EDARAN AKADEMIK
Nomor: 043/1.3.AU/J/2020
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Menindaklanjuti pada Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36962/MPK.A/HK/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran secara Daring dan
Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Rektor
UNIMUDA Sorong Nomor 05/13.AU/EDR/2020 tanggal 1 April 2020 tentang Kewaspadaan Dini,
Kesiapsiagaan, serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Covid-19 (Virus Corona) di
Lingkungan Kampus UNIMUDA dan Ma’had Bilal bin Rabah UNIMUDA Sorong, maka dengan
hormat kami sampaikan kepada seluruh mahasiswa dan dosen Universitas Pendidikan
Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong bahwa teknis perkuliahan daring (online) selama masa
edaran dimaksud berlaku, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kegiatan akademik yang bersifat tatap muka menjadi sistem pembelajaran daring (online)
atau pembelajaran alternatif non tatap muka bagi seluruh mahasiswa. Kegiatan akademik
yang dimaksud termasuk kegiatan perkuliahan, praktikum, bimbingan, ujian tengah
semester, dan ujian akhir semester.
2. Fakultas dan/atau Program Studi bersama Dosen dapat menentukan dan memilih metode
pembelajaran daring atau alternatif non tatap muka yang sesuai dengan kondisi dan
infrastruktur yang ada, dengan terus berkoordinasi dengan mahasiswa.
3. Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan akademik, dosen dapat memilih aplikasi dan
Learning Management System (LMS) berikut ini: E-Learning UNIMUDA, Google Classroom,
Google Meet, Google Suite for Education, Zoom, email, media sosial, atau bentuk lainnya.
4. Perkuliahan daring semester genap tetap mengacu pada kalender akademik tahun
2019/2020.
5. Jadwal perkuliahan daring setiap mata kuliah mengikuti jadwal perkuliahan
konvensional, atau atas kesepakatan bersama antara dosen pengampu dan mahasiswa.
6. Daftar hadir dan jurnal perkuliahan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan kuliah
konvensional. Adapun teknis pengisiannya dapat diatur sebagai berikut:
a. Jurnal pembelajaran diatur teknisnya oleh masing-masing kaprodi dan dilaporkan setiap
bulannya kepada Dekan pada masing-masing fakultas. Jurnal yang dilaporkan harap

dilampirkan dengan bukti kuliah daring setiap pertemuan semisal tangkapan layar
(screensot) perkuliahan daring atau bukti semisalnya yang telah disepakati.
b. Daftar hadir mahasiswa diatur teknisnya oleh Dosen pengampu mata kuliah dengan
kesepakatan bersama mahasiswa.
7. Setiap pertemuan daring, dosen pengampu wajib membagikan materi perkuliahan sesuai
pokok bahasan pada pertemuan dimaksud.
8. Dosen atau mahasiswa yang mengalami kesulitan teknis dalam proses perkuliahan daring,
dapat menghubungi UPT Pusdatin di hotline : +62821 8781 4616 (Bapak Firman, M.Pd.)
Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dengan penuh rasa
tanggung jawab, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Fastabiqul Khairat
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sorong, 01 April 2020
Kepala BAA,

Mukhlas Triono, M.Pd.
NIDN. 1223118701

Tembusan kepada:
1. Yth. Rektor UNIMUDA Sorong
2. Yth. Wakil Rektor UNIMUDA Sorong
3. Yth. Para Dekan serta Kaprodi di lingkungan UNIMUDA Sorong
4. Yth. Kepala Biro Umum dan SDM
5. Yth. Kepala Biro Keuangan dan Perencanaan Anggaran
6. Arsip

