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Pelaksanaan Perkuliahan Semester Gasal
Tahun Akademik 2020/2021

Kepada: Yth. Dekan/Direktur SPs/Kaprodi/Ka.Biro/Lembaga/Unit/
Universitas Muhammadiyah Surakarta
di Surakarta

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya tahun akademik 2020/2021, maka kami
informasikan beberapa hal sebagai berikut:

(1) Persiapan perkuliahan tahun akademik 2020/2021
(a) Perkuliahan dilaksanakan mulai tanggal 7 September 2020 dan mengacu

pada kalender akademik yang telah disusun. Pelaksanaan perkuliahan
mempertimbangkan situasi Covid-19, direncanakan dengan daring mulai
tanggal 7 September dan akan dieveluasi setiap bulan.

(b) Mempertimbangkan situasi yang ada saat ini, maka dilakukan rekayasa
pelaksanaan kurikulum sebagai berikut:
(i) Mata kuliah yang dilaksanakan semester gasal 2020/2021 semaksimal

mungkin diselenggarakan secara daring.
(ii) MK teori semester genap dapat digeser pada semester gasal, untuk

menggantikan MK praktikum yang tidak memungkinkan dilaksanakan
secara daring.

(c) Mahasiswa dapat menempuh SKS dengan ketentuan, IPS >3,20 dapat
menempuh 24 SKS, 2,75 - 3,20 dapat menempuh 22 SKS, 2,25 - 2,75
dapat menempuh 20 SKS dan IPS kurang dari sama dengan 2,25 dapat
menempuh 18 SKS.

(d) Sehubungan dengan rekayasa kurikulum yang dilakukan, mahasiswa dapat
menempuh plus 1 SKS.

(e) Pelaksanaan perkuliahan menggunakan perpaduan sinkron dan asinkron,
untuk itu diwajibkan RPS dan materi perkuliahan semester gasal
2020/2021 telah dipersipakan.

(f) Berdasarkan evaluasi bulanan, universitas akan mengumumkan
pelaksanaan perkuliahan tatap muka satu minggu sebelumnya.

(2) Pelaksanaan praktikum
(a) MK Praktikum yang dapat dilaksanakan secara daring dapat ditawarkan

pada semester gasal 2020/2021.
(b) MK Praktikum yang tidak memungkinkan diselenggarakan secara daring,

dapat digeser pelaksanaannya pada semester genap 2020/2021.
(c) MK Praktikum yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring dan

tidak memungkinkan digeser pada semester genap 2020/2021, MK
praktikum dapat ditawarkan pada gasal 2020/2021 dan pelaksanaan MK
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Praktikum dilakukan pada akhir semester gasal 2020/2021 dengan tetap
mempertimbangkan perkembangan situasi.

(3) Mempertimbangkan batas akhir studi bagi mahasiswa Angkatan lama, maka
dapat dilakukan remidi khusus dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Mahasiswa yang dapat mengikuti remidi khusus adalah mahasiswa

angkatan 2015/2016 dan sebelumnya.
(b) Mahasiswa dipastikan dapat menyelesaikan studi maksimal pada

November 2020, mengingat batas pelaporan PD DIKTI adalah 20
Desember 2020.

(c) Mahasiswa yang tidak memungkinkan menyelesaikan studi pada November
2020, maka yang bersangkutan disarankan untuk pindah program studi
ataupun pindah universitas.

(d) Remidi khusus bagi mahasiswa yang masa studinya lebih dari 7 tahun,
terakhir dilaksanakan sebelum November 2020.

(4) Pelaksanaan orientasi mahasiswa baru
(a) Untuk adaptasi pelaksanaan perkuliahan gasal 2020/2021, maka bagi

mahasiswa baru perlu dilaksanakan orientasi pelaksanaan perkuliahan
gasal 2020/2021.

(b) Orientasi perkuliahan gasal 2020/2021 dilaksanakan sebagai bagian dari
fakultaria.

(c) Pelakasnaan orientasi dilakukan maksimal tanggal 5 September 2020.
(d) Materi yang disampaikan pada masa orientasi, semaksimal mungkin

mengakomodasi hal-hal sebagai berikut:
(i) Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi
(ii) Pengenalan perkuliahan dan praktikum di program studi
(iii) Pengenalan dosen pengampu MK
(iv) Pengenalan sistem pembimbingan akademik di Program Studi

(5) Untuk menunjang pelasanaan perkuliahan gasal 2020/2021, universitas
memberikan bantuan kuota kepada mahasiswa aktif UMS berbagai
jenjang/program senilai Rp. 200.000,- .

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan
terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh,

Dr. apt. Muhammad Dai, M.Si.
06-170474-01

TEMBUSAN:
1. Yth. Rektor sebagai laporan;
2. Yth. Wakil Rektor II, III, IV;
3. Arsip
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