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A. Dasan Kegiatan

1. $urat Edaran &flenteri PencJidikan dan Kebudeyaan Nomor' 3 Tahun 20?0

tentangPencegahanCovid-lgpadgsstuanPendidikan

?. $urat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan N*mor'

36g62/MpK.pJ HFU2S20 tentang Fembelajaran secara saring dan Bekerja

dari Rumah dalam rangka Penccgahan Penyebaran covid-I$

B. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fiomor.26?/E'HZl/KMl

2020 tentang Pembelajaran $elama Pandemi Covid-1$

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Dikti KemdiKbud Nomor

30?/8. EIlKRl2020 tentang Masa Belajar Peny*lenggar&fi R Program

5. $urat Edaran Dlrektur Jenderal fikti Kemdilcbud Nomor

33'l /H. E2lKMl2020 tentang Bantuan Sarana Fembelajaran Daring kepaela

Mahasiswa.

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Dikti Kemdikbud hlomor.262lE.E2/IKM/

2020 tentang Pembelajaran S*lama Pandemi Covid-1$

? " $urat Edaren R*ktcr Universitas Palangka Raya Nomor.9/UN24/LlJ20?S

tentang Langkah Lanjut $E Mendikhud No'312020

8. Surat Edaran Rektor Universitas Palanska Raya Nor'nelr '11 dan 12

/UN24/LU?02O tentang Pencegahxn Perkembangan & Pencegahan

Covid-19

S. $urat Nomor. S90/UN24/LU2*20 tentang Pedornan Umum

Penyelenggaran Pendidikan Masa Covid-19

B. Tujuan

Memperlancar proses Keglatan Belajar dan Mengajar (KBM) serta prsse$

pembimbingan tugas akhir pada rnasa status tanggap darurat Cavid-19"



C. Uralan Kegiatan

'!. Fersyaratan Felaksanaan KBM Online

FersYaratan untuk n':ahasiswa :

1) Mahasiswa berstatus aktif (Bukti Registrari universitas dan Fakultas]

2) Telah mengi*i KR$ atauPun KFR$"

Syarat, temPat, sarana dan Pakaian
1) Berpedornan kepadan pratokol kesehatan CSVID*19

2}Mahasiswayangmengikutiperkuliahandaringlonline:
a. Wajib hadir pada *aat perkuliahan Online

b. Kehadiran dibuktikan berdasarken daftar hadir yang dibuat oleh

jurusandandiisiol*ttdosenpensampumatakuliah.
Minimal kehadiran 7fi %
Mahasiswa m*ngikuti perkuliahan dari

pribadi, bukan di temPat umum.

rumah, k*st atau temPat

e. Menggunakan media Handphane, Laptop n'!aupun Persorral

ComS:uter.

f. Mahasiswa wajih nnen$gunakan pakaian rapi dan sopar"l'

g. fulahasiewa waiib rnengerjakan tugas, soal atau tugas lainnya

yang diber*k*n oleh sosen pengampu dan mengu*rpulkanr"tya

ses&ra sniine {WAJentail}'
Eosen pengampu Mata Kuliah:
a. Dosen wajib melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar (KBM)

sesuaid*ngan protokolCOVID - 13.

b. Dosen wajib melaksanakan KBM s**ara daring atau onlin*.

c. ilosen dapat ffiengsLlnaksn nredia online seperti : em*il, Whatsapp

Grup, Aplikasi Edmodo, zoorn, !-langout google rne€t atau media

lainnya.
d. Dosen wajih memberikan bahan-bahan ajar kepada mahasiswa seperti

*book, powerpoint, jumal, artik*I, modulatau bahan ajar lainnya-

e. Dos*n tidak dibenarkan h*nya menrberikan tugas *aja, tanp*

memberikan penjelasan tentang materi, atau bahan-bahan ajar lainnya.

f" Dosen waiib mernberikan perkuliahan daring/online sesuaijadwal yanq

Sudan herlaku atau didasarkan pada kesepakatan rJengan

mahasi$wanya (dengan catatan tidat< menggansgu jadwaldasen lain).

