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S U R A T   E D A R A N  

Nomor: 019/1-Ed/IAIH.96/V/2020 
 

Tentang 

Mekanisme Perkuliahan ditengah wabah pandemi virus Covid-19  
 

Bismillahi Wabihamdihi 

Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 

Dengan hormat, 

Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, teriring sholawat serta salam atas 

junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau. 

Menindaklanjuti hasil rapat “Mekanisme Perkuliahan, Pembayaran SPP, Ujian, dan Skripsi ditengah 

Wabah Pandemi Covid-19” pada hari Selasa, 12 Mei 2020 Pukul 09:10 WITA melalui Daring Aplikasi 

ZOOM maka dihasilkan keputusan sebagai berikut : 

1. Perkuliahan tetap dilakukan secara online melalui aplikasi yang dapat digunakan oleh dosen dengan 

mempertimbangkan aksesabilitas dan kemudahan bagi mahasiswa. 

2. Pelaksanaan UTS dan UAS dilaksanakan melalui aplikasi jaringan online yang tersedia sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. Adapun teknis pelaksanaan diserahkan kepada masing-

masing dosen yang bersangkutan dengan pengawasan prodi dan fakultas melalui mekanisme 

pertanggungjawaban yang dapat diukur baik menggunakan Sreenshot/Caputre/Printscreen, Berita 

Acara, Daftar Nilai serta mekanisme lain yang lazim. 

3. Penentuan nilai UAS Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 ditetapkan berdasarkan 

perimbangan jumlah kehadiran saat perkuliahan offline (sebelum perkuliahan diliburkan), intensitas 

dan kualitas partisipasi kuliah online, pemberian tugas mandiri maupun kelompok dan skor test. 

Ketentuan tentang perimbangan tersebut dapat disesuaikan berdasarkan aktifitas pembelajaran yang 

dilakukan oleh masing-masing dosen. 

4. Pemenuhan tugas akhir dalam bentuk penyusunan karya ilmiah dapat dilakukan oleh mahasiswa dengan 

meilih 1 dari 2 jenis karya ilmiah yaitu artikel ilmiah non penelitian atau skripsi yang bercorak kajian 

pustaka. 

5. Untuk memudahkan penyusunan tugas akhir maka pembimbing karya tulis ilmiah baik skripsi maupun 

artikle ilmiah non penelitian hanya mengunakan pola 1 (satu) pembimbing saja tanpa adanya 

pembimbing kedua. 

6. Kepada Mahasiswa  diberikan keringanan Pemotongan pembayaran SPP khusus semester Genap Tahun 

Akademik 2019/2020 sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai konpensasi pembelian 

kuota selama penyelenggaraan kuliah online. 

7. Lembaga menetapkan Penghapusan denda pembayaran SPP semua mahasiswa  dari semester awal s.d 

akhir dengan syarat membayar semua tunggakan keuangan sebelum tanggal 30 Juli 2020 dan jika 

ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi maka diberlakukan aturan normal. 

8. Kepada Dosen pengajar diberikan dana penyelenggaraan perkuliahan/bimbingan online sebesar Rp. 

100.000/Dosen yang dibayarkan setiap bulan selama proses berlangsung bersamaan dengan gaji. 

 

Demikian surat edaran ini disampaikan sebagai pedoman pelaksanaan perkuliahan di tengah wabah 

pandemi Covid-19. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membimbing kita dengan taufik serta 

hidayah-Nya. Aamiin Yaa Robbal Alamiin.. 

Wallohulmuwaffiqu Walhadi Ila Sabilirrosyad 

Wassalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh. 

 

Senin, 12 Mei 2020 

A.n Rektor IAIH NW Pancor 

Wakil Rektor I  

 

 

 
 

Heri Hadi Saputra, M.Pd 
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