegahan- penularan infeksi
covlD-Ig. Pimpinan fakultas dan kepela laboratori,n, dapat -"n;aa","i ulang kegraran
penelitian tersebut disesuaikan dengan perkembangan keadron.

15. Batas athir ung8nh nilai ke SIA dan penyerahkan nilai ujian semester genap 2Ol9t20Z0 diubah
dad tanggal l7 Juli 2020 menjadi 3 Agustus 2020.

Atas perfiatiannya disampaikan terima kasih.
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