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Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Sekolah Vokasi UGM

Yth. Sivitas Sekolah Vokasi UGM

Memperhatikan, menimbang dan menidaklanj uti :

1. Surat Edaran Mendikbud No.3 tahun 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease
(COVID-1 9) pada Satuan Pendidikan,

2. Surat Edaran Rektor UGM No.1604/LIN1.P/HKL/TW2020 tentang Kesiapsiagaan dan
Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan UGM,

3. Surat Edaran Wakil Rektor UGM Bidang SDM dan Aset
242 8/I-INI 1 . PIV/D SDM I AP I 2020 tentang Panduan Wo r k fr o m H o me,

4. Terlibat aktif dalam Kewaspadaan, Pencegahan dan Penyebaran COVID-l9 di lingkungan
SV UGM.

5. Keberlaniutan proses pembelajaran di lingkungan SV UGM.

Maka Sekolah Vokasi UGM memutuskan beberapa kebijakan proses pembelajaran dan
perkuliahan sebagai berikut:

A. UMUM
1. Seluruh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas Sekotah Vokasi

UGM (SV-UGM) agar tetap tenang, menjaga kesehatan diri dan lingkungannya dengan

menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menghindari penularan penyakit dengan

cara menghindari kerumunan, mengurangi berpergian, melakukan self protection, self
detection, social distancing, dan (bila diperlukan) self isolation.

2. Setiap mahasiswa SV-UGM wajib mengisi Google Form SELF ASSESSMENT yang
akan segera diinformasikan kemudian.

3. Seluruh mahasisw6, dosen, tenaga kependidikan dan seluruh qivitas SV-UGM diminta
menjadi contoh bagi komunitas di sekitarnya di dalam berperilaku hidup bersih dan sehat.

4. Seluruh dosen SV-UGM UGM dapat mempersiapkan pembelajaran daring dan kegiatan-
kegiatan Tri Dharma lainnya, di bawah koordinasi Ketua Departemen dan Ketua Program
Studi.

5. Dalam setiap kegiatan di lingkungan SV-UGM tetap mengutamakan kesehatan,

keselamatan kerja pribadi dan lingkungan sekitar dengan memperhatikan kewaspadaan,
pffrcegahan dan penyebaran COVID- 1 9.

6. Untuk sivitas yung *.ngalami gejala batuk/pilek/demam disarankan tidak masuk
kerja/kantor, memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan dan melaporkan ke unit terkait.

7. Kegiatan layanan akademik dan layanan umum di lakukan seperti biasa dengan

membatasi kumpulan masa dan mewaspadai penyebaran COVID-19, atau Work from
Home dibawah koordinasi Pengelola Departemen dan Manajer Unit.
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B. AKADEMIK dan PERKULIAHAN
l. Seluruh mahasiswa SV-UGM mulai tanggal 16 hingga 22 Maret 2020, diminta

BELAJAR MANDIRI di tempat tinggal masing-masing.
2. Mahasiswa agar berkoordinasi dengan dosen untuk persiapan perkuliahan dan kegiatan

akademik yang akan diatur oleh bagian akademik masing-masing departemen.
3. Perkualiahan secara daring akan dilakukan mulai tanggal 23 Maret2020.
4. Kuliah Teori termasuk di dalamnya kuliah umum dapat dilakukan dengan'sistem daring'

atau dij adwalkan ulang dengan praktisi/industri terkait.
Kuliah Praktikum di laboratorium, bengkel dan sejenisnya, diganti penugasan yang
memiliki muatan yang mendekati pencapaian kompetensi.
Pelaksanaan kuliah praktik dan kegiatan yang di laksanakan di luar kampus dapat
dijadwal ulang oleh departemen.

7. Konsultasi Proyek/ Tugas Akhir dapat dilakukan dengan sistem daring mengacu pada

surat Edaran Rektor tegsebut di atas atau perubahannya.

8. Untuk pelaksanaan KKN, mengikuti kebijakan Universitas/LPPM UGM.
9. Untuk Pelaksinaan Magang di industri/ DUDI, bagi yang sudah berjalan dapat

dikonsultasikan dengan Pembimbing Magang di lapangan, dengan meningkatkan
kewaspadaan, serta mempertimbangkan pencegahan dan penyebaran COVID-l9.
Apabila memberi rasa tidak aman dan tidak nyaman , Departemen melalui Program Studi
dapat melakukan konversi menj adi kegiatan (magang) I ab or atory- b as e d.

C. LAIN-LAIN
1. Akan terus dilakukan evaluasi dan update informasi sesuai dengan perkembangan, dan

seluruh sivitas SV-UGM diminta untuk meningkatkan literasi tentang COVID-I9
melalui laman https://tropmed.fk.usm.ac.id/media-edukasi dan https://hpu.uem.ac.id.

2. Selanjutnya, segala hal yang belum dijelaskan pada surat edaran ini, mengacu Surat
Edaran Rektor dan Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset yang tersebut diatas atau

perubahannya.
3. Terkaitan informasi lebih lanjrit khususnya terkait seluruh kegiatan di lingkungan SV-

UGM yang terdampak oleh Kesiapsiagaan dan Pencegahan.,Penyebaran COVID-I9,
dapat menghubungi Call-Center SV-UGM (0274-541020 / No. "KKA SV-UGM
08t22732s18).

Demikian surat edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih. Sekolah Vokasi UGM, dibawah koordinasi Pimpinan UGM akan terus melakukan
evaluasi harian. Bila mana terjadi eskalasi atau penurunan situasi krisis, SV-UGM akan

mengeluarkan surat edaran baru terkait perubahan status tersebut, dengan tetap seusai dengan

arahan Pimpinan UGM.
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Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.


