
 

 

 

SURAT EDARAN 

Nomor :  564/UDB/A.37-AK/IX/2021 

 

TENTANG 
 

PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) SEMESTER GANJIL  

TAHUN AKADEMIK 2021/2022  

UNIVERSITAS DUTA BANGSA SURAKARTA 

 

Kepada Yth : 

1. Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II, 

2. Dekan dan Kaprodi, 

3. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa 

di Lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta 

 

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 

Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Semester Ganjil 

Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini Universitas Duta Bangsa Surakarta menetapkan 

pembelajaran Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan dengan pembelajaran 

campuran (Blended learning) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Perkuliahan Teori dilaksanakan dengan daring secara penuh melalui elearning UDB 

(https://elearning.udb.ac.id/) dan media pembelajaran lainnya. 

2. Perkuliahan  Praktik / Praktikum dilaksanakan dengan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 

dan secara daring (blended learning). 

3. Pelaksanaan perkuliahan Praktik / Praktikum secara PTM Wajib menaati Protokol 

Kesehatan. 

4. Perkuliahan Praktik / Praktikum secara PTM dilaksanakan mulai tanggal 11 Oktober 2021 

sampai akhir semester untuk semua Program Studi. 

5. Mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Praktik / Praktikum secara PTM wajib 

menunjukkan surat Tes Swab Antigen dari laboratorium Keperawatan Universitas Duta 

Bangsa Surakarta dengan hasil NEGATIF yang masih belaku, Pelaksanaan Swab Antigen 

dilakukan pada awal pelaksanaan PTM dan awal pembelajaran setelah UTS. 

 

https://elearning.udb.ac.id/


 

 

 

 

6. Kapasitas penggunaan ruangan / Lab perkuliahan Praktik / Praktikum secara PTM  

maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas Laboratorium. 

7. Mahasiswa yang mengikuti PTM harus dalam keadaan sehat dan sudah mendapatkan 

vaksinasi Covid-19. Bagi yang belum divaksinasi Wajib membuat surat pernyataan yang 

berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak 

bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid), format surat pernyataan dapat di 

download melalui https://bit.ly/BELUMVAKSINASI. 

8. Mahasiswa yang mengikuti PTM mendapatkan izin orang tua, dibuktikan dengan surat 

pernyataan sesuai dengan format surat pernyataan yang dapat di download melalui 

https://bit.ly/SUPER_ORTU_UDB. 

9. Bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti perkuliahan Praktik / Praktikum secara PTM 

wajib mengikuti perkuliahan secara daring. 

10. Kegiatan kemahasiswaan Belum diizinkan dilaksanakan di lingkungan kampus Universitas 

Duta Bangsa Surakarta. 

11. Fakultas/Program Studi melakukan Tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan : 

a. melakukan disinfeksi sarana prasarana sebelum dan setelah pembelajaran difokuskan 

pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka; 

b. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk kampus; 

c. menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, 

dan terjadinya kontak jarak dekat; 

d. menyediakan tempat cuci tangan/hand sanitizer di tempat-tempat strategis;  

e. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang 

menutupi hidung dan mulut; 

12. Dosen dan Tenaga Kependidikan diharapkan dapat bersama – sama menjaga komitmen 

supaya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Tahun Akademik 2020/2021 dapat berjalan 

dengan baik dan tetap menjaga produktivitas untuk kemajuan Universitas Duta Bangsa 

Surakarta. 

13. Dekan dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Duta Bangsa Surakarta wajib 

untuk meneruskan dan melaksanakan surat edaran ini serta melakukan monitoring kegiatan 

pembelajaran semester genap TA 2020/2021. 

https://bit.ly/BELUMVAKSINASI
https://bit.ly/SUPER_ORTU_UDB


 

 

 

 

 

14. Apabila terjadi perubahan kondisi/situasi regional dan nasional terkait pandemi Covid 19 dan 

ada kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi 

tentang pelaksanaan pembelajaran di Perguruan Tinggi, maka Surat Edaran ini dapat ditinjau 

kembali. 

 

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama dari semua pihak, 

kami sa mpaikan terima kasih. 

 

Surakarta, 24 September 2021 

Rektor,  

 

 

 

Dr. Singgih Purnomo, M.M. 

NIK: 110204001  


