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Petunjuk Teknis Tentbng Pelaksanaan Perkuliahan Masa Darurat Akademik

Masa Darurat Akademik

1.

:

Masa darurat akademik berlaku selama 14 hari terhitung sejak tanggal 15 Maret hin8ga 30 Maret

2020.

2.

Evaluasi keberlanjutan masa darurat akademik dilakukan pada hari ke 12 yaitu Jum'at, 28 Maret

2020 untuk menentukan perpanjangan masa darurat akademik atau pengembalian ke perkuliahan

normal.
Perkuliahan:

1.
2.

Perkuliahan dilaksanakan secara daring, mahasiswa mengikuti perkuliahan dari rumah, kost
atau asrama. Mahasiswa disarankan untuk tidak mengikuti perkuliahan di cofC, co-working
spoce atau tempat keramaian lainnya demi keamanan diri.
Sebelum melaksanakan kuliah daring, Dosen diwajibkan untuk men-create closs online di

3.

lgracias.
Perkuliahan online bisa menggunakan:

o
.
.
o
.

4.
5.
6.
7.
8.

LMS di Telkom University

(https://lms.telkomuniversity.ac.idl).

Googleclassroom(https://classroom.google.com),
Penyampaian video atau streaming bisa menggunakan Youtube, Google Hangout, Zoom
meetin& Micrososft team, Skype dan lainJain.
Diskusi bisa menggunakan lG, FB, WA, Email dan lain-lain.
HELPDESK (CLOVE).

CALVWA:08211 6563 s63
Kuliah dilaksanakan secara interaksi langsung/synchronous atau tidak langsung/asynchronous
sesuai dengan kebutuhan,
Dosen harus menimbang beban belajar mahasiswa terkait dengan penugasan selama masa
kuliah daring.
Dosen wajib merekam kegiatan perkuliahan daringnya berupa rekaman aktifitas di LMS,
screenshoot percakapan, atau lainnya sebagai bukti.
Pelaporan dilakukan melalui lgracias menggunakan BA Perkuliahan.
Kegiatan bimbingan Tugas Akhir dilaksanakan secara daring.
CELOE SERVICES

&

Praktlkum

1.

Pelaksanaan Praktikum ditunda atau diganti dengan penugasan yang bisa dilakukan secara

daring.
Praktikum dilaksanakan sampai batas akhir semester apabila memungkinkan sesuai kondisi
yang ada.
MK Praktikum dan modulnya yang akan diganti dengan penugasan ditentukan oleh Fakultas
dengan memperhatikan karakteristik tiap MK Praktikum.
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Magang dan Kerja Praktek

1.
2.

Mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan Magang dan Kerja Praktek dipersilahkan
mengikuti ketentuan institusi yang berlaku di tempat Magang atau Kerja Prakteknya.
Apabila atas kebijakan institusi tempat Magang/Kerja Prakteknya memulangkan mahasiswa,
maka mahasiswa tersebut diwajibkan untuk melakukan 'self-isolation' selama 14 hari sebelum
kembali ke kampus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan Pendukung Akademik:

1.

Segala kegiatan pendukung kegiatan akademik seperti mentoring, market day, kuliah umum

2.

Apabila memungkinkan, bisa diubah kegiatannya menjadi kuliah daring dengan tidak
mengumpulkan peserta dalam satu tempat.

(SG, Kapita Selekta, Kuliah Tamu)yang melibatkan banyak orang ditunda pelaksanaannya.

Layanan Akademik:

1.

2.

Semua layanan akademik (SLA, Openlibrary, LAC, dan LAA di Fakultas) tetap dibuka dengan
perubahan layanan sesuai dengan kebijakan masing-masing unit. Tidak ada layanan yang
mengakibatkan terkonsentrasinya massa.
Sedapat mungkin layanan dilakukan secara daring atau dengan mengurangi kontak secara
langsung.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan akan dievaluasi kembali sesuai dengan
perkembangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Akademik
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