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SURAT EDARAN 

Nomor: 950/UN23/PK.0l.03/2021 

Tentang 
Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Luring Mulai Semester Gasal 

Tahun Akademik 2021/2022 

I. Dasar 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial 

Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 

2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, 

Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, 

Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 Tentang Panduan 

Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 

3. lntruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah 

Jawa dan Bali. 

4. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tentang 

Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan. 

5. Siaran pers Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137/sipres/A6/VI/2020 tentang 

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di 

Masa Pandemi Covid-19: Satuan Pendidikan di Zona Kuning, Oranye dan Merah Dilarang 

Melakukan Pembelajaran Tatap Muka. 

6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 4 tahun 2021 

tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022. 

7. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2021 tentang lmplementasi Pembelajaran Daring di 

Universitas Jenderal Soedirman. 

8. Surat Keputusan Rektor Nomor 664/UN23/TM.00/2020 tentang Penyetaraan Kegiatan 

Mahasiswa Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Sebagai Kegiatan Akademik. 

9. Surat Edaran Rektor Unsoed nomor 904/UN23/AK.01/2021 tentang Penyesuaian Pelaksanaan 

Kegiatan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022. 



II. Pelaksanaan Kegiatan Akademik 

Mempertimbangkan peraturan clan kebijakan pada butir I, Pimpinan Universitas Jenderal 

Soedirrnan menetapkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan akademik pada Semester Gasal Tahun 

Akademik 2021/2022 sebagai berikut: 

A. Tahap Persiapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Secara Luring. 

1. Pimpinan Unsoed bersama Satgas Covid-19 Unsoed berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 

Pemerintah Kabupaten Banyumas terkait rencana penyelenggaraan KEM Semester Gasal 

Tahun Akademik 2021/2022. 

2. Fakultas membentuk Tim Kesehatan dan Keselamatan Fakultas (Satgas Covid-19 Fakultas) 

untuk menyusun, menyiapkan dan menerapkan standar operasional prosedur protokol kesehatan 

bersama-sama Satgas Covid-19 Unsoed. 

3. Fakultas siap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan 

Bersama di atas dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 

tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. 

4. KEM secara luring yang diperbolehkan adalah kegiatan kurikuler dalam bentuk pembelajaran, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam bentuk kuliah Semester Gasal Tahun Akademik 
2021/2022 dilaksanakan secara blended (luring dan daring). 

6. Implementasi KBM luring pada semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan 

secara bertahap dan diprioritaskan untuk mahasiswa baru masuk Tahun 2020 dan Tahun 

2021 yang berasal dari Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga, yang 

memenuhi syarat dan kuota tersedia. Pengaturan akan dilakukan oleh program studi bersama 

fakultas. 

7. KEM secara luring akan dilaksanakan setelah pelaksanaan Ujian Tengah Semester. Daftar nama 

mata kuliah yang ditawarkan secara luring akan diinforrnasikan oleh fakultas. Mahasiswa 

peserta kuliah luring diwajibkan menclaftar di fakultas masing-masing. 
8. KBM secara luring dapat dipaduk:an dengan daring apabila pelaksanaan KBM secara luring 

tidak dapat dilaksanakan secara serentak. 

9. Untuk KBM yang dilaksanakan secara luring, fakultas tetap menyediakan sarana dan prasarana 

bagi rnahasiswa yang memilih belajar secara daring serta dosen yang mengajar secara daring. 

10. Mahasiswa yang berusia di bawah 21 tahun hams mendapatkan ijin clan persetujuan orang tua. 

11. Mahasiswa yang tidak diijinkan mengikuti kuliah secara luring clapat mengikuti kegiatan secara 

daring, dan kegiatan praktikum akan mendapatkan tugas dari dosen pengampu praktikum. 
12. Kegiatan kuliah semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 untuk mahasiswa selain angkatan 

2020 dan 2021 masih dilaksanakan secara daring, sedangkan praktikum dan kegiatan di 

laboratorium dalam rangka penyelesaian Tugas Akh.ir dilaksanakan secara luring. 

13. Pimpinan fakultas bersama program studi menentukan mata kuliah yang KBM dilaksanakan 

secara luring penuh, secara blended (bauran), atau secara daring penuh. KBM luring 

diutamakan untuk mata kuliah, praktikum, penelitian dan pengabdian kepacla masyarakat untuk 

mencapai target capaian pembelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum. 



14. Mahasiswa yang akan mengikuti KBM luring penuh dan atau bauran harus dalam kondisi sebat, 

tidak memiliki penyakit penyerta, bersedia mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan yang 

ditentukan oleh Satgas Covid-19 Unsoed. 

15. Mabasiswa Angkatan 2020 dan 2021 yang mengikuti kuliab luring diwajibkan melaksanakan 

registrasi fisik dan verifikasi berkas di Subbag. Registrasi dan Statistik yang jadwal dan 

ketentuan akan diinforrnasikan melalui laman http://registrasi.unsoed.ac.id/. 

