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Tentang

Kesiapsiagaan Dan Pencegahan

Penyebaran COYID'l9 (Corona Virus Disease-19)

STIE BankBPD Jateng

Kepada Yth.
Civitas Akademika
STIE Bank BPD Jateng

Semarang

I)asar:

1. Surat edaran menteri pendidikan dan kebudayaan nomor : 3 tahun 2020 Efiang
pencegahan Corona Virus Disease (COYID -19) Pada satuan pendidikan;

2. Surat sekretaris jenderal kementrian pendidikan dan kebudayaan nomor :

35492lAA5llX./2A20 tanggal 12 Maret 2020 perihal pemcegahan penyebaran Corona

Virus Disease (COVID-I9) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Surat Edaran Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor : 44010005942 tanggal 14 Maret

2020 tentangpeningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi COVID-I9
4. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor :8113951440fiil12020 tertanggal 15 Maret 2020

perihal langkah-langkah yang diambil terkait dengan peningkatan kewaspadaan terhadap

risiko penularan COVID-I 9.

Menindaklar{uti perkembangan penyebaran waba}r COYID-I9 yang terjadi di berbagai

negara, status pandemik oleh WHO. Tindak lanjut terhadap p€netapan status tersebut, STIE

Bank BPD Jateng memutuskan beberapa kebijakan proses pembelajaran sebagai berikut :

1. Kesiagaan Umum :

a. Meminta seluruh Civitas Akademika STIE Bank BPD Jateng untuk tetap tenang dan

tidak memancing kepanikan, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan menghindari

kerumunan;

b. Meningkatkan edukasi tentang COVID-l9 kepada seluruh Civitas Akademika STIE

Bank BPD Jateng;



Melakukan promosi kesehatan intensif untuk pencegahan penularan infeksi di
lingkungan STIE Bank BPD Jateng melalui hond lrygieru, tidak berjabat
tangan/bersalaman;

Mengurangi berbagai kegiatan yang melibatkan Civitas Akademika STIE Bank BPD
Jateng, baik berada di dalam maupun di luar kampus;

Membatalkan dan/atau menunda kegiatan yang melihatkan banyak oftrng, terrnasuk

kegiatan seminar, worlcshop, pengabdian kepada masyarakaq dan kegiatan lainny4
dan

Hari kerja seperti biasa bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga dasar

namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-l9. Namun

apabila terindikasi sakit maka sebaiknya tidak perlu masuk kerja dan memberikan

surat ijin sakit.

2. Kegiatan Akademik:

a. PelaksanaanPerkuliahan
Terhitung sejak hari Senin tanggal 16 Maret 2020 pukul 12.00 WIB sampai dengan

Senin tanggal 28 Maret 2020, mengubah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dalam

bentuk kuliah tatap muka menjadi pembelajaran dengan tanpa tatap muka (PITM)
yang prinsipnya kegiatan KBM tanpa kehadiran mahasiswa. Teknis pelaksanaan

IrfTM diserahkam kepada masing-rnasing dosen yang tetap berkoordinasi dengan

Ketua Program Studi. Aktivitas perkuliahan tatap muka dimutai kernbali pada hari
Senin tanggal30 Maret 202A;

b. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) dan UAS.
Pelaksanaan UTS dan UAS Genap TA.201912020 dilaksanakan dalam ber*tk take

Itome test (dikerjakan di rumatr) dan secara online atau dengan menggunakan media

sosial. Teknis pelaksanaan UTS dan UAS diserahkan kepada masing-masing dosen

dan tetap berkoordinasi dengan Jurusan dan Fakultas. Penyerahan nilai (angka) hasil
UTS dan UAS maksimal dua minggu dari tanggal pelaksanaan ujian;

c. Pelaksanaan Kuliah Praktik/Praktikum
Pelaksanaan kegiakn belajar mengajar (KBM) dalam bentuk praktik laboratorium

dijadwalkan ulang kembali oleh kogram Studi dan tetap berkoordinasi dengan
jurusan yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

d. Pelaksanaan Kuliah Lapangan/I(Kl
Pelaksanaan kuliah lapangan/KKl dibatalkan dan menggantinya dengan memberikan
tugas terstruktur kepada mahasiswa dibawah koordinasi Ketua Program Studi. Teknik
pelaksanaannya diserahkan kepada progrcm studi yang berkoordinasi dengan Wakil
Ketua I dan Bagian Akademik (BAAK);

e. Kuliah Kerja Praktik/KtrO
Pelaksanaan Kuliah Kerja Praktik/KKP disesuaikan dengan aturan di tempat atau