S. Dosen wajib membuat laporan tertulis yang diserahkan kepada jurusan

masing-masing. (Fonnat lapCIran terlampir).

h" Laporan kegiatan KBM daring/online dari dssen sebagai bukti untuk

penEisian BKD sernester genaP.

i. Pengumpulan tugas mahasiswa diwajibkan dalam bentuk PDF dan

diserah kan secara ontine ke Dosen yang bersangkutan, {Melalui
media s*perti \Affratapps, dan ernaili

*.
d



j. Tidak di perbolehkan uniuk melakukan transaksi yang mengarah
kepada pungutan liar seperti menjual diktat, bahan ajar, buku teks,
mewajibkan untuk memfotocopy buku, juallbeli nilai.

Waktu pelaksanaan perkuliahan
Waktu pelaksanaan perkuliahan daring/online dapat disesuaikan dengan
aplikasi yang digunakan.
a. Penggunaan Aplikasi zoom free maksimal dengan durasi waktu 40 -

60 menit. (Namun dapat disesuaikan atau disepakati anlara dosen dan
mahasiswa dengan memperhatikan beban kuota yang dimiliki oleh
mahasiswa).

b. Bila menggunakan classroom google, edmodo dan sejenisnya, waktu
dapat disesuaikan durasinya masing-masing.

c. Bila menggunakan media lain (email, whatsapp grup, line, skype dll)

dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Pelaksanaan Ujian Tengah Semester dan Ujian AKhir Semester

Sesuai dengan Surat Nomor.690/UN24/LU2A2O tentang Pedoman Umum

Penyelenggaran Pendidikan Masa Covid-19, maka UTS ditiadakan, dan

penilaian UTS diserahkan masing-masing kepada dosen pengampu mata

kuliah.

Pelaksanaan Ujian Akhir Semester {UAS) tetap dilaksanakan sesuai

kalender akademik dengan menggunakan metode daring/ontine.

Pelaksanaan pemblmbingan Tugas Akhir {Proposal dan Skripsi}

Proses pembimbingan Tugas Akhir

1) Dosen Pembimbing Tugas AKhir

a. Dosen wajib membimbing mahasiswa dengan metode

Daring/Online.

b. Metode atau aplikasi yang digunakan bisa dengan email,

whatsapp, Video Call (WA, Line, Skype, dll), ZOOM, Hangout

Google Meet, classroom google, atau metode lainnya.

c. Diharapkan mengarahkan mahasiswa untuk mencari topik atau

model penelitian yang menggunakan metode lain seperti literatur

review, atau dengan menggunakan data sekunder. Hal ini

bertujuan untuk mahasiswa tidak bertemu responden secara

langsung.



Mahasiswa

&. Mahasiswa wajis herkonsultasi tentans tugff$ akhir $Bgffra

daringlonline.

b. Dapat menggunakan media online sep*rti dengan email,

whatsapp, Video Call (WA, l-ine, Skype, dll), ZSOM, liangout

Google Meet, classroom google, atau metode lainnya.

FOR,MAT LAPORAN KBM DARING'ONLINE

Format lapor:an dalam bentuk softcopy (PDF)

lsi Laporan:
1. Deskripsi Mata Kuliah
2. SAP Matakuliah
3. Jadwal Perkuliahan
4. Laporan pertemuan 1 /$esi 1 sampai dengan pertemuan ke 7/ sesi 7

a. Materi yang disampaikan per sesi

b. Bahan bahan yang disampaikan per sesi

c. Daftar hadir pertemuan daring (foto screenshoot, foto atau scan dari

aplikasi yang digunakan) Per sesi

d. Screenshoot Tugas-Tuga$ yang diberikan

e. Screenshoot Percakapan atau tanya javraab yang dilakukan

Laporan dikumpulkan dalam bentuk Softcopy dengan brmat PDF.
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