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SURAT EDARAN 

NOMOR  9 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR 

DALAM TATANAN NORMAL BARU 
 

Yth : 1. Ketua Senat ; 

2. Para Wakil Rektor; 

3. Para Dekan ; 

4. Ketua LP2MPP; 

5. Para Kepala Biro; 

6. Para Ketua Program Studi; 

7. Para Kepala UPT; 

8. Ketua SPI; 

9. Para Dosen; 

10. Para Tenaga Kependidikan; 

11. Para Mahasiswa 

di Lingkungan ISI Denpasar  

 

Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan ISI Denpasar, maka dipandang perlu 

kami sampaikan kebijakan dan langkah strategis kegiatan belajar mengajar di lingkungan ISI Denpasar 

dalam tatanan normal baru sebagai berikut. 

 

1. Bahwa kegiatan belajar mengajar di seluruh jenjang program pendidikan termasuk Dharmasiswa 

RI sampai akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 (akhir Agustus 2020) dilakukan 

secara dalam jaringan (daring)  dan / tatap muka langsung di kelas  sebagai berikut. 

 

a. Kegiatan belajar mengajar mata kuliah teori dilaksanakan secara daring penuh. Dosen dan 

mahasiswa menyepakati aplikasi atau platform yang digunakan. 

b. Kegiatan belajar mengajar mata kuliah praktek/studio/laboratorium dapat dilaksnakan secara 

daring dan/atau tatap muka langsung di kelas.  Jika dilaksanakan secara tatap muka langsung 

di kelas harus sesuai dengan protokol kesehatan, sebagai berikut : 

1) dosen sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar berkoordinasi dengan  

Bagan Tata Usaha fakultas/pasca sarjana  untuk menyiapkan ruang kelas; 

2) memastikan kesehatan ruang kuliah; 

3) ketersediaan sarana cuci tangan / hand sanitizer; 

4) melakukan pemeriksaan suhu badan; 

5) dosen dan mahasiswa dalam keadaan sehat/tidak sedang sakit dengan gejala demam, 

batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. 

6) menggunakan masker; 

7) menjaga jarak minimal 1 (satu)  meter tempat duduk ke samping kanan dan kiri, ke 

depan dan belakang;  
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8) menghindarkan kontak fisik dan pertukaran peralatan;  

9) dalam hal jarak minimal sebagaimana dimaksud pada angka 7) tidak dapat dipenuhi 

sebagai akibat keterbatasan luasan ruang kelas, kegiatan belajar mengajar  dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan cara dibagi beberapa shift; 

c. Pelaksanaan ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS) mata kuliah teori 

dan mata kuliah praktek dapat dilaksanakan secara daring dan/atau tatap muka langsung di 

kelas harus sesuai dengan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud hurf b. 

d. Persyaratan mahasiswa peserta ujian sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. Pelaksanaan ujian tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) dan tugas akhir karya (seni pertunjukan 

serta seni rupa dan desain) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau tatap muka langsung di 

kelas. Jika dilaksanakan secara tatap muka langsung di kelas harus sesuai dengan protokol 

kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b. 

 

2. Bahwa dosen harus menetapkan ulang rencana pembelajaran semester (RPS)  untuk keselarasan 

tiga komponen Outcome Based Education (OBE), yakni capaian pembelajaran, aktivitas 

pembelajaran, dan metode assesment yang telah disusun dalam RPS jika tidak semua capaian 

pembelajaran dapat terpenuhi dengan pelaksanaan daring. 
 

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan akan disesuaikan 

dengan perkembangan situasi yang ada               

 

5  Juni 2020  

 

Rektor  

 
                                                                                    

        I Gede Arya Sugiartha  

                                                                                    NIP 196612011991031003 
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