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SURAT EDARAN
NOMOR : 923/UN23.1 O/TU.00/2020
Tentang
Kesiapsiagaan, Tindakan Antisipasi dan Pencegahan Penyebaran lnfeksi COVID-19
di Lingkungan Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020
dan Surat Edaran Rektor Unsoed Nomor 184/UN23/HM.01.10/2020, maka Dekan
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik memutuskan langkah-langkah pelaksanaan sebagai
berikut:
1.

Semua kegiatan perkuliahan dan praktikum tatap muka diganti dengan perkuliahan
daring mulai tanggal 16 Maret sampai dengan akhir Semester Genap 2019/2020,

2.

Perkuliahan daring sebagaimana dimaksud dalam poin 1 meliputi semua fasilitas
pembelajaran jarak jauh/video conference/berbagi materi pembelajaran yang
tersedia seperti Eldiru, G-Classroom, Edmodo, G-Drive, G-mail, G-Docs, G-meet
dan semua platform media sosial yang dapat diakses secara real time maupun tidak
real time oleh mahasiswa seperti WAG, lnstagram live, youtube, podcast, atau
lainnya,

3.

Penyiapan materi perkuliahan daring dilaksanakan oleh dose.n/tim pengampu mata
kuliah di bawah koordinasi Kajur/Korprodi dengan dibantu oleh GKM masing-masing
Prodi untuk memastikan kesesuaian antara materi yang diberikan dengan RPS,

4.

Kajur/Korprodi melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas yang dibentuk oleh
LP3M/LPTSI untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kemampuan teknis dosen
dalam penggunaan media pembelajaran daring,

5.

Rekaman kehadiran pembelajaran daring akan dimasukkan secara manual ke SIA
oleh operator setiap minggu dengan dibantu oleh staf administrasi akademik di
masing-masing Prodi,

6.

Pelaksanaan UTS dan UAS tertulis ditiadakan dan diganti dengan ujian take home
atau bentuk penugasan terstruktur lain atas kesepakatan dosen dan mahasiswa,

7.

Seminar proposal skripsi/tesis dan ujian pendadaran dilaksanakan _ tan pa kehadiran
mahasiswa sebagai peserta,
-

8.

Semua kegiatan akademik seperti seminar/lokakarya yang dilaksanakan oleh
Fakultas/Jurusan/Prodi dan kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh
UKM/HMJ ditiadakan sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut,
. t,Kegiatan seremoni yudisium bulanan akan dilaksanakan seperti biasa dengan kuota
maksimal 20 orang per kegiatan,

9.
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10.

Kegiatan praktikum lapangan/PKUKKUmagang ditangguhkan sampai dengan 3 Juli
2020 dan semua mahasiswa yang telah terlanjur melaksanakan praktikum
lapangan/PKUKKL ditarik dari lokasi,

11.

Kegiatan konsultasi tugas akhir skripsi/tesis dilaksanakan seperti biasa atau melalui
WA/email sesuai kesepakatan dosen-mahasiswa,

12.

Semua layanan akademik dan kemahasiswaan berjalan seperti biasa dengan
meminimalisir kontak langsung antara mahasiswa dan staf administrasi,

13.

Semua layanan pustaka berjalan seperti biasa dengan pembatasan kunjungan
harian yang ditentukan oleh pengelola layanan pustaka tingkat fakultas (PII) atau
Prodi,

14.

Semua kegiatan penelitian dalam bentuk wawancara, diskusi kelompok terfokus
(FGD) yang melibatkan narasumber dalam jumlah besar disarankan untuk tidak
dilakukan secara tatap muka langsung,

15.

Dosen dan mahasiswa disarankan untuk menghindari tempat-tempat yang menjadi
lokasi berkumpulnya orang dalam jumlah besar,

16.

Semua layanan surat tugas untuk perjalanan dinas ke luar kota bagi dosen
ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut,

17.

Presensi sidik jari kepegawaian bagi dosen dan tenaga kependidikan tetap
dilaksanakan dan fakultas menyediakan sabun anti septic/hand sanitizer yang wajib
digunakan oleh dosen/staf kependidikan setelah melaksanakan rekam sidik jari,

18.

Layanan perkantoran dan kebersihan untuk setiap unit tetap berjalan seperti biasa,

19.

Pelaksanaan apel dinas dan senam ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih
Ianjut,

20.

Jika ada perkembangan baru yang membuat klausul 1-19 di atas tidak lagi relevan
dengan perkembangan dan situasi terbaru, Dekan akan meninjau ulang dan
menyesuaikan sesuai perkembangan dan situasi terbaru.

Dekan

-
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