KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 26/SE/2020
TENTANG
PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP 2020/2021
PADA MASA TANGGAP DARURAT BENCANA CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Yth. :
1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Para Ketua Lembaga
5. Ketua Pengelola Kampus Wates
6. Ketua Pengelola Kampus Gunungkidul
7. Para Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi
8. Para Dosen
9. Para Mahasiswa
Universitas Negeri Yogyakarta.
Dasar dan pertimbangan:
1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan,
dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor
HK.01.08/Menkes/7093/2020, dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan
Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021
di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor 6 Tahun 2020 Tanggal
30 November 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun
Akademik 2020/2021;
3. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 388/KEP/2020 Tanggal 22 Desember
2020 tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus
Desease 2019 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/SE/XII/2020 Tanggal 28
Desember 2020 tentang Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Daerah Istimewa
Yogyakarta;
5. Situasi dan kondisi penyebaran dan penularan wabah Covid-19 baik secara nasional maupun
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat tinggi;
dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus (mahasiswa, dosen, tendik)
serta masyarakat sekitarnya maka perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 UNY
dilaksanakan sebagai berikut.
1. Pelaksanaan Perkuliahan
a. Perkuliahan teori dan praktikum semester genap 2020/2021 dilaksanakan pada:
1) Tahap I (sebelum hari raya Idul Fitri 1442 H): tanggal 1 Februari s.d. 7 Mei 2021;
2) Tahap II (setelah hari raya Idul Fitri 1442 H) : tanggal 24 Mei s.d. 04 Juni 2021
b. Perkuliahan teori dilaksanakan secara daring/online menggunakan e-learning UNY yaitu
Besmart dan/atau media lain berbasis Video Conference (Zoom/Cisco Webex/Google
Meet/Microsoft Team/U Meet Me) atau Google Classroom, atau email, atau medsos
(WhatsApp, Telegram) atau moda lainnya.
c. Perkuliahan praktikum di laboratorium/bengkel/lapangan/studio, dan/atau sejenis yang tidak
dapat digantikan dengan project-based (berbasis projek) atau platform lain dapat dilakukan
secara luring bagi mahasiswa yang bersedia mengikuti, dengan menerapkan protokol
kesehatan Covid-19 secara sungguh-sungguh, sebagai berikut:
1) mahasiswa dari luar DIY untuk masuk ke Yogyakarta wajib membawa dan menunjukkan
surat bebas Covid-19 (swab antigen/swab PCR) dengan hasil negatif yang masih berlaku
(swab antigen maksimal H-3 dan swab PCR maksimal H-7 atau sesuai ketentuan yang
berlaku dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sleman);

