
 

 

PENGUMUMAN  
PERPANJANGAN PPKM 

DAN SYARAT UAS GASAL  2020/2021 
 

 

Disampaikan kepada SIVITAS AKADEMIKA DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Politama 

bahwa: 

Memperhatikan Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2021 tentang Perpanjangan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk pengendalian Covid-19 

dari tanggal 26 Januari  sampai 8 Februari 2021, dan dalam rentang waktu tersebut 

bersamaan untuk penyelesaian perkuliahan semester Gasal 2020/2021, pengurusan 

persyaratan UAS, serta memperhatikan beberapa masukan dari Dosen, maka 

pembelajaran  dan ujian akhir diatur sebagai berikut: 

1. Mengingat pertemuan pembelajaran hanya tinggal 2 kali dan demi kelancaran 

pelaksanaan UAS, maka perkuliahan tanggal 26 Januari sampai 6 Pebruari 2021 

menjadi otonomi dosen dalam menentukan jenis dan jam pertemuan dengan tetap 

memperhatikan koordinasi dengan mahasiswanya dan wajib mematuhi protokol 

kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaannya. 

 

2. Sesuai edaran Pudir Bidang Akademik sebelumnya  bahwa UAS Gasal 2020/2021 

akan dilaksanakan pada tanggal 8-13 Februari 2021 (Khusus Makul Teori, secara 

Daring) dan tanggal 15-18 Februari 2021  (Khusus Makul Praktik, dapat  Daring 

atau Luring). Namun demikian dalam hal adanya pertimbangan khusus dari dosen 

pengampu, seperti kevalidan jawaban ujian, penilaian berbasis proses dan hasil atau 

penilaian skill, kemudahan dan kecepatan dalam mengoreksi hasil ujian, maka dosen 

diberi otonomi untuk melakukan ujian akhir secara luring dengan tetap 

memperhatikan koordinasi dengan mahasiswanya dan wajib mematuhi protokol 

kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaannya. 

 

3. Pengurusan persyaratan UAS atau KPU dilaksanakan di BAAK paling lambat tanggal 4 

Februari 2021. Jadwal pelaksanaan UAS diatur sendiri oleh Dosen pengampu dan 

dikoordinasikan dengan mahasiswanya. 

 

4. Persyaratan agar dapat mengikuti UAS adalah sudah lunas SPP dan angsuran BPI 

(bagi mahasiswa angkatan 2020) sampai bulan Februari 2021, dan pembayaran 

paling lambat 4 Februari  2021.  Pembayaran bisa dilakukan via transfer ke Bank 

Syariah Mandiri (BSM), dengan nomor rekening: 4004040045, dan bukti transfer 

silahkan dikirim ke Mas Mulyanto (082225222451) atau dapat datang langsung ke 

Kampus Politama. Tidak ada dispensasi terkait persyaratan UAS. 



 

 

 

 

 

5. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana nomor 4 di atas,  tidak 

dapat mengikuti UAS Gasal 2020/2021. 

Demikian pengumuman ini disampaikan, dan kepada semua pihak dimohon untuk dapat 

menyesuaikan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selanjutnya atas perhatian dan 

kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

       Surakarta, 25 Januari 2021 

       a.n. Direktur 

       Pembantu Direktur Bidang Akademik 
 

 

 

        

 

Jumardi, M.Eng. 
 

 


