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001/R/UNAMA/SE/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang kesiapsiagaan dan antisipasi
pencegahan dan penyebaran

COVID-19 dan akan dimulainya perkuliahan semester Ganjil

tahun akademik 2020/2021

pada tanggal 28 September 2020 serta berpatokan kepada

keputusan bersama empat menteri No.01/KB/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang panduan
pembelajaran semester Ganjil 2020/2021 di Perguruan Tinggi. Maka melalui kesepakatan
bersama antara unsur pimpinan UNAMA dan Yayasan Dinamika Bangsa di tetapkan:
1. Perkuliahan Jenjang S1 dan Diploma 3 dilakukan secara daring.
2. Masa perkuliahan daring dapat di tinjau kembali apabila ada terjadi perubahan
kebijakan dari kementrian.
3. Bagi Mahasiswa/i yang terkendala dengan spesifikasi komputer dalam mengerjakan
tugas perkuliahan, tetap dapat menggunakan Lab.komputer kampus di Jam
perkuliahan dengan menaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.
4. Sistem pembelajaran Daring menggunakan aplikasi Edmodo yang dapat diakses di
alamat http://edmodo.com dan aplikasi mobile di link https://s.id/edmod
5. Berkaitan dengan sistem pembelajaran daring tersebut maka diminta:
a. Kepada Bapak dan Ibu dosen menyiapkan proses pembelajaran di Aplikasi
Edmodo serta membuat kelas edmodo dengan format “Kode kelas nama
matakuliah” (contoh : 01PS3 Basis Data) dan mengupdate kode kelas di
laman https://siakad.unama.ac.id dengan login sebagai dosen (untuk informasi
akun SIAKAD silahkan menghubungi WA BAAK 082286742700 )
b. Kepada bapak dan Ibu Dosen mengupload materi atau melakukan
pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta harus
mencantumkan nama pertemuan di setiap perkuliahan daring yang
dilaksanakan (contoh : Pertemuan ke 1).
c. Kepada Mahasiswa/i diminta untuk membuat akun di http://edmodo.com serta
mendownload aplikadi edmodo melalui playstore https://s.id/edmod dan
melihat kode kelas edmodo beserta panduan penggunaan aplikasi di laman
http://siakad.unama.ac.id

dengan

login

sebagai

mahasiswa/i

d. Kepada Mahasiswa/i diwajibkan mengikuti kelas daring sesuai sesuai dengan
matakuliah yang telah dikontrak.
6. Masa absensi untuk perkuliahan daring berlangsung 1 minggu dan wajib melalui
edmodo
7. Minimal kehadiran untuk bisa ikut ujian akhir adalah 75% (Maksimal alpa 4 kali).
8. Proses desk evalation proposal Kerja praktek dilaksanakan oleh masing-masing dosen
pembimbing.
9. Proses seminar proposal Skripsi ditiadakan dan diganti dengan proses desk evalation
melibatkan dosen reviewer yang ditunjuk.
10. Proses bimbingan skripsi dan kerja praktek dilakukan secara online melalui aplikasi
edmodo.
11. Keputusan ini dalam surat edaran ini dapat ditinjau kembali dan diperbaiki jika
perlukan
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