Perusahaan dimana mahasiswa melaksanakan KKP;

c.

e.



f. Kegiatan pembimbingan/Konsnltasi/Skripsi/Tesis
Kegiatan-kegiatan tersebut diatas dan kegiatan lain sejenisnya tidak dilakukan dengan
tatap muka, atau dengan peserta terbatas dapat dilakukan dalam ruang ujian dengan
tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi COVID-l9 yang sebaik
mungkin;

g. Pelaksanaan seminarlFGD/WorkshoplStudium General
pelaksanaan kegiatan seminarffGDAilorkshop/Studium General kegiatannya ditunda
atau dijadwalkan ulang dengan menggantinya dengan kegiatan lain. Dalam hal
apabila kegiatan tidak dapat dijadwalkan ulang dan tidak dapat diganti dengan metode

lain, maka penyelenggaraannya harus disertai dengan tindakan kewaspadaar dan
pencegahan penularan infeksi COVID.19 yang sebaik mungkin;

h. Pelaksanaan lYi.suda
Pelaksanaan wisuda program Sarjana dan pascasarjana periode ke-37 tahun akademik
20l9D420 yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2020
ditunda dan akan dilaksanakan bersamaan dengan wisuda pada periode September

202A.Bagt calon wisudawan yang akan mengikuti kegiatan wisuda dapat mendaftar
dan mengikuti kegiatan wisuda berikutnya Teknis pengambilan iarah akan diatur
dengan ketentuan tersendiri.

3. Kegiatan Non-Akademik

a. UpacaraBendera
kegiatan upacam bendera yang dilaksanakan oleh STIE Bank BPD Jateng ditiadakan
sampai dengan adanyaketentuan lebih lanjut;

b. SenamPagi
kegiatan senam pagi di STIE Bank BPD Jaieng ditiadakan sampai dengan adanya
ketentuan lebih lar{ut;

c. Kegiatan Olahraga lainnya
kegiatan olahraga lainnya (futsal, badmintorU sepakbola dll) ditiadakan sampai
dengan adanya ketentuan lebih lanjut;

d. Peminjamon ruangan
peminjaman nxmgan yang digunakan untuk mobilisasi banyak oftmg tidak diizinkan;

e. Ruang sekretariat BEI|{/DPM
Ruang sekretariat BEM/DPM dan organisasi mahasiswa yang
lain untuk dikosongkan atau tidak digunakan sampai dengan waktu adanya ketentuan
lebih la4iut;

f. Kunjungan
kunjungan kerja dan/atau kunjungan studi kampus ke STIE Bank BPD Jateng untuk
sementara ditiadakan sampai dengan adanya ketentuan lebih lanjut.



4. Kegiatan Keagamaan:

a. Kegiatan sholat Jumat den Sholat Berjamaah
Dihimbau untuk menggunakan sajadah sendiri-sendiri, dan mengenakan mukenanya

sendiri (bagi wanita).

5. Kegiatan Perjalanan :

a. Civitas Akademika dihimbau untuk membatasi, menunda" danlatau membatalkan
perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri; dan

b. Civitas akademika dihimbau untuk membatasi kedatangan tamu, baik dari dalam

negeri maupun luar negeri.

6.Informasi lainnya

Untuk komunikasi dan informasi dapat menghubungi Hotline STIE Bank BPD Jateng

(Whaxapp) +6281388850001 Atau email : stiebankbpdjateng.sekretariat@email.com.

Tembusan:
l. YAKEKARBPD Jawa Tengah

2. BPH Pendidikan BPD Jawa Tengah

3. Arsip

Dikeluarkan di Semarang

Senirr, tanggal 16 Maret 2020


