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Dengan hormat,
Seperti kita ketahui bersama, perkembangan terkini terkait pandemi COVID-19 di Indonesia masih
belum mereda. Berkenaan dengan hal tersebut, universitas perlu menentukan langkah dan
keputusan konkret dengan memprioritaskan aspek kesehatan dan keselamatan seluruh Civitas
Academica UAJY.
Penetapan kebijakan ini tetap berpegang pada prinsip Aman dan Produktif dengan berpedoman
pada kebijakan dari pemerintah pusat serta perkembangan data terkini jumlah pasien COVID-19,
baik di DIY maupun di Indonesia. Langkah konkret ini untuk menindaklanjuti Surat Edaran Rektor
No. 82/In/R tentang Antisipasi Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Surat Edaran Rektor No. 151/In/R tentang Pemberitahuan Penutup Semester dan
Apresiasi, serta merujuk pada Surat Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan
Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa
Pandemi
Covid-19
Nomor
01/KB/2020,
Nomor
516
Tahun
2020,
Nomor
HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 tertanggal 15 Juni 2020. Oleh karena itu, melalui
surat ini universitas menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan aktivitas akademik Semester Gasal
Tahun Akademik 2020/2021 dalam masa Adaptasi menuju Kebiasaan Baru. Kebijakan ini
dilandasi dengan tetap mengutamakan kebersihan, kesehatan dan keselamatan seluruh Civitas
Academica UAJY yakni sebagai berikut ini.
1. Aktivitas akademik di Semester Gasal TA. 2020/2021 dilaksanakan secara daring untuk
mata kuliah teori sampai akhir semester. Dosen dimohon untuk mempersiapkan materi
perkuliahan secara daring dengan matang, sehingga penjaminan mutu akademik tetap
terjaga, dengan mempertimbangkan faktor jaringan internet di masing-masing lokasi.
2. Mengacu pada Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun
Akademik Baru di Masa Pandemi COVID-19 tertanggal 15 Juni 2020 yang dirilis oleh
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Dalam Negeri, mata kuliah yang bersifat praktek
diarahkan untuk
dilaksanakan secara daring. Bila tetap diperlukan praktikum di laboratorium, maka Dekan
Fakultas dan Direktur Program Pascasarjana dapat mengatur jadwal pelaksanaan

praktikum di kampus mulai hari Senin, tanggal 2 November 2020, dengan memperhatikan
pemenuhan protokol Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan bagi proses repopulasi
mahasiswa UAJY yang akan dirilis kemudian. Pelaksanaan perkuliahan praktek tetap
memperhatikan fleksibilitas. Bagi mahasiswa yang tidak dapat hadir agar dapat mengikuti
perkuliahan secara daring.
3. Mahasiswa yang sedang menjalankan Skripsi/Tugas Akhir dan membutuhkan penelitian
di laboratorium, diperbolehkan memasuki area kampus secara terbatas mulai 1
September 2020, dengan tetap mematuhi Protokol Kebersihan, Kesehatan, dan
Keselamatan yang berlaku.
4. Aktivitas Magang, Kuliah Kerja Lapangan (KKL), dan Kuliah Praktek (KP) diarahkan untuk
dilaksanakan secara daring. Apabila dilaksanakan di lapangan, maka tempat
magang/KKL/KP harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan mahasiswa wajib
menyerahkan surat persetujuan dari orang tua kepada Fakultas masing-masing. Detail
pelaksanaan diatur oleh masing-masing Fakultas.
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Semester Gasal TA. 2020/2021 dilaksanakan dengan konsep
KKN Society 5.0 secara daring atau KKN lapangan yang tidak dilaksanakan dalam bentuk
massal. Jika mahasiswa memilih bukan program KKN Society 5.0 (secara daring) karena
alasan tertentu, maka wajib menyerahkan surat persetujuan dari orang tua. Pelaksanaan
KKN diatur lebih lanjut oleh LPPM.
6. Pelaksanaan Wisuda periode IV TA. 2019/2020 dilaksanakan secara daring. Detail terkait
pelaksanaan wisuda akan disampaikan kemudian.
7. Aktivitas kemahasiswaan dilaksanakan secara daring dan dikoordinasikan oleh Kantor
Kemahasiswaan, Alumni, dan Campus Ministry (KKACM).
8. Khusus bagi mahasiswa baru, informasi terkait pelaksanaan kegiatan inisiasi dan sistem
pembelajaran, akan diinformasikan secara khusus melalui email UAJY yang diberikan
kepada seluruh mahasiswa baru. Pada prinsipnya aktivitas mahasiswa baru akan diarahkan
untuk dilakukan secara daring.
9. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian dosen, akan diatur kemudian oleh masingmasing unit dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku.
10. Protokol Kebersihan, Kesehatan, dan Keselamatan untuk proses repopulasi mahasiswa ke
depan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam surat ini akan diumumkan kemudian.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat diketahui dan dilaksanakan oleh segenap Civitas
Academica UAJY, sebagai upaya universitas dalam memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh
Civitas Academica di masa Adaptasi menuju Kebiasaan Baru. Kami berharap segenap Civitas
Academica dapat menyesuaikan diri dan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku di manapun
berada.
Segala sesuatunya akan terus ditinjau dan dievaluasi, sesuai dengan perkembangan dan kondisi
yang ada.
Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua.
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