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Assalaamu’alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu 
 

Sesuai dengan hasil  rapat pimpinan pada tanggal 11 Juni 2020, maka berikut 
disampaikan beberapa keputusan yang diambil oleh Universitas Muhammadiyah 
Surakarta terkait kebijakan New Normal perkuliahan dan mengantisipasi perkembangan 
pandemi Covid-19: 
 
1. UMS menerapkan new normal untuk pelaksanaan kegiatan kampus dengan 

pentahapan dan aktivitas terlampir. 

2. Hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran semester genap 2019/2020 dilakukan sesuai 

jadwal dengan ketentuan khusus sebagai berikut:  

a. Mahasiswa yang memenuhi kehadiran kulian luring dan daring minimal 75%, 

mengikuti ujian tengah semester, mengerjakan lebih dari 60% tugas yang 

diberikan oleh dosen dinyatakan lulus. Pemberian nilai A, B dan C oleh dosen 

disesuaikan dengan capaian pembelajaran mahasiswa dan komposisi penilaian 

yang ditentukan oleh dosen. 

b. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran kuliah 75%, mengerjakan tugas 

kurang dari 60% dan tidak mengikuti ujian tengah semester atau ujian akhir, 

dinyatakan tidak lulus dengan nilai D. 

3. Universitas, Fakultas dan Prodi tidak menyelenggarakan semester pendek, program 

peningkatan kompetensi dan remidi pada jeda semester genap 2019/2020 dan gasal 

2020/2021. 

4. Pelaksanaan kegiatan kuliah semester gasal 2020/2021 dilaksanakan mulai bulan 

September dengan pendekatan new normal fase I. 

5. Detail pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan implimentasi protokol kesehatan akan 

dimumumkan menyusul. 

Demikian keputusan ini disampaikan. Atas segala perhatian dan kerjasamanya diucapkan 
terima kasih. 
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KEBIJAKAN NEW NORMAL  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
 
UMS melakukan pendekatan New Normal secara menyesuaikan dengan 
perkembangan situasi dan secara bertahap diharapkan dapat memasuki keadaan 
normal kembali. Pentahapan fase new normal UMS dan prediksi terhadap situasi 
yang perlu mendapatkan perhatian: 
 

1. New Normal Fase I, Juli – Desember 2020, situasi beberapa daerah sudah 
turun dan beberapa daerah masih belum stabil. Covid-19 masih berpotensi besar 
menyebar. Perlu diwaspadai gelombang II pandemi Covid-19 (kasus terjadi di 
Korea Selatan). 

2. New Normal Fase II, Januari  – Juni 2021, sekiranya gelombang II 
terantisipasi dan tidak terjadi pada Juli – Desember 2020, virus Corona masih 
ada/ belum bisa sepenuhnya dihilangkan. Situasi New Normal II lebih terkendali. 

3. New Normal Fase III, Juli - dst 2021, situasi telah mendekati keadaan normal 
sebagaimana sebelum pandemi.  
 
Catatan: Kasus Flu Spanyol, terjadi pandemi dalam masa dua tahun 1918 – 
1920. Dengan situasi dan teknologi yang lebih baik, semestinya Pandemi Covid 19 
bisa selesai kurang dari dua tahun. Prediksi 1,5 tahun merupakan prediksi 
“pesimis”, sekiranya kasus ini tidak tertangani dengan baik. 

 
I. Pendekatan New Normal UMS Periode Juli – Desember 2020 

1. Pendekatan protokol kesehatan,  
a. Civitas Akademika UMS yang memasuki area kampus, ataupun ketika 

melakukan aktivitas-aktivitas lain diwajibkan untuk mengenakan masker. 
b. Membiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun, menggunakan hand 

sanitizer dan menjaga wudlu. 
c. Menjaga jarak, sekurangnya 1 M dalam berbagai kegiatan/ aktivitas. 
d. Pemeriksaan suhu bagi siapa saja yang memasuki area kampus, civitas/ 

pengunjung dengan suhu di atas 37,5oC tidak diperkenankan memasuki 
area kampus. 

e. Civitas dalam keadaan sakit, tidak diperkenankan untuk ke kampus. 
 

Catatan: UMS menyediakan tempat cuci tangan ditempat-tempat strategis di 
masing-masing Fakultas 

 
2. Pendekatan pembelajaran 

a. Pendekatan proses pembelajaran: 
(i) Pembelajaran dilaksanakan dengan kombinasi luring dan daring 

dengan komposisi 50 : 50.  



(ii) Jam tatap muka perkuliahan dilakukan reduksi menjadi maksimal 50 
menit setiap MK, dan dalam sehari mahasiswa maksimal menempuh 4 
MK (lebih kurang hanya 200 menit dikampus (3,5 jam). 

(iii) Modul MK secara lengkap diunggah dalam aplikasi pembelajaran 
online yang dipilih oleh dosen (Untuk LMS ditentukan dipilih 
Schoology dan Open Learning) 

b. Perkuliahan praktek:  
Untuk perkuliahan praktek dapat dilakukan dengan pendekatan:  
(1) Rekayasa kurikulum, perkuliahan semester gasal 2020 – 2021, 

hanya dilakukan untuk perkuliahan teori, perkuliahan praktek di 
geser pada semester genap 2020 – 2021.  

(2) Rekayasa waktu pelaksanaan pembelajaran praktek, tempuhan MK 
teori dimaksimalkan pada awal semester gasal 2020 – 2021, 
pelaksanaan MK dilakukan pada akhir semester gasal 2020 – 2021 
(Desember dan Januari).  

