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TENTANG 
 

PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GENAP TA 2020/2021 
 
 

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penyelenggraan Pemebelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, Edaran Rektor Nomor 

T/21018/IT2/TU.00.08/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Tindakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus 

Disease (COVID-19) dan mengingat kondisi covid 19 yang masih mengkhawatirkan, maka untuk 

perkuliahan semester genap TA 2020/2021 dilakukan kebijakan sebagai berikut : 

 

1. Perkuliahan semester genap 2020/2021 akan dilaksanakan secara daring (online) mulai minggu 

pertama sampai minggu ke-8. 

2. Pada pertengahan semester genap 2020/2021 (minggu ke-8) akan dilakukan evaluasi menyeluruh atas 

situasi pandemi. 

3. Jika situasi telah membaik, maka akan dilakukan perkuliahan secara hibrid yang menggabungkan 

sistem daring dan luring. Mekanisme detail akan diatur lebih lanjut.  

4. Jika situasi belum membaik, maka sistem perkuliahan secara daring akan dilanjutkan sampai akhir 

semester genap 2020/2021 (minggu ke-16). 

5. Bagi mahasiswa Tugas Akhir yang karena sifat Tugas Akhir-nya mengharuskan yang bersangkutan 

datang ke kampus, maka mahasiswa diijinkan melakukan Tugas Akhir di laboratorium sepanjang 

mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Satgas ITS serta mendapat ijin dari orang tua. 

6. Praktikum sedapat mungkin dilakukan secara full online. Jika tidak memungkinkan, maka bagian 

praktikum yang akan dilaksanakan secara offline ditunda setelah pertengahan semester genap 

2020/2021 atau setelah evaluasi pandemi menunjukkan situasi membaik. Untuk pelaksanaan 

praktikum secara offline sebagaimana dimaksud, jika dibutuhkan waktu tambahan, praktikum dapat 

memanfaatkan waktu malam atau waktu antar semester. 

7. Kegiatan kemahasiswaan sedapat mungkin dilakukan secara full online. Jika tidak memungkinkan, 

maka bagian kegiatan yang akan dilaksanakan secara offline ditunda setelah pertengahan semester 

genap 2020/2021 atau setelah evaluasi pandemi menunjukkan situasi membaik.  
 

Surat Edaran ini dibuat untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 
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