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TENTANG
PENYELENGG NTAJTN PEMBELAJ AITJU{

PADA SEMESTER GENAP TAHUNAKADEMIK 2A2OI2O2I

Yth. Para Dekan/ Direktur Pascasarjana

Universitas Syiah Kuala

Darussalam

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester

Genap Tahun Akademik 2020DA21 dan hasil rapat Rektor dengan para Dekan/Direktur
Pascasarjana tanggal 2 Desember 2A20 dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2A2A%0X akandimulaitanggal 15

Februari 2021.

2. Fakultas/Pascasarjana hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuter
melalui pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan tidak
mengizinkan adanya kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler.

3. Perkuliahan tatap muka di kelas dapat dilaksanalon utuk mahasiswa Angl@tan 2019 dalrL2020

dengan menjalankan protokol kesehatan pencegatran penyebaran Covid-l9, dan untuk
angkatan lain harus dilaksanakan dalam jaringan (daring).

4. Perkuliahan yang dilaksanakan daring dapat secara sinkron atau asinkron.
5. Pembelajaran praktek/praktikum/kegiatan laboratorium atau sejenisnya dapat

diselenggarakan secaxa tatap muka dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan

penyebaran Covid-19.
6. Pelaksanaan seminar atau sejenisnya bagian kurikuler dapat dilaksanakan secara tatap

muka dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-l9, dan

bagi dosen yang memilih hadir secara daring harus dapat difasilitasi.
7. Pelaksanaan pembelajaran di lapangan atau di luar kampus tidak bersifat pengumpulan

massa dalam jumlah banyak serta harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan

FakultaslPascasarjana dan persetujuan dari tempat dilaksanakan kegiatan;

8. Fakultas/Pascasarjana menyediakan ruang kelas/laboratorium/sejenisnya untuk proses

pembelajaran tatap muka yang memenuhi pelaksanaan protokol kesehatan Covid-l9, yakni:

a. ruang kelas dengan posisi duduk berjarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter

antar orang;

b. pembatasan penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi

ruanganlkelas/laboratorium dan maksimal25 (dua puluh lima) orang;

c. meniadakan kegiatan dan ruang yang berpotensi mengundang kerumunan (kantin, co-

working space, kegiatan kokurikuler dan eksfra kurikuler, dsb.);

d. menyediakan akses masuk dan keluar gedung perkuliahanflaboratorium yang terpisah

dan diberikan petu4iuk arah yangjelas;

e. menyediakan tempat cruci tanganlhand sanitizer di tempat-tempat sfrategis;

9. Mempersiapkan jadwal perkuliahan sesuai alokasi waktu normal, namun dalam

pelaksanaannya menjadi 40 menit per sks untuk membatasi waktu interaksi dan

menyediakan antar waktu yang cukup dengan perkuliahan selanjutnya.
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10. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) menyediakan layanan

pelatihan media pembelajaran daring;

ll.UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi menyediakan sistem e-Learning untuk
mendukung proses pembelajaran daring;

12. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus:

a. dalamkeadaan sehat;

b. dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (comorbid);

c. khusus mahasiswa yang berusia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat

persetujuan dari orang tua atau pihak yang menanggungnya;

d. menyediakan mandiri alat pelindung diri (masker, face shield, sarung tangan, hand

sanitizer) untuk proses pembelajaran tatap muka;

e. bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih
pembelajaran secara daring dan melaporkan diri pada Wakil Dekan/Wakil Direktur
Bidang Akademik, kecuali untuk praktikum, skill lab atau sejenisnya disesuaikan

kebij akan fakultas masing-masing;

f. mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, dan

melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes usap sebelum hadir
pertama kali ke kampus;

13. Satuan tugas Covid-l9 Universitas Syiah Kuala akan melakukan sampling tes swab secara

berkala ke ruang kelas.

14. Dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-I9 di lingkungan

Fakultas/Pascasarjana/Unit Kerja, untuk sementara pembelajaran tatap muka di unit terkait
dihentikan sementara, sampai kondisi aman.

15. Penerapan kebijakan pada surat edaran ini jika diperlukan akan disesuaikan dengan

perkembangan Covid-I9 di Aceh dan arahan Satuan Tugas Covid-l9 Kota Banda Aceh dan

Provinsi Aceh.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana

mestinya.

23 Desember 2AZA
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Tembusan:

l. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Dirjen Pendidikan Tinggi
3. Dirjen Pendidikan Vokasi
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