
SURAT EDARAN 
Nomor : 423/J.01/UNISBANK/UM/IX/2022 

Tentang 
PELAKSANAAN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL  

TAHUN AKADEMIK 2022/2023 
 

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 054/J.01/UNISBANK/SK/VIII/2022 tentang Kalender 
Akademik Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang dan Rapat Bidang Akademik tanggal 
30 Agustus 2022, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

Pelaksanaan Perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan mulai 
tanggal 19 September 2022 s.d 3 Februari 2023.  

1. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan mulai tanggal 7 - 13 Nopember 2022. 

2. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan mulai tanggal 9 - 15 Januari 2023. 

3. Model perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dilaksanakan secara 
tatap muka dan hybrid dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Matakuliah terjadwal kelas pagi (07:50 WIB -17:50 WIB) perkuliahan dilaksanakan 
dengan cara luring (offline/tatap muka) sebanyak 14 kali pertemuan. 

b. Perkuliahan luring diatur sebagai berikut : 

i. Untuk masa Ujian Tengah Semester (UTS) pertemuan 1 s.d 7 dan 9 s.d 15 
dilaksanakan secara luring. 

ii. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan 
secara daring. 

iii. Dosen yang mengajar secara luring dan daring dapat dilihat dari Surat 
Keputusan Mengajar  dari Dekan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023. 

iv. Jika dosen tidak dapat melaksanakan perkuliahan dengan tatap muka, maka 
dosen dapat melaksanakan perkuliahan menggunakan fasilitas e-learning. 
Perkuliahan dalam bentuk e-learning sebagai pengganti tatap muka maksimal 4 
kali dengan rincian 2 kali di laksanakan waktu sebelum ujian  tengah semester 
dan 2 kali di waktu sebelum ujian akhir semester dengan memanfaatkan gmeet 
yang tercatat di elearning.unisbank.ac.id. 

v. Dosen wajib memasukkan seluruh materi pembelajaran (pertemuan 1 s.d 
pertemuan 16) di elearning.unisbank.ac.id 

vi. Mata kuliah terjadwal kelas pagi maka pengambilan dan pengembalian presensi 
di Admin Fakultas masing-masing, presensi kehadiran mengajar dosen 
dilakukan dengan menggunakan Barcode. 

vii. Dosen tidak diperkenankan untuk menambah presensi kehadiran secara 
mandiri (memasukkan tanggal perkuliahan sendiri melalui smart campus), 
tetapi harus melalui petugas monitoring. 

viii. Jika ada sesuatu hal yang mengakibatkan jumlah pertemuan tatap muka kuliah 
tidak sesuai yang diwajibkan, maka dosen wajib mengganti perkuliahan di hari 
lain dan berkoordinasi dengan bagian monitoring. 

4. Perkuliahan Kelas Sore, DLC dilaksanakan secara full daring dengan memanfaatkan 
elearning.unisbank.ac.id di mana perkuliahan dengan memanfaatkan 



elearning.unisbank.ac.id dapat dihitung sebagai tatap muka dengan memenuhi syarat 
minimal sebagai berikut : 

a. Setiap pertemuan dalam e-learning harus terdapat materi/modul/bahan ajar 
(dapat berbentuk word/PPT/PDF) dengan minimal 10 halaman. 

b. Wajib memberikan tugas kepada mahasiswa dalam bentuk 
tugas/responsi/resume/kuis dan dosen memberikan interaksi penilaian. 

c. Pembelajaran online wajib dilaksanakan menggunakan media G-Meet yang tercatat 
di e-learning. 

5. Perkuliahan Program Studi S2-Manajemen dan S2-Teknologi Informasi dilaksanakan 
secara hybrid dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Untuk masa Ujian Tengah Semester (UTS) pertemuan 1, 2, 7 dilaksanakan secara 
luring sedang pertemuan 3, 4, 5 dan 6 dilaksanakan secara daring. 

b. Untuk masa Ujian Akhir Semester (UAS), pertemuan 9, 10, 15, dilaksanakan secara 
luring sedangkan pertemuan  11, 12, 13 dan 14 dilaksanakan secara daring. 

c. Ujian Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan 
secara daring melalui elearning.unisbank.ac.id 

6. Pelaksanaan KKN Tematik TA. 2022/2023 dilaksanakan pada masa jeda semester 
(bulan Juli - Agustus 2023) di Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.  

Prosedur untuk KKN Tematik : 

a. Pendaftaran dilaksanaakan lewat alamat https://s.id/KKNTematikUnisbank 

b. Panduan KKN Tematik dapat diunduh lewat smart campus pada menu Download. 

c. KKN Tematik diwajibkan untuk mahasiswa S1 angkatan 2020 yang sudah 
menempuh 95 SKS dengan IPK minimal 2.75. 

d. Fakultas wajib memberikan sosialisasi KKN Tematik kepada Dosen dan Mahasiswa. 

e. Biaya untuk KKN Tematik akan diumumkan kemudian. 

7. Materi Mengajar (RPS dan PPT)  dapat diunduh di https://kurikulum.unisbank.ac.id 
yang hanya bisa diakses oleh dosen internal Universitas Stikubank dengan username 
dan password yang akan diinformasikan kemudian oleh DPKPD sebelum tanggal 19 
September 2022 lewat email. 

8. Dosen turut serta memberikan informasi kepada mahasiswa untuk mengikuti dan 
mendaftar program Kampus Merdeka melalui  
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/  

9. Pelaksanaan Penawaran Mata Kuliah Program Pertukaran Mahasiswa Lintas Program 
Studi di lingkungan Universitas Stikubank akan dilaksanakan pada masa KRS 
Sementara secara online setelah UTS Semester Ganjil TA. 2022/2023. 

10. Pimpinan Fakultas dan pejabat struktural wajib memberikan laporan pelaksanaan 
bekerja kepada atasan langsung secara berkala, termasuk laporan monitoring terhadap 
proses pembelajaran daring dan luring oleh dosen-dosen di lingkungan masing-masing 
melalui rekap dari e-learning, dan juga wajib melaporkan hal-hal atau kejadian-
kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan tiap bagian dan juga perkembangan 
terhadap masalah penyebaran Covid-19. 

 

https://s.id/KKNTematikUnisbank
https://s.id/KKNTematikUnisbank
https://kurikulum.unisbank.ac.id/
https://kurikulum.unisbank.ac.id/
https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/


 

11. Pelaksanaan perkuliahan luring/offline dengan memperhatikan aturan pencegahan 
pandemi covid-19 resmi dari Pemerintah Kota Semarang, sehingga jika kondisi level 
PPKM di Kota Semarang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara luring, maka 
perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dilakukan secara daring 
sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan. 

 

Demikian surat edaran ini dibuat dan untuk dilaksanakan mulai sejak tanggal ditetapkannya. 

 
 Semarang, 12 September 2022 
 a.n. Rektor, 
 Wakil Rektor  
 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan , 
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