
 

 

Nomor : 6312/UN1.P/PIKA/PK/2021                     4 Oktober 2021 

Hal : Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terkendali 

   Semester Gasal TA 2021/2022 

Yth. Dekan Fakultas/Sekolah          

Universitas Gadjah Mada 

 

Sebagai tindak lanjut Surat Rektor Nomor 2681/UN1.P/SET-R/KR/2021 tertanggal 12 April 

2021 tentang Panduan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Bauran Semester Gasal TA 

2021/2022, dan hasil survei satu tahun KBM Daring, Surat Edaran Plt. Dirjen Diktiristek 

Nomor 4 Tahun 2021 tertanggal 13 September 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran 

Tatap Muka Tahun Akademik 2021/2022, maka perlu segera menyiapkan dan melaksanakan 

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terkendali Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 di 

Universitas Gadjah Mada dengan mengikuti beberapa hal sebagai berikut. 

1. Penyelenggaraan pembelajaran tatap muka dilaksanakan dengan mengutamakan 

keselamatan sivitas UGM (mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan) dan masyarakat 

sekitar, dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. 

2. Seluruh aspek yang harus disiapkan dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan KBM 

Bauran tetap mengikuti panduan yang terdapat dalam Surat Rektor Nomor 

2681/UN1.P/SET-R/KR/2021. 

3. Fakultas dan Sekolah segera menyiapkan dan melaksanakan PTM Terkendali sebagai 

bagian dari implementasi KBM Bauran mulai pada Semester Gasal TA 2021/2022. 

4. Fakultas dan Sekolah segera menyiapkan sarana prasarana pembelajaran luring dan 

daring,  penerapan disiplin protokol kesehatan, dan sumber daya manusia pendukung 

PTM Terkendali.  

5. Tim KBM Bauran yang telah terbentuk di masing-masing Fakultas dan Sekolah segera 

menyiapkan PTM Terkendali agar dapat dilaksanakan setelah Ujian Tengah Semester 

(UTS) Semester Gasal TA 2021/2022. 

6. Tim KBM Bauran segera melakukan pemutakhiran data dosen dan tenaga kependidikan 

yang eligible melaksanakan PTM Terkendali. 

7. Tim KBM Bauran segera melakukan pemutakhiran data kebutuhan jumlah tatap muka 

kelas bagi mata kuliah yang disajikan pada Semester Gasal TA 2021/2022 untuk 

memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang direncanakan. 

8. Tim KBM Bauran segera melakukan persiapan kedatangan mahasiswa untuk mengikuti 

PTM Terkendali dengan memenuhi persyaratan dasar diantaranya: 

a. Telah mendapatkan izin mengikuti PTM Terkendali dari orang tua. Bagi mahasiswa 

yang tidak bersedia mengikuti PTM Terkendali, dapat memilih pembelajaran secara 

daring. 
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b. Diprioritaskan bagi mahasiswa Angkatan 2020 dan 2021 yang berdomisili di wilayah 

DIY dan Provinsi Jawa Tengah, dan mahasiswa daerah lain yang sudah berada di 

DIY. 

c. Pernyataan dalam kondisi sehat yang dapat dikuatkan dengan surat keterangan sehat 

dari unit Kesehatan Puskesmas atau Gadjah Mada Medical Center (GMC). 

d. Telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 minimal vaksin pertama. Jika terdapat 

mahasiswa yang belum divaksin, diwajibkan membuat surat pernyataan yang berisi 

keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak 

bisa divaksinasi karena alasan tertentu (memiliki komorbid). 

9. Hal-hal teknis terkait penyelenggaraan PTM Terkendali harap mengacu pada pedoman-

pedoman yang telah disiapkan oleh tim HPU dan Satgas Covid-19 UGM. 

Persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terkendali ini disampaikan untuk dilaksanakan 

sebagaimana mestinya dan berlaku hingga akhir Semester Gasal Tahun Ajaran 2021/2022 

dan dapat dilanjutkan pada semester berikutnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. 

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.  

Rektor, 

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN Eng. 

NIP 196006011988031001 
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