2) mahasiswa dari luar DIY wajib hadir di Yogyakarta minimal 14 (empat belas) hari
sebelum perkuliahan praktik dimulai, untuk melakukan isolasi mandiri di tempat
kost/asrama masing-masing. Bukti selesai melakukan isolasi mandiri berupa surat
pernyataan diketahui oleh Pemilik Kost/Pimpinan Asrama dan Ketua RW/RT setempat
(distempel RW/RT), format sebagaimana contoh pada lampiran I;
3) mahasiswa dari dalam DIY yang akan memasuki kost/asrama di sekitar kampus wajib
membawa dan menunjukkan surat bebas Covid-19 minimal swab antigen dengan hasil
n egat if/ nonreaktif yang masih berlaku maksimal H-3 atau sesuai ketentuan yang berlaku
dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sleman;
4) sebelum mengikuti perkuliahan praktik mahasiswa wajib membuat dan menyampaikan
surat pernyataan bersedia mengikuti kuliah luring dan bertanggung jawab atas segala
resiko, format sebagaimana pada lampiran II;
5) proses pendaftaran dan unggah dokumen bukti dilakukan pada sistem http://sic3.uny.ac.id/mhs;
6) dosen, mahasiswa, tendik/teknisi wajib selalu mengenakan masker, cuci tangan
menggunakan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan
mengenakan sarung tangan plastik/lateks pada saat perkuliahan praktikum dilaksanakan;
7) pengaturan dan penyediaan fasilitas untuk setiap laboratorium/ruangan laboratorium/
bengkel/lapangan/studio:
a) dosen dengan komorbid dan/atau lanjut usia tidak mengajar pratikum secara luring;
b) disediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun dan/atau hand sanitizer;
c) dilakukan disinfektasi secara rutin sebelum dan sesudah kegiatan;
d) jumlah mahasiswa maksimal 50% dari kapasitas normal;
e) mengatur sirkulasi udara agar berjalan dengan baik (pendingin ruangan dihidupkan,
jendela dan pintu dibuka);
f) menyediakan masker cadangan;
g) pengaturan lebih lanjut oleh fakultas/pancasarjana.
8) apabila dalam proses perkuliahan praktik dosen, mahasiswa, atau tendik/teknisi kontak
dengan orang terkonfimasi positif Covid-19 atau ada gejala mengarah ke Covid-19 seperti
batuk/pilek/sakit tenggorokan/nyeri otot/diare/nyeri kepala/indera penciuman tidak dapat
berfungsi/kehilangan selera makan/kebingungan/badan terasa lelah wajib segera
melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal masing-masing dan melapor:
a) dosen/tendik/teknisi kepada Dekan/Direktur Pascasarjana untuk diteruskan kepada
Tim C3 UNY (Bidang Medis) untuk dilakukan pemantauan dan tindakan yang
diperlukan;
b) mahasiswa kepada Dosen pengampu mata kuliah (sebagai izin tidak masuk kuliah) dan
kepada pemilik kost/pimpinan asrama/pengurus kampung setempat untuk dilakukan
pemantauan dan tindakan yang diperlukan.
9) Para Dekan/Direktur Pascasarjana dimohon segera mengidentifikasi mata kuliah
praktikum di laboratorium/bengkel/lapangan/studio, dan/atau sejenis yang akan
dilaksanakan secara luring.
d. Minggu tenang dan/atau perkuliahan pengganti karena libur nasional atau kosong, untuk
memenuhi 16 kali perkuliahan dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 11 Juni 2021.
2. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)
UAS dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 25 Juni 2021 sebagai berikut:
a. mata kuliah teori UAS dilaksanakan secara daring/online;
b. mata kuliah praktikum di laboratorium/bengkel/lapangan/studio, dan/atau sejenis yang tidak
dapat digantikan dengan project-based (berbasis projek) atau platform lain, UAS dapat
dilakukan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 sebagaimana saat
perkuliahan yaitu sebagaimana dimaksud butir 1 c;
c. pelaksanaan UAS dikoordinasikan oleh fakultas/pascasarjana.
3. Input Nilai
Input nilai mata kuliah oleh dosen dilaksanakan paling lambat tanggal 9 Juli 2021;
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Yogyakarta, 28 Desember 2020
plt. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

MARGANA
NIP196804071994121001

Lampiran I

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
Nama
:
NIM
:
Program Studi
:
Fakultas
:
Alamat asal
:
Alamat di Yogyakarta :
dengan ini menyatakan bahwa saya telah melakukan isolasi mandiri di tempat kost/asrama selama 14
(empat belas) hari sejak tanggal ……………….. s.d. ……………….
Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila isi pernyataan saya ini
terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta,
Yang menyatakan,

…………………………….
NIM
Mengetahui:
Ketua RT/RW …

Pemilik Kost/Pimpinan Asrama

……………………………….

……………………………….

Lampiran II

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168, Faksimile (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:
Nama
:
NIM
:
Program Studi
:
Fakultas
:
Alamat asal
:
Alamat di Yogyakarta :
dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengukuti kuliah praktik secara luring dan bersedia
menanggung segala akibat yang timbul termasuk apabila dalam pelaksanaan perkuliahan praktik
secara luring saya tertular Covid-19, maka segala resiko dan biaya akan saya tanggung bersama
orangtua/keluarga saya.
Demikian surat penyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Orang Tua/Wali

Yogyakarta,
Yang menyatakan,

……………………………….

…………………………….
NIM

