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SURAT EDARAN 

NO.1207/UN48.1/DL/2020 

 

TENTANG  

KARYA AKHIR MAHASISWA, MASA STUDI, DAN PERKULIAHAN DARING  

 

Merujuk pada surat plt. Dirjen DIKTI Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar Penyelenggaraan 

Program Pendidikan, Instruksi Rektor Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan 

Pembelajaran, Layanan Akademik, dan Layanan Umum untuk Pencegahan Penyebaran Corona Virus 

Disease-19 (Covid-19) di Universitas Pendidikan Ganesha, Surat Rektor Nomor 1108/UN48.1/TU/2020 

tentang Tindak Lanjut Instruksi Rektor Nomor 01 Tahun 2020, serta Petunjuk Praktis Pembelajaran 

Daring Undiksha, maka perlu disampaikan hal-hal, sebagai berikut. 

 

KARYA AKHIR MAHASISWA (TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TESIS, DISERTASI)  

1. Dalam penyelesaian karya akhir, mahasiswa diberikan kesempatan memilih untuk tetap 

melanjutkan karya akhirnya sesuai dengan proposal yang telah disetujui atau melakukan 

perubahan proposal dengan menyesuaikan kondisi saat ini, maupun penjadwalan ulang 

pelaksanaan penelitian.  

2. Karya akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian di laboratorium, kajian teks/perpustakaan, 

atau bentuk lain yang tidak menyebabkan terjadinya perkumpulan orang dalam jumlah yang 

banyak, tetap bisa dilakukan dan diatur oleh Fakultas/Pascasarjana/Program Studi  masing-

masing dengan menerapkan Protokol Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19. 

3. Bagi Mahasiswa yang memerlukan pengambilan data ke lapangan dan/atau sekolah dapat 

mempertimbangkan beberapa alternatif di bawah ini: 

a. Melakukan penjadwalan ulang penelitian, sambil menunggu kondisi sekolah yang 

memungkinkan dilaksanakannya penelitian sesuai proposal yang telah disetujui. 

b. Melakukan perubahan proposal penelitian dengan menyesuaikan kondisi saat ini, atas 

persetujuan pembimbing utama dan pembimbing pendamping. 

c. Perubahan proposal penelitian dapat dilakukan dengan cara:  

• Pengambilan data dilakukan hanya dengan penyebaran kuesioner secara 

online; atau 

• Untuk penelitian pengembangan, hanya sampai pada validitas konten, tanpa 

melakukan uji coba ke lapangan; atau 
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• Melakukan penelitian meta-analisis; atau 

• Model penelitian lainnya yang sesuai dengan kondisi saat ini, namun tetap 

berpedoman pada kaidah akademik ilmiah. 

 

4. Bagi mahasiswa D3/S1/S2 yang telah disetujui proposal penelitiannya dan sudah siap untuk 

pengambilan data, namun dengan situasi saat ini (pandemi Covid-19) tidak dapat menyelesaikan 

studinya di semester genap 2019/2020, maka yang bersangkutan dapat memohon keringanan 

pembayaran UKT/BKT untuk semester ganjil 2020/2021 kepada Rektor, dengan rekomendasi 

pembimbing utama, disetujui oleh koordinator program studi, dan diketahui oleh Dekan/Direktur 

Pascasarjana. 

5. Dalam situasi saat ini, untuk tidak menghambat kelulusan, mahasiswa dapat menggunakan 

publikasi karya ilmiahnya untuk menggantikan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis, sebagai 

berikut. 

a. Publikasi artikel pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus (minimal Q3) 

atau Thomson Reuter (minimal impact factor 0,15) sebagai pengganti Tesis. 

b. Publikasi artikel pada jurnal nasional minimal terindeks Sinta-2, sebagai pengganti 

Skripsi. 

c. Publikasi artikel pada jurnal nasional minimal terindeks Sinta-3, sebagai pengganti Tugas 

Akhir.  

