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SURAT EDARAN 
NOMOR: B/4223/UN37/TU/2021 

 
TENTANG 

LAYANAN AKADEMIK DAN LAYANAN UMUM 
 DALAM RANGKA KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN INFEKSI 

COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
 
 
Yth.   Pimpinan Unit (Terlampir) 
  Di lingkungan Universitas Negeri Semarang 

 
 
Dalam rangka menekan laju penyebaran Covid 19, Rektor perlu mengatur kembali hal-hal sebagai 
berikut. 
 
A. Dasar 

 

1. Siaran Pers Presiden RI di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Kamis, 1 Juli 2021 tentang 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat; 

2. Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja dari Rumah di 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rangka Pencegahan 
dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);   

3. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran 
pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; 

4. Surat Edaran Rektor UNNES Nomor B/3923/UN37/TU/2021 tentang Pemberlakuan 
Kebijakan Bekerja Dari Rumah (BDR) di Lingkungan Universitas Negeri Semarang 
(UNNES) Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19); 

5. Surat Edaran Rektor Nomor: B/345/UN37/TU/2021 Tentang Penyelenggaraan 
Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 di Universitas Negeri 
Semarang. 

 
B. Layanan Akademik  

 

 
Ketentuan layanan akademik pada semester genap tahun akademik 2020/2021 di Universitas 
Negeri Semarang, adalah sebagai berikut. 
1. Semua kegiatan perkuliahan baik teori maupun praktik dilaksanakan secara daring melalui 

ELENA (elena.unnes.ac.id); 
2. Konten perkuliahan mendukung pencapaian CPMK, berupa paparan materi, forum diskusi 

interaktif, dan penugasan yang proporsional sesuai dengan kontrak perkuliahan dan beban 
SKS, dan tidak memberikan tugas kepada mahasiswa yang dikerjakan dengan 
berkelompok secara fisik; 

3. Paparan materi dalam bentuk video yang bersifat interaksi tunda maupun paparan materi 
dan diskusi interaktif dua arah yang bersifat interaksi langsung (seperti Google Meet, 
Zoom, Cisco WebEx, atau aplikasi lainnya) dilaksanakan maksimal 40 menit atau 
berdasarkan kesepakatan antara dosen dan seluruh mahaiswa peserta kuliah, dengan 
menggunakan model studi kasus, problem based learning, atau project based learning; 

4. Kegiatan perkuliahan hendaknya sesuai jadwal perkuliahan atau jadwal yang disepakati 
dengan mahasiswa dengan pengayaan materi dan penugasan dapat dilaksanakan dalam 
waktu satu minggu, tidak hanya pada jam sesuai jadwal perkuliahan reguler. Pencatatan 
kehadiran di aplikasi mulang berdasarkan keaktifan dalam perkuliahan; 

5. Untuk keperluan monitoring dan administrasi, dosen menuliskan link LMS saat mengisi 
mulang di Sikadu 2.0; 
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6. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan secara daring sesuai Prosedur Mutu UTS 
Daring (PM AKD-19B) melalui LMS atau aplikasi yang disepakati antara dosen dan 
mahasiswa dengan berkoordinasi dengan korprodi atau ketua bagian, dengan tetap 
menjaga kualitas ujian dan kejujuran mahasiswa; 

7. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan secara daring sesuai Prosedur Mutu UAS 
Daring (PM AKD-19B) melalui LMS atau aplikasi yang disepakati antara dosen dan 
mahasiswa dengan berkoordinasi dengan korprodi atau ketua bagian, dengan tetap 
menjaga kualitas ujian dan kejujuran mahasiswa; 

8. Ujian proposal Tugas Akhir (bila ada), Skripsi (bila ada), Tesis, dan Disertasi dilaksanakan 
secara daring sesuai Prosedur Mutu Ujian skripsi daring (PM-AKD20) melalui aplikasi 
yang disepakati oleh dosen penguji, mahasiswa, dan panitia ujian. Ujian komprehensif 
(kalau ada) dilaksanakan secara daring; 

9. Pembimbingan akademik dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi yang tersedia 
berdasarkan kesepakatan antara dosen dan mahasiswa; 

10. Dosen pembimbing dapat memberikan altematif pengerjaan dan penyelesaian Tugas 
Akhir, Skripsi, atau Tesis, bagi mahasiswa yang mengalami hambatan dengan tetap 
menjaga pemenuhan CPMK dan menyampaikannya kepada korprodi atau ketua bagian 
untuk menggunakan data sekunder, mengubah lingkup kegiatan studi, pengambilan data 
secara daring, studi literatur, mengerjakan proyek dan mempublikasikan secara daring, 
atau altematif lainnya. Dalam hal khusus, Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, atau Disertasi dapat 
dikerjakan di laboratorium dengan protokol kesehatan yang ketat; 

11. Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Disertasi (Ujian Tertutup) dilaksanakan secara 
daring sesuai Prosedur Mutu Ujian skripsi daring (PM-AKD-20) melalui aplikasi yang 
disepakati oleh dosen penguji, mahasiswa, dan panitia ujian; 

12. Kelulusan mahasiswa Program Doktor ditetapkan pada pelaksanaan Ujian Tertutup. Ujian 
Terbuka dilakukan secara daring melalui video streaming. Predikat kelulusan diberikan 
pada Ujian Terbuka. Mahasiswa Program Doktor yang memiliki sebuah artikel yang telah 
terbit pada jurnal internasional bereputasi Q1 atau Q2 atau 2 buah artikel yang telah terbit 
pada jurnal internasional bereputasi Q3 atau Q4 dibebaskan dari kewajiban Ujian Terbuka; 
dalam kasus ini predikat kelulusan diberikan pada Ujian Tertutup; 

13. Tes TOEFL sebagai persyaratan pendaftaran Ujian Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, dan Ujian 
Tertutup Disertasi diselenggarakan oleh LP3 UNNES secara daring; 

14. PPL atau PKL dilakasanakan secara daring dan atau luring sesuai kondisi sekolah/instansi 
tempat PPL/PKL. KKN dilaksanakan secara daring; 

15. Layanan bebas perpustakaan dilaksanakan secara daring melalui bit.ly/bebasperpusunnes; 
16. Wisuda dilaksanakan secara daring dan luring. Wisudawan terbaik diundang secara luring, 

sedangkan wisudawan yang lain mengikuti wisuda secara daring. 
 

C. Layanan Umum 
 

Ketentuan layanan Umum pada Universitas Negeri Semarang, adalah sebagai berikut. 
1. Membatasi kegiatan fisik di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan 

melakukan bekerja dari rumah (BDR) 100% dan untuk jenis pekerjaan esensial 
dapat dikerjakan dikantor dengan mematuhi protokol kesehatan. 

2. BDR dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021 dan selanjutnya akan 
dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi; 

3. Apabila ada pekerjaan non esensial yang sifatnya sangat mendesak dan tidak dapat 
dikerjakan dirumah maka dapat dikerjakan di kantor; 

4. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan dikantor terdapat kunjungan (tamu) yang bersifat 
penting dan sangat mendesak, paling banyak 3 (tiga) orang, dengan menunjukkan hasil 
tes swab antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dalam kurun waktu 2 
x 24 jam; 

5. Selama pemberlakuan BDR: 
a. Tidak ada kegiatan kedinasan ke luar daerah;  
b. kegiatan tatap muka (fisik) dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari 

kapasitas ruang pertemuan;  
c. kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar 

UNNES diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat sangat 
mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat; dan 

d. seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan 
prinsip 3M, yaitu: 
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1) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah 
tanpa terkecuali;  

2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer; 
dan  

3) menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali 
untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat 
perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan 
Covid-19. 

6. Ruang kuliah, ruang laboratorium, aula, ruang pertemuan, PKM, perpustakaan, mushola, 
masjid dan fasilitas umum ditutup sementara; 

7. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana 
olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) 
ditutup sementara; 

8. Puslakes UNNES tetap memberi layanan sesuai dengan penyesuaian situasi dan kondisi; 
9. Rapat-rapat pimpinan untuk bahasan yang esensial maksimal 30 orang dengan protokol 

kesehatan ketat; 
10. Untuk sementara tidak menerima tamu kecuali dengan penugasan dari 

Kemendikbud-Ristek atau Pejabat lain. Penerimaan tamu dengan menunjukkan surat 
tugas, hasil swab/negatif dan protokol kesehatan ketat dengan menunjukkan hasil tes 
swab antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dalam kurun waktu 2 x 
24 jam; 

11. Pimpinan unit mohon mefasilitasi dan memantau dosen/tendik yang melakukan BDR  
serta penerapan protokol kesehatan 3 M di unit masing-masing; 

12. Perjalanan dinas luar kota tidak diperbolehkan kecuali izin Pusat Penanganan Covid 
UNNES dan tugas Rektor. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak 
jauh (pesawat, bus dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis 
I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh 
lainnya; 

13. Program Jaga Kanca untuk dosen, tendik, dan mahasiswa (yang berada di lingkar 
kampus) ditingkatkan. 

 
Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat diperhatikan. Selamat melaksanakan kerja dari 
rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 
memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua dan semoga pandemi COVID-19 ini 
segera berakhir.  

 
Semarang, 2 Juli 2021 
Rektor, 
 

 
 
Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. 
NIP. 196612101991031003 
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