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SURAT EDARAN
Nomor : ooc6rKA/REK-U BGIIV/2020

Berkenaan dengan pernyataan resmi Word Health Organization (WHO) yang mengubah status kejadian infeksi

Covid-19 dari Public Health Emergency Of lntemational Concern menjadi pandemik, serta merujuk pada surat
edaran Kementerian Pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran Corona

Virus Disease (Covid-19) dan surat edaran Rektor Universitas Bumigora nomor 0045/KfuREK-UBG/IV/2020
tentang Pelaksanaan Ujian Tengah Semester Genap Tahun Akademik 241912024 tertanggal 10 April 2020 dan
juga mempertimbangkan status paparan virus covid-19 yang masih tidak mereda di NTB dan lndonesia

umumnya, maka dengan ini Senat Perguruan Tinfgi Universitas Bumigora memutuskan :

1. Memperpanjang pemberlakuan pembelajaran secara daring dari rumah sampai dengan tanggal 9 Mei 2020.

2. Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS) semester Genap T A 2A1912A202 dengan ketentuan :

a. Ujian Tengah Semester (UTS) semester Genap Tahun Akademik 2019i2020 dilaksanakan mulai

tanggal 27 April sampai dengan 8 Mei 2020 baik secara daring ( Online) maupun Luring (Off line).

b. Jadwal Ujian Tengah Semester (UTS) dapat di unduh di Web Universitas Bumigora.

c. Pelaksanaan UTS secara daring (Online) dilakukan melalui laman

http:i/elearninq.universitasbumiqora,ac.id dengan jadwal ujian yang telah ditentukan untuk masing-

masing mata kuliah.

d. Bagi mahasiswa yang tidak mempunyai laptop dan paket internet, ujian dapat dilaksanakan di kampus

dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan protocol kesehatan serta ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila merasa tidak enak badanisakit wajib untuk tidak hadir (ujian bisa di atur ulang)

2. Bagiyang pernah berinteraksi atau berhubungan dengan ODP, PDP, dan Positif Covid 19, di

wajibkan untuk tidak hadir.

3. Tidak bergerombol atau berkerumun

4. Jarak duduk dalam ruang ujian adalah minimal2 meter

5. Wajib menggunakan masker

6. Jumlah kursi dalam ruang ujian adalah tidak lebih dari 10 tempat duduk untuk mahasiswa.

e. Jika selama pelaksanaan ujian daring (0nline) mahasiswa mengalami kendala dapat menghubungi

bagian terkait dengan kontak sebagai berikut:
1. Akadcmik : 081907032616 a.n Abdurahman, S.E., M.M

2. Laboratorium :082339759991/081907317456a.nSahril,M.Kom
f. Jika Mahasiswa berhalangan ujian baik daring(online) maupun luring (offline) agar menginformasikan

dalam bentuk surat kebagian Akademik atau Laboratorium,

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dapat di perhatikan. Terima kasih.

Mataram, 23 April2020


