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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA Y AAN 
UNIVERSIT AS JEMBER 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
Jalan Kalimantan 37, Knmpus Bumi Tega! Boto Kotak Pos 159 Jember 68121 

Tclepon: 0331-334988,336084, Faximile: 0331-332475 
Lnman: www.fkip.unej .ac.id 

Jember, 1 April 2020 

SURAT EDARAN 
Norn or : 2194 /UN25 .1. 5/LL/2020 

Merespon surat Edaran Rektor Universitas Jember No. 5157/UN25/LL/2020 tentang 
perpanjangan masa pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan Universitas 
Jember, dengan ini FKIP Universitas Jember memberitahukan bahwa: 

1. FKIP Universitas Jember membuka layanan administrasi, Kepegawaian, Akademik dan 
Kemahasiswaan melalui Pusat Informasi Layanan melalui daring. 

2. Dosen yang kuliah daringnya tidak terekam, maka dapat melakukan pemutihan melalui 
tautan bit.ly/pemutihankuliahfkip atau memanfaatkan teknik lakomunikasi jenis lainnya. 

3. Melonggarkan tanda tangan pengesahan Dekan pada halaman pengesahan proposal htbah 
internal penelitian dan pengabdian sesuai dengan edaran LP2M. Sedangkan pengajuan 
lembar dokumentasi kelulusan wisuda mahasiswa cukup diparaf oleh operator kaprodi dan 
kasub pendidikan FKIP UNEJ. 

4. Tenaga Kependidikan (Tendik) yang sedang bekerja dari rumah wajib mengisi logbook 
melalui tautan bit.ly/logbooktendikfkip 

5. Ujian seminar proposal dan sidang skripsi dapat dilaksanakan secara daring, dengan 
menggunakan media Zoom, Skype, Big Blue Button, Google Meet, atau media lainnya. 
Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: 
a. Mendaftar ujian seminar proposal atau ujian sidang skripsi melalui tautan 

bit. ly /layananfkipunej 
b. Adapun mekanismenya adalah sebagai berikut: 

b.1 Mengisi form di bit.ly/layananfkipunej 
b.2 Kemudian submit, dan mahasiswa akan mendapatkan surat undangan, jadwal clan clan 
surat tugas pembimbing, penguji melalui email. 
b.3. Mahasiswa yang bersangkutan memberitahukan ke kombi/kaprodi secara daring 
untuk mengagendakan seminar atau sidang melalui media Zoom, Skype, Big Blue Button, 
Google Meet atau media lainnya. 
b.4 Adapun sebagai host pelaksanaan ujian adalah pembimbing 1 atau 2. 
b.5 Setelah host membuka ujian seminar atau sidang maka mahasiswa mengupload 
dokumen seminar berupa ppt untuk seminar dan naskah pdf skripsi/thesis ( dibolehkan 
bab N saja untuk sidang skripsi/thesis ). Kemudian ketua mempersilahkan kepada dosen 
penguji untuk membahas basil penelitian mahasiswa. 

c. Pasca ujian seminar/sidang pembimbing 2 meminta nilai kepada semua tim penguji dan, 
menyerahkannya secara daring kepada sekjur. 

d. Kemudian sekjur bersama kajur menerbitkan SK seminar/sidang skripsi/thesis. 
7. Perkuliahan microteaching/praktikum dilakukan dengan daring sesuai dengan karakteristik 

keilmuan masing masing prodi melalui media Zoom, Skype, Big Blue Buuon, Google Mee, , 
atau media lainnya lainnya. 

8. Kegiatan prodi terkait dengan pengembangan aspek akademik, penelitian dan pengabdian 
dapat terus dilaksanakan melalui proses daring. Misa/nya, kaprodi akan melaksanakan 



kegiatan rekonstruksi kurikulum, pengembangan baban ajar, RPS, buku, publikasi, dan lain 
sebagainya, maka FGD/workshop/pelatihan dapat dilaksanakan secara daring melalui media 
Zoom, Skype, Big Blue Button, Google Meet atau media lainnya. 

9. Legalisir ijasah dan transkrip dilakukan secara daring clan mahasiswa dapat mengisi fonn 
legalisir pada tautan bit. ly /legalisirfkip 

10. Untuk sementara waktu laboratorium di lingkungan FKIP tidak melayani peneliti selain 
mahasiswa FKIP, clan bagi mahasiswa FKIP yang melakukan penelitian di laboratorium 
harap memperhatikan pencegahan Covid-19 dengan menjaga jarak dan memperhatikan 
kapasitas laboratorium. 

11 . Bagi dosen, tendik, mahasiswa yang datang dari zona merah Covid-19 ataupun memiliki 
anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah yang baru datang dari zona merah Covid-
19, wajib melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 (empat belas) hari dan melaporkan 
kepada atasan langsung (bagi dosen dan tendik). 

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Surat edaran ini berfaku 
sesuai dengan berlakukan surat edaran Rektor Universitas Jember. Atas perhatian dan 
kerjasamanya disampaikan terima kasih. 