(3) Pendekatan pelaksanaan perkuliahan teori dan praktek 
menyesuaikan dengan situasi dan kesepakatan masing-masing prodi 
dan Fakultas.  

(4) Perkulihan praktek menerapkan protokol kesehatan secara ketat, 
termasuk dengan menggunakan face shield apabila diperlukan. 

c. KLB Sukoharjo & Data SKripsi di Lab 
Setelah situasi KLB Sukoharjo berakhir pada tanggal 31 Juli 2020, 
mahasiswa dapat memulai pengambilan data skripsi di laboratorium 
dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mahasiswa dari luar 
Solo-raya yang akan melakukan pelaksnaan penelitian di laboratorium 
diharapkan tetap berada didaerah masing-masing atau dapat 
melaksanakan penelitian di laboratoium UMS dengan memastikan kondisi 
kesehatannya. 

d. PMB melalui One Day Service (ODS) 
Pelaksanaan ODS akan segera dimulai dengan menyesuaikan 
perkembangan situasi dan kondisi implementasi New Normal di UMS. 
 

3. Pendekatan Peningkatan Mutu 
Untuk meningkatkan mutu pembelajaran daring, maka dilakukan pendekatan: 
a. Peningkatan mutu pembuatan modul pembelajaran daring sebagai 

pengganti program RPUPS 2020 – 2021. Sumber daya di arahkan untuk 
peningkatan mutu pembelajaran online. Ditargetkan pada bulan 
September 2021, semua modul MK telah tersedia dengan lengkap. 

b. LJM melakukan pendampingan untuk peningkatan mutu pembelajaran  
daring bagi dosen. 
 

4. Pengerahan SDM dosen dan tendik  
Pada periode ini secara bertahap jumlah SDM dosen dan tendik yang hadir di 
kampus ditingkatkan sampai mencapai 100 persen pada bulan September.  
a. Bulan Juli 2020, SDM UMS masuk 50%, dengan teknis sehari bekerja WFO 

dan satu hari bekerja WFH.  
b. Fungsi utama adalah mensukseskan penerapan protokol kesehatan dan 

peningkatan pembelajaran daring. 



 
II. Pendekatan New Normal UMS Periode Januari  – Juni 2021, 

1. Pendekatan protokol kesehatan, tetap dilakukan sebagai habit 
civitas UMS. 
a. Civitas Akademik UMS yang memasuki area kampus, ataupun aktivitas-

aktivitas lain diwajibkan untuk mengenakan masker. 
b. Membiasakan untuk mencuci tangan dengan sabun, mengenakan hand 

sanitizer dan menjaga wudlu. 
c. Menjaga jarak, sekurangnya 1 M dalam berbagai kegiatan/ aktivitas. 
d. Pemeriksaan suhu bagi siapa saja yang memasuki area kampus, civitas/ 

pengunjung dengan suhu di atas 37,5oC tidak diperkenankan memasuki 
area kampus. 

e. Civitas dalam keadaan sakit, tidak diperkenankan untuk ke kampus. 
 

2. Pendekatan pembelajaran 
a. Pendekatan proses pembelajaran 

(1) Pembelajaran dilaksanakan dengan kombinasi luring dan daring 
dengan komposisi 60 : 40.  

(2) Jam tatap muka perkuliahan dilakukan reduksi menjadi maksimal 70 
menit setiap MK, dan dalam sehari mahasiswa maksimal menempuh 4 
MK (lebih kurang hanya 280 menit dikampus (lebih kurang 4,5 jam). 

(3) Modul MK secara lengkap diunggah dalam aplikasi pembelajaran 
online yang dipilih oleh dosen (Untuk LMS ditentukan dipilih 
Schoology dan Open Learning). 
 

b. Perkuliahan praktek 
Untuk perkuliahan praktek dapat dilakukan secara penuh dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan secara penuh, dan apabila diperlukan 
mahasiswa dan dosen dalam praktikum dapat melengkapi diri dengan 
face shield. 
 

3. Pendekatan Peningkatan Mutu 
Untuk peningkatan mutu pembelajaran daring, maka dilakukan pendekatan: 
(a) Dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk pelaksanaan proses 

pembelajaran daring, sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan kombinasi 
perkuliahan daring. 

(b) LJM melakukan pendampingan untuk peningkatan mutu pembelajaran  
daring bagi dosen. 
 

4. Pengerahan SDM dosen dan tendik 
Pengerahan SDM dosen dan tendik melakukan aktivitas secara reguler dalam 
pelaksanaan tugas. 

 



 
III. Pendekatan New Normal UMS Periode Juli – dst 2021, 

1. Pendekatan protokol kesehatan 
Penerapan budaya pola hidup bersih dan olahraga, membiasakan cuci 
tangan dengan sabun dan menjaga wudlu. 

 
2. Pendekatan proses pembelajaran 

a. Pembelajaran dilakukan secara normal, waktu tatap muka sesuai 
dengan SKS MK. 

b. Pelaksanaan pembalajaran daring diwajibkan sekurangan-kurangnya 
30 persen (setara 4 luring) dan maksimal 70 persen (setara 8 kali 
luring).  

c. Pelaksanaan pembelajaran praktek dilakukan secara normal dengan 
memperhatikan protokol kesehatan. 
 

3. Pendekatan peningkatan mutu 
a. Pelaksanaan kembali RPUPS 
b. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara berkala, dengan meningkatkan 

kualitas pembelajaran daring. 
 

4. Pengerahan SDM dosen dan tendik 
SDM dosen dan tendik secara penuh melakukan aktivitas sesuai dengan 
tupoksi dosen, tendik dan pejabat struktural. 
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