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I. PENDAHULUAN 

Terkait Surat Edaran Rektor Universitas Bengkulu nomor 1000/UN30/TU/2020 tanggal 27 
Maret 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Perkuliahan Dalam Masa Tanggap Darurat 
COVID-19 di Lingkungan Universitas Bengkulu. Untuk implementasi lebih lanjut di 
Universitas Bengkulu perlu dibuat perpanjangan panduan pelaksanaan Perkuliahan Dalam 
Masa Tanggap Darurat COVID-19 di Lingkungan Universitas Bengkulu. Implementasi lebih 
lanjut pelaksanaan proses pembelajaran selama masa tanggap darurat COVID-19 di 
lingkungan Universitas Bengkulu tetap harus memperhatikan kualitas dan capaian proses 
pembelajaran. 
II. PELAKSANAAN 

2.1 Umum 

Beberapa hal umum terkait pelaksanaan aktivitas akademik selama masa tanggap darurat 

COVID-19: 

1. Panduan ini hanya berlaku sementara selama masa tanggap darurat COVID-19 yang 

mengacu kepada Surat Edaran Rektor terkait Peningkatan Status Langkah 

Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Universitas Bengkulu. Masa tanggap darurat 

http://www.unib.ac.id
mailto:rektorat@unib.ac.id
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ini mungkin dapat berubah sesuai situasi regional dan nasional. Perpanjangan 

panduan ini berlaku sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil 2020/2021. 

2. Panduan ini terutama ditujukan untuk pelaksanaan perkuliahan serta aktivitas 

akademik lain seperti bimbingan laporan tugas akhir (LTA), skripsi, tesis, disertasi, 

seminar, pelaksanaan penelitian dan lainnya.   

3. Pelaksanaan perkuliahan selama masa tanggap darurat COVID-19 harus tetap 

memperhatikan capaian pembelajaran, namun memperhatikan kondisi darurat yang 

sedang terjadi.  

 

2.2 Pelaksanaan kuliah dan evaluasi pembelajaran 

1. Perkuliahan wajib dilaksanakan dengan penekanan pada penguasaan mahasiswa 

secara mandiri sesuai tagihan capaian pembelajaran yang telah ditentukan dan 

ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester dengan strategi penugasan 

secara mandiri melalui pembelajaran daring. 

2. Absensi Perkuliahan  (melalui presensi.unib.ac.id)  dapat diisi sesuai dengan topik 

pertemuan yang tercantum dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sedapat 

mungkin perkuliahan dapat diselesaikan sesuai kalender akademik yang ditetapkan. 

3. Beban penugasan kepada mahasiswa harus memperhatikan beban masing-masing 

mata kuliah. Di samping itu juga harus diingat bahwa saat ini, semua mata kuliah 

dilaksanakan dalam kondisi tanggap darurat COVID-19. Karena itu, perlu 

diperhatikan bahwa mahasiswa juga mempunyai beban pembelajaran yang cukup 

besar pada saat ini. Beban penugasan dan tagihan penguasaan terhadap Capaian 

Pembelajaran mahasiswa sesuai SKS mata kuliah masing-masing. Beban belajar 

mahasiswa secara mandiri menjadi penting dimonitor sesuai tingkat kompetensi 

yang dikuasai, melalui penilaian tugas, penilaian praktikum (jika ada), hasil UTS  

dan UAS. 

4. Pelaksanaan kuliah daring dapat menggabungkan Metode Asinkron dengan 

Metode Sinkron. 

5. Metode Asinkron adalah metode di mana dosen dan mahasiswa tidak perlu online 

secara bersama-sama. Dosen sudah menyiapkan materi pembelajaran berupa file 

presentasi, soft-file buku rujukan, ringkasan materi, rekaman audio visual, rekaman 

suara atau material lainnya di platform yang telah disediakan. Universitas 

Bengkulu sudah menyediakan platform pembelajaran ini melalui laman: 
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http://elearning.unib.ac.id. Melalui platform ini, dosen dapat membuat kuis, 

menyampaikan pengumuman dan juga melakukan diskusi melalui fasilitas obrolan. 