16. Mahasiswa yang mengikuti kuliah secara luring wajib menunjukkan sertifikat vaksin minimal 

dosis pertama. Untuk itu bagi mahasiswa yang akan mengikuti pembelajaran secara luring, 

segera untuk melaksanakan vaksinasi. Bagi mabasiswa di sek.itar Kabupaten Banyumas yang 

belum mendapatkan vaksin dapat mengikuti kegiatan vaksinasi Program Vaberaya. 

17. Mahasiswa yang datang dari luar wilayah Jawa Tengah, wajib memastikan diri dalam kondisi 

sehat, aman dalam perjalanan menuju Purwokerto atau Purbalingga, dan melakukan 

pemeriksaan kesehatan serta prosedur ikutannya setelah sampai di Purwokerto atau Purbalingga 

sesuai protokol yang telah ditetapkan di Unsoed. 

18. Asrama mahasiswa disiapkan khusus untuk memfasilitasi kebutuhan isolasi mandiri bagi 

mahasiswa dari luar Jawa Tengah selama 14 hari berdasarkan rekomendasi Satgas Covid-19 

Unsoed. 

19. Satgas Covid-19 Unsoed menguatkan koordinasi dengan masyarakat sekitar kampus untuk 

mendukung pelaksanaan isolasi mandiri mahasiswa di pondokan/kost. 

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Melaporkan penyelenggaraan KBM kepada satuan tugas penanganan Covid-19 secara rutin. 

2. Melakukan testing dan tracing secara berkala. 

3. Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus 
memenuhi syarat : 

a) dalam keadaan sehat dan dilakukan pemeriksaan sebelum masuk kawasan kampus, serta 

dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memilik.i penyakit penyerta (komorbid); 

b) sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan 

yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi 

atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid); 

c) mahasiswa menyerahkan surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua. Format surat 

pernyataan disediakan oleh fakultas; 

d) bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka dapat memilih 

pembelajaran secara daring; 

e) mahasiswa dari luar daerah/luar negeri wajib memastikan diri dalam keadaan sehat, 

melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab, atau sesuai 

peraturan/protokol yang berlaku di daerah setempat. 

4. KBM secara luring dilaksanakan dengan memperhatikan tindakan pencegahan penyebaran 

Covid-19 dengan pengaturan sebagai berikut: 



a) Melakukan disinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan 
setelah pembelajaran difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelaran 
tatap muka; 

b) melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi, 
c) menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerurnunan, 

dan terjadinya kontak jarak dekat; 
d) menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis; 
e) menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang 

menutupi hidung dan mulut; 
f) menerapkan jaga jarak minimal 1,5 ( satu koma lima) meter antar orang; 
g) membatasi penggunaan ruang maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas okupansi 

ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 25 ( dua puluh lima) orang; 
h) menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi; 
i) menerapkan etika batuk/bersin yang benar; 
j) menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang 

memiliki gejala/kriteria Covid-19; 
k) menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan 

perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun contact tracing), 
I) menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan 
m) melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah setempat apabila 

ditemukan kasus Covid-19; 
n) ventilasi ruang dibuka maksimal dan tidak menyalakan Air Conditioner (AC); 
o) dibatasi waktu KBM dalam ruangan/kelas/laboratorium dan maksimal 60 menit dengan jeda 

waktu antar kegiatan minimal 30 menit; 
p) KBM yang dilaksanakan secara bauran, diatur melalui bentuk pergiliran (shifting) untuk 

masing-masing mata kuliah dengan jadwal kuliah luring dari mahasiswa bemomor induk 
gasal atau genap, serta bilamana memungkinkan dilakukan optimalisasi penambahanjumlah 
ruangan kelas yang digunakan. 

5. Pelaksanaan perkuliahan secara daring diutamakan secara asynchronous dengan E-learning 
Jenderal Soedirman University (eldiru) dengan tetap menjaga kualitas proses pembelajaran 
yang berorientasi pada pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah. 

6. Seluruh warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan 
. . 

masmg-masmg. 
7. Dalam ha! ditemukan kasus konfirmasi positif Covid-19 di Unsoed, Rektor akan menghentikan 

sementara pembelajaran tatap muka/luring, sampai kondisi aman. 
8. Dalam ha] terjadi peningkatan status peningkatan resiko Covid-19 di kabupaten Banyumas dan 

Purbalingga, Rektor akan berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat 
untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka. 



C. Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Masing-masing fakultas dan unit kerja menegakkan standar operasional prosedur protokol 

kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan 
standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan. 

2. Pelaksanaan KEM dipantau oleh program studi bersama Tim Kesehatan dan Keselamatan 

Fakultas. Secara rutin dilaporkan dan berkoordinasi dengan tim Satgas Covid-19 Unsoed. 

Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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