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: Penyelenggaraan kuliah secara daring di FISIP
: Hasil survei pengalaman dosen menyelenggarakan pembelajaran melalui daring

Kepada
Yth: BEM FISIP UNS
Di Surakarta
Pimpinan FISIP UNS menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas masukan yang
diberikan oleh BEM FISIP UNS terkait pembelajaran kuliah daring. Untuk meningkatkan kualitas kuliah
secara daring di Fisip UNS, dan sesuai dengan rekomendasi hasil survei BEM FISIP, dengan ini kami
informasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pimpinan fakultas telah mengirim hasil riset BEM tentang Pendapat Mahasiswa Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik UNS Mengenai kuliah daring ke setiap dosen FISIP UNS melalui WA group
FISIP UNS, WA Group Dekanat FISIP UNS, dan WA group Pimpinan FISIP UNS sebagai
bahan evaluasi masing-masing dosen dalam melakukan kuliah secara daring.
2. Pimpinan Fakultas sedang menyusun kisi-kisi penyelenggaraan kuliah secara daring bagi
dosen FISIP sehingga diharapkan penyelenggaraan kuliah secara daring di waktu yang akan
datang bisa dilakukan secara lebih efektif.
3. Pimpinan Fakultas telah berkoordinasi dengan pimpinan Universitas terkait kendala mahasiswa
dalam memanfaatkan internet, dan dalam waktu dekat Universitas akan membagikan paket
internet kepada setiap mahasiswa UNS aktif. Saat ini sedang dilakukan konfirmasi kepada
mahasiswa untuk melakukan update nomor HP yang digunakan untuk internet. DIharapkan
hari Jum’at, 3 April 2020 rekap nama mahasiswa UNS beserta nomor HP sudah selesai
dilakukan dan dikirim ke provider untuk ditindaklnjuti.
4. Pimpinan Fakultas sudah meminta kepada setiap Dosen untuk meninjau ulang tenggang waktu
pengumpulan tugas mahasiswa agar sesuai dengan kemampuan mahasiswa menyelesaikan
tugas dosen.
5. Sistem presensi dalam penyelenggaraan pembelajaran kuliah daring disesuaikan dengan
media pembelajaran kuliah daring yang digunakan oleh dosen. Namun demikian, berdasarkan
hasil survei terhadap dosen ditemukan bahwa dosen memberikan tolerasi cukup tinggi
terhadap mahasiswa yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti perkuliahan secara daring.
6. Pimpinan Fakultas sudah meminta kepada dosen untuk menyelenggarakan kuliah secara
daring sesuai dengan jadwal yang telah diatur dan memberitahukan kepada kepala program
studi masing-masing apabila mengubah jadwal kuliah.
7. Berdasarkan hasil koordinasi dengan rapat RKPU, UNS telah memantau mahasiswa yang
mengalami gangguan kesehatan terkait dengan COVID-19 dan diputuskan bahwa mahasiswa
yang mengalami ganggunan kesehatan dapat memeriksakan kesehatannya ke RS UNS tanpa
dpungut biaya.
1

8. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan ujian semprop, bimbingan skripsi dan Turlap, FISIP
sudah mengeluarkan SE Edaran Nomor: 1232 /UN27.05/KP/2020 Tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Ujian Skripsi Secara Daring Menyikapi Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan serta
tindakan Antisipasi Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik Universitas Sebelas Maret yang sudah diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2020.
Sedangkan pengumpulan data diera covid-19, mahasiswa disarankan menggunakan metode
pengumpulan data berbasis on line sesuai kesepakatan dengan pembimbing dana tau penguji.
9. Pimpinan Fisip sudah mengkoordinasikan dengan Rektor terkait belum optimalnya sarana
pendukung penyelenggaraan SPADA dan OCW. Menurut informasi Rektor UNS, saat ini
sedang dilakukan upaya-upaya penguatan sarana dan prasarana pendukung penggunaan
SPADA dan OCW.
Demikian hal-hal yang bisa disampaikan terkait penyelenggaraan kuliah daring di FISIP UNS. Semoga
bermanfaat dalam perbaikan penyelenggaraan kuliah secara daring di masa-masa berikutnya.
Terlampir kami sertakan hasil survei tentang pengalaman Dosen S1 FISIP UNS dalam
menyelenggarakan kuliah secara daring pada periode 16 Maret hingga 1 April 2020. Semoga
bermanfaat.

Surakarta, 2 April 2020
Dekan,
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