6. Persyaratan lainnya yang harus dipenuhi dengan mengacu pada poin 5, sebagai berikut. 

a. Mahasiswa yang bersangkutan adalah sebagai penulis utama (penulis pertama atau 

penulis korespondensi); 

b. Mahasiswa bersangkutan menggunakan Universitas Pendidikan Ganesha sebagai 

afiliasi dalam artikel yang dipublikasikan. 

c. Minimal ada satu orang dosen Universitas Pendidikan Ganesha sebagai penulis pada 

artikel yang dipublikasikan tersebut.  

d. Artikel yang digunakan sebagai syarat untuk menggantikan Tugas 

Akhir/Skripsi/Tesis telah diterbitkan di jurnal seperti yang disebut di atas, minimal di 

tahun 2019. 

e. Jurnal internasional bereputasi yang disebutkan dalam poin 5 huruf (a) bukan 

merupakan salah satu predatory journal. 

f. Relevansi artikel yang dipublikasikan dengan bidang keilmuan  serta validitas jurnal 

diserahkan kepada masing-masing program studi. 
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7. Model Penilaian Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis, yang digantikan dengan publikasi ilmiah 

seperti yang tercantum pada poin 5 dan 6 diatur lebih lanjut oleh Fakultas/Pascasarjana. 

8. Ujian proposal, seminar hasil, sidang Tugas Akhir/Skripsi/ Tesis/Disertasi dapat dilaksanakan 

secara online dengan berbagai platform yang telah tersedia atau ditangguhkan/dijadwalkan ulang. 

Apabila dalam kondisi tertentu terpaksa harus dilaksanakan, maka harus disertai dengan protokol 

kewaspadaan dan pencegahan penyebaran Covid-19. 

 

MASA STUDI MAHASISWA DIPLOMA, SARJANA, MAGISTER, DAN DOKTOR 

Sesuai dengan surat plt. Dirjen Dikti Nomor 302/E.E2/KR/2020 tentang Masa Belajar 

Penyelenggaraan Program Pendidikan, pada poin 1 surat plt. Dirjen Dikti disampaikan bahwa 

“masa belajar paling lama bagi mahasiswa yang seharusnya berakhir pada semester genap 

2019/2020, dapat diperpanjang 1 semester, dan pengaturannya diserahkan Pimpinan Perguruan 

Tinggi sesuai dengan kondisi dan situasi setempat”. Sehubungan dengan hal tersebut, mahasiswa 

Program Diploma Tiga angkatan semester ganjil 2015/2016, Program Sarjana angkatan semester 

ganjil 2013/2014, Program Magister angkatan semester ganjil 2016/2017, dan Program Doktor 

angkatan semester ganjil 2013/2014 diberikan perpanjangan masa studi selama 1 semester.   

 

PEMBELAJARAN DARING 

1. Dalam penyelenggaraan perkuliahan daring, merujuk pada Petunjuk Praktis Pembelajaran Daring 

Undiksha, dosen harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 

a. Materi perkuliahan harus dapat diakses dengan MUDAH, MURAH, dan EFEKTIF oleh 

semua mahasiswa. 

b. Dosen wajib mempertimbangkan kemampuan mahasiswa dalam mendapatkan akses 

internet untuk menghindari mahasiswa mencari akses internet secara mudah dan murah di 

area umum atau area berkumpulnya orang banyak. 

c. Dosen harus mempertimbangkan bobot materi dan evaluasi/tugas perkuliahan daring 

yang sesuai dengan bobot SKS matakuliah. 

 

2. Di dalam mengikuti PERKULIAHAN DARING, MAHASISWA WAJIB mengikuti perkuliahan 

daring dengan AMAN, yakni: 

a. Menghindari lokasi berkumpulnya banyak orang. 

b. Menghindari Café, Restoran, Co-working space, Mini Market, atau tempat lainnya yang 

memungkinkan berkumpulnya banyak orang untuk mengakses internet. 
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Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat menjadi perhatian bagi seluruh sivitas akademika. 

Kebijakan ini hanya berlaku pada situasi pandemi Covid-19 saat ini, dan akan ditinjau kembali 

sebagaimana mestinya, apabila situasi mengharuskan dilakukannya peninjauan kembali terhadap surat 

edaran ini.  

 

 

 

  

Singaraja, 1 April 2020 

Wakil Rektor Bidang Akademik 

dan Kerjasama 

 

 

 

 

Gede Rasben Dantes 

NIP 197502212003121001 
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