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A. Dasar
l. Keputusan Bersama 4

lrenteri Nmor 0l /KBD020 tanggal li Juni 2020 tentsng
Pandrun Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahm Ajawr 2o2ol2o2l dan Tahun

2.
3.

4-

Atademik 2020/202 I di lrrsa Patderni Corom Virus Disease (Covid- I 9)
Buku Panduan Penyelenggaraan Pembelajamn Semeser Gasal 2020p021 di pergunran Tinggr.
Surat Keputusan Rekror universitas Jcnderal Socdiman Nomor 3676nJNz1rfw.(/|,l2o2o
Tenang Kegiatan Penerimaan Mahasi*ra Baru Universitas Jen&ral Soedirman Tahrm
Akademik 20202021
Surat E<laran Rektor Unsoed Nomor 689/[JN23!PK.OIDO2O Tentang Penyesuaian Pclaksanaan
Kegialan Aka&nrik S€rnester Gasal Tahun Akadernik 2O2ODO2|

B.

Pelaksanaan Kegiatan Mahasisrva Banr
Mempertimbanglan penturan dan kebijakan pada

buir A, maka perlu diinformasikan hal-hal terkait
rangtaian troses penerinaan malusisua baru Universitas fen&ral Soeairman Tahun Aka&mik
2020D021 sebagai beritr.u:

l.

2.

Regstrasi fisik dan verifikasi bc*as akan ditaksamkrn setelah kondisi memungkinkan (adwal
akan diumumkan pada Iaman regrsrras i.torsoedac.iel)
Pembagian

jaka almamater &n KTM afan dilaksankan

be*as.

3.

4.

5

saat registrzsi

fisik dan verifikasi

Pelaksanaan test kesehrEn oleh dm

doher Klinik Pratama Unsoed untuk scrnua mahasiswa
baru dan psikotest bagi calon mahasisua Fakultas Kedokteran (pendidikan Doher dan
P€ndidikin Dokter Gig) dan Fakultas llmuilmu Kesehatan ( prodi Fannasi dan lGperawaan)
akan dijadwalkan kemrdian (adwal akan diumumkan paa laman regtstrasi.unsoed.'ac.itl)
calon mahasiswa baru rvajib mengrtuti scluruh ranglaian po.o t e6ron p.orir"un
mrha<iswan brru dimulai bngesl 7 sampai 12 Septcmber 202d sccara airing.
isx n no,
tentsng kcgiatan mahasiswa baru dapat di dowdoad di laman ns&d.ac.id dan

r e g i s I ras i. uns rx d. ac. i d)
Ketenruan teknis pelaksanaan kegiatan mahasisrva baru a&lah sebagai berikut:
a. Expo Kegiatan LJKM dilaksanakan pada tanggnl z setrembei2O2O melalui google meet
&n live sueaming youtube di BEMUnsoed.
b. Cladi bersih sidang seiut terbuka dalanr rangka pcnerimaan mahasiswa baru:
l) Dilaksanakan ranggal 7 Se6ember 2020 pukul 14.00 sampai selesai di Ardirorium
Graha Widyalama Unsoed.

2) calon mahasiswa yang ditunjuk scbagar perwakilan uajib ludir menggunakan pakaian
bebas sopaq bcrseparu.
3) calon mahasiswa wqiib mengituti kegiatan metalu liw sfieannng yourab ili
unroedofrrcirl.
c. Sidang senat terbuka dalam rangka pcnerimaan mrhasiswa baru
I ) Dilaksanakan tEnggal 8 scpember 2020 puld 07.00 sampai selesai
di Arditorium
Graha Widyauma Unsoed.
2)
mahasiswa yang ditunjuk scbagai peruakilan wajib tradir menggunakan pakaian
baju. lengan panjang warna putill dasi rvama hiam, celana/rok g.njing *urn; Nt",
dan bersepatu hium.
3) calon mahasiswa wajib mengikuti kegiaun melalui uw ara nrtq
iri
dengan pakaian sama dengan ketentuan point c nomor 2.
:rydomcirl
-Kuliah umum mahasiswa baru dilaksamkin
unggar g Sepember 2020 merarui
g.ogle meet dan ltw ot*,ntrng yuatb di unrocdotrcirr. murai pukul 10.00
dengan
pembicara Gubemur Jawa Tcngah.
e. Pemecahan rekor muri akan dilatsanatan poda tanggsl g Sepember 2020 pukul 12.00
sampai 16.00.
Pengembangan Karakter dan Kepribadian Mahasiswa (PKKM)
f.eqr,aun
l) Dilaksanakan t"nggrl 9 Sepcmber 2o2o pukul 0g.00 sampai setesai melarui lirr
truaitry yoaufu di unsocdofricid.
2) Mahasiswa baru wajib mengikuti &ngan mcnggunatan pakaian bcbas sopan dan

i
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youth

d.
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bersepatu.
Pcngenalan Kegiaan Kamprