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MAKLUMAT REKTOR 

No. 208/A.2-II/BR/III/2020 
 
 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
 
Dalam rangka mempertegas edaran sebelumnya, yaitu edaran nomor No. 163/A.2-
II/BR/III/2020, No. 197/A.2-II/BR/III/2020 dan No: 114/A.4-I/Mawa/III/2020 serta 
mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, Pimpinan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta menyampaikan bahwa;  
 
1. Pelaksanaan Wisuda Periode III Tahun Akademik 2019/2020 yang sedianya 

dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2020 DITUNDA pelaksanaanya sampai 
dengan diumumkan kembali. Setelah tanggal 28 Maret 2020, mahasiswa dapat 
mengambil copy ijazah dan legalisirnya di Fakultas masing-masing. 

 
2. Menggantikan perkuliahan/pembelajaran tatap muka dengan memaksimalkan 

perkuliahan/pembelajaran dalam bentuk daring/hybrid/online/e-learning dengan 

menggunakan aplikasi SCHOOLOGY, ZOOM, SKYPE, GOOGLE-
CLASSROOM, atau perangkat elektronik lainnya dengan menjada substansi 
tanpa mengurangi capaian pembelajaran yang telah direncanakan. 

 
3. Pelaksanaan kuliah praktikum, PKL, PPL, Magang, Baitul Arqam mahasiswa, dan 

aktivitas sejenis, dapat diambil langkah sebagai berikut: (a) penjadwalan ulang 
apabila memungkinkan, atau (b) digantikan dengan metode lain, atau (c) tetap 
dilaksanakan tatap muka dengan mempertimbangkan keadaan dan 

memperhatikan kebijakan lembaga mitra’ 
 

4. Melakukan penjadwalan/pembatalan untuk aktivitas akademik dan non akademik  

civitas UMS yang bersifat outing, seperti seminar, baitul arqam, workshop, 
lokakarya, conference, dan sejenisnya  dengan mempertimbangkan masukan 
dari mitra; 
 

5. Aktivitas yang bersifat mengumpulkan audien dalam jumlah besar dialihkan 
dalam bentuk webinar atau dijadwal ulang. 

 
6. Berbagai kegiatan lomba dan kegiatan non akademik lainnya yang melibatkan 

lembaga lain dengan peserta dalam jumlah besar dialihkan atau dijadwal ulang. 
 

7. Menunda pelaksanaan seluruh kegiatan Ormawa terhitung mulai hari ini, Sabtu 
14 Maret 2020 sampai dengan dua minggu kedepan atau sampai permasalahan 

COVID 19 mereda;  
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8. Meminimalisir kontak intens antar individu/mahasiswa di ruang-ruang 

kemahasiswaaan. 
 

9. Meningkatkan dan menjaga kebersihan, pola hidup bersih dan sehat (PHBS) baik 

di lingkungan kampus maupun di lingkungan kehidupan sehari hari;  
 

10. Sangat membatasi kunjungan ke luar negeri bagi civitas akademika UMS dan 

melakukan penjadwalan ulang kunjungan mitra dari luar negeri ke Universitas 
Muhammadiyah Surakarta; 

 

11. Menganjurkan semua dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk tidak 
melakukan perjalanan di dalam negeri yang tidak penting; 

 

12. Melarang mahasiswa beraktivitas pada malam hari di lingkungan kampus UMS, 
termasuk berkumpul-kumpul di hall, kantin, lobby dan tempat lain sejenisnya;  
 

13. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan konsumsi makanan yang 
seimbang dan berolahraga; 

 
14. Senantiasa menjaga kebersihan, menjaga wudlu dan mencuci tangan dengan 

sabun ataupun hand sanitizer (Fakultas/Biro/ Lembaga/Unit diinstruksikan untuk 

menyiapkan hand sanitizer di semua tempat strategis); 
 
15. Menggunakan masker bagi yang mengalami gangguan saluran pernafasan; 

 
16. Segera melakukan pemeriksaan ke klinik atau rumah sakit terdekat sekiranya 

mengalami demam dan diikuti dengan gangguan saluran nafas dalam waktu 

yang lama; dan 
 
17. Rutin membersihkan sarana yang digunakan oleh umum dengan menggunakan 

disinfektan. 
 

Demikian maklumat ini dibuat untuk dilaksanakan, kepada Dekan/Kepala 

Biro/Lembaga/Unit dapat menyesuaikan dan menginformasikan kepada seluruh 
civitas akademika di lingkungan masing-masing.  
 

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  
 

 
Surakarta, 14 Maret 2020 
Rektor,  

 
 
 
 

Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.  
NIDN 0625066301 

 


