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PENGUMUMAN
Nomor: 397/In.36/PP.00.9/3/2020
TENTANG
KEGIATAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN KEDIRI
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.5 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen
Pendidikan Islam Nomor: 697/03/2020, Surat Edaran Rektor IAIN Kediri Nomor:
171/In.36/PP.09/03/2020, Rapat Koordinasi Akademik IAIN Kediri tanggal 27 Maret 2020,
dan Rapat Pimpinan Fakultas tanggal 30 Maret 2020, bersama ini kami sampaikan kepada
Sivitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri hal-hal sebagai berikut:
1. Semua pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri semaksimal mungkin agar
bekerja di rumah sampai dengan tanggal 21 April 2020. Apabila pekerjaan harus dilakukan
di kantor, agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan.
2. Layanan administrasi akademik sampai dengan tanggal 21 April 2020 dilakukan secara
on line.
3. Perkuliahan semester genap tahun akademik 2019/2020 sampai dengan akhir semester
dilakukan secara on line atau e-learning dengan menggunakan berbagai bentuknya, seperti:
google classroom, cloud meeting, email, medsos, atau penggunaan pembelajaran berbasis
on line lainnya yang relevan.
4. Dalam pelaksanaan perkuliahan secara on line, dosen harus memperhatikan kesiapan
mahasiswa dan fasilitas yang disediakan kampus, sehingga dosen tidak dibenarkan
memberikan tugas terlalu banyak yang akan memberatkan mahasiswa.
5. Untuk mengevaluasi pelaksanaan perkuliahan secara on line yang sudah berjalan selama dua
minggu, dimohon bantuan Bapak/Ibu Dosen dan seluruh mahasiswa untuk mengisi kuisioner
paling lambat hari Kamis, tanggal 2 April 2020, pukul 16.00 WIB, dengan mengisi link:
http://bit.ly/surveypembelajaranonlinefebi (dosen), http://bit.ly/evaluasibelajaranonlineES
(mahasiswa ES), dan http://bit.ly/evaluasibelajaranonlinePS (mahasiswa PS).
6. Penilaian pembelajaran mata kuliah, baik UTS, UAS, maupun penugasan, dilakukan secara
fleksibel oleh dosen dengan tetap menjamin mutu pembelajaran dan dilakukan sesuai dengan
kalender akademik yang berlaku.
7. Kegiatan ujian proposal Skripsi dan ujian Skripsi akan dilaksanakan pada bulan Mei 2020
atau diatur lebih lanjut sesuai dengan kondisi yang berlaku saat itu.
8. Pelaksanaan bimbingan Skripsi dilaksanakan secara on line. Apabila bimbingan dilakukan
secara tatap muka, agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan.
9. Kegiatan praktek kerja lapangan dalam bentuk PPS/PKS yang belum terlaksana akan diganti
dengan tugas lain yang setara dan akan ditentukan lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana/
Kepala Laboratorium Tax Center.
10. Seluruh kegiatan kemahasiswaan yang mengumpulkan banyak orang ditunda pelaksanaannya
sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.
11. Semua Dosen dan Tenaga Kependidikan dimohon untuk berpartisipasi dalam memberikan
bantuan dana/donasi untuk penanganan wabah Covid 19 dengan jumlah dan mekanisme
donasi yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Rektor.
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.
Kediri, 30 Maret 2020