6. Kami sangat menganjurkan para dosen menggunakan platform E-learning UNIB 

ini. Untuk memulai menggunakan, Bapak/Ibu dapat mendaftar melalui 

https://elearning.unib.ac.id/login/signup.php. Untuk petunjuk lebih lanjut 

penggunaan E-learning UNIB ini, Bapak/Ibu dapat mendownload Modul E-

learning UNIB di laman: http://eko-risdianto.staff.unib.ac.id/2020/03/23/modul-

penggunaan-e-learning-unib/. Untuk supervisi dan bertanya terkait penggunaan E-

learning UNIB, Bapak/Ibu dapat bergabung ke grup WA: 

https://chat.whatsapp.com/KIMi4IzeXGBKgYuOx3Zkf3.  

7. Pembelajaran daring dengan Metode Sinkron adalah metode di mana dosen dan 

mahasiswa melakukan interaksi secara langsung dalam waktu yang bersamaan. 

Interaksi ini dapat dilakukan melalui video conference, voice sharing atau juga 

diskusi di ruang obrolan.  

8. Pelaksanaan pembelajaran melalui video conference, dosen dapat menggunakan  

aplikasi zoom meeting (https://zoom.us/), Skype (https://www.skype.com), Vsee 

(https://my.vsee.com/download) atau aplikasi lain yang menjadi preferensi dosen. 

Di samping itu, Metode Sinkron dapat dilakukan dengan diskusi, obrolan, atau 

voice recording melalui aplikasi media social seperti Whatsapp, telegram atau yang 

lainnya. 

9. Penggunaan video conference harus mempertimbangkan beban kuota internet 

mahasiswa dengan tetap memperhatikan kebutuhan masing-masing mata kuliah. 

Video conference dapat digunakan misalnya 1 kali dalam 3 atau 4 kali pertemuan 

(jika memungkinkan). Hal ini dapat juga diminimalkan dengan mahasiswa hanya 

mengaktifkan webcam ketika sesi diskusi. Video conference dapat dilakukan hanya 

misalnya selama 30 menit pertama. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi melalui 

platform media social seperti grup WA. Penggunaan video conference interaktif 

juga sebaiknya lebih ditujukan untuk verifikasi proses pembelajaran mandiri atau 

tugas-tugas yang diberikan. Di samping itu dosen dapat memberikan motivasi 

kepada mahasiswa serta menanyakan bagaimana kondisi mereka. 

10. Jika memungkinkan, sesi video conference dapat direkam (fasilitas ini tersedia 

pada aplikasi video conference seperti zoom dll). Hasil rekaman itu kemudian 

http://elearning.unib.ac.id
https://elearning.unib.ac.id/login/signup.php
http://eko-risdianto.staff.unib.ac.id/2020/03/23/modul-
https://chat.whatsapp.com/KIMi4IzeXGBKgYuOx3Zkf3.
https://zoom.us/),
https://www.skype.com),
https://my.vsee.com/download)
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dapat di-unggah ke youtube dan juga laman e-learning dosen di 

http://elearning.unib.ac.id, 

11. Metode Sinkron (video conference, diskusi melalui WA/telegram dan lainnya) 

dapat juga digunakan untuk bimbingan laporan tugas akhir (LTA), skripsi, tesis 

atau disertasi. 

12. Bagi Bapak/Ibu dosen yang masih memerlukan waktu untuk mempelajari 

Elearning Universitas Bengkulu atau aplikasi video conference dan lainnya, dapat 

memulai kuliah online melalui grup WA kelas. Di grup tersebut, Bapak/Ibu dapat 

berbagi file materi kuliah, mengirimkan voice recording dan juga berdiskusi 

dengan chatting. 

13. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan menilai hasil 

pengerjaan tugas mandiri. Jika masa tanggap darurat COVID-19 ini sampai saat 

ujian akhir Semester Ganjil 2020/2021 ini, maka UAS dapat dilaksanakan secara 

online dengan menggunakan fasilitas http://exams.unib.ac.id/.  Bagi yang belum 

memiliki akun Exams UNIB ini, dapat mendaftarkan diri melalui 

exams.unib.ac.id/alogin. Kemudian klik “request new user” dan mengirim email 

dengan email UNIB Bapak/Ibu ke lptik@unib.ac.id dengan subject: request akun 

exams. Saat ini Exams UNIB ini hanya menyediakan tipe soal dengan pilihan 

berganda. Jika Bapak/Ibu ingin menggabungkan pertanyaan pilihan berganda 

dengan esai, atau hanya ingin dalam bentuk soal esai, dapat menggunakan aplikasi 

google form (https://www.google.com/forms/about/). Namun, memang ujian 

dengan metode online seperti ini, dimana dosen tidak melihat mahasiswa 

mengerjakan, maka potensi bahwa ujian tersebut dilakukan bukan oleh yang 

bersangkutan sangat memungkinkan. Karena itu para mahasiswa perlu diingatkan 

esensi pembelajaran. 

14. Bagi fakultas yang memiliki kegiatan praktikum hendaknya mengacu ke Surat 

Edaran Rektor dimana kegiatan tersebut dapat ditunda atau diganti dalam bentuk 

lain yang tidak melibatkan tatap muka dan tidak mengumpulkan banyak orang. 

Fakultas dapat mengatur lebih jauh pelaksanaan dalam bentuk lain tersebut jika 

harus dilaksanakan. Jika Praktikum harus dilaksanakan di lingkungan kampus 

Universitas Bengkulu (Laboratorium, Ruang Perkuliahan, Perpustakaan dan 

lain-lain) dan tidak bisa digantikan dengan kegiatan pengganti praktikum 

yang lain, maka praktikum dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokol 

http://elearning.unib.ac.id
http://exams.unib.ac.id/.
mailto:lptik@unib.ac.id
https://www.google.com/forms/about/).
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COVID-19. Mahasiswa  wajib membawa surat keterangan sehat paling tidak 

dari Puskesmas domisili. 

15. Selama masa darurat COVID-19, ujian atau seminar proposal dan hasil penelitian 

dalam bentuk presentasi di depan peserta seminar ditiadakan. Ujian atau seminar 

tersebut dapat dilakukan secara daring atau dalam bentuk lain yang 

memungkinkan. Fakultas diminta mengatur lebih lanjut bentuk dan pelaksanaan 

evaluasi proposal dan hasil penelitian. 

16. Pelaksanaan penelitian selama masa darurat COVID-19 harus memperhatikan 

kondisi-kondisi darurat dan standar keselamatan. Fakultas diminta mengatur lebih 

lanjut bentuk dan pelaksanaan evaluasi proposal dan hasil penelitian. Fakultas 

diminta mengatur lebih lanjut arahan terkait pelaksanaan penelitian. 

17. Ujian LTA, skripsi, tesis dan disertasi dapat dilakukan secara daring atau dalam 

bentuk lain dengan mematuhi ketentuan jarak fisik dan jumlah peserta. Fakultas 

diminta mengatur lebih lanjut arahan terkait pelaksanaan ujian tersebut. 

 

III. PENUTUP 

1. Pimpinan fakultas melakukan pengawasan, pelaksanaan dan tindak lanjut terkait 

Surat Edaran perpanjangan panduan  pelaksanaan perkuliahan  ini. 

2. LPMPP memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kuliah daring ini dengan 

mengacu kepada baku mutu yang telah ditetapkan. 

3. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis dapat berkoordinasi dengan LPTIK. 

4. Perpanjangan Panduan ini berlaku sampai dengan akhir semester Ganjil 

2020/2021. 

5. Mari kita sama-sama  berdoa agar wabah COVID-19 ini cepat berlalu.  

 

Bengkulu, 10 November 2020 
Rektor,  
 
 

 
 
Prof. Dr. Ridwan Nurazi, S.E, M.Sc. 
NIP 196009151989031004 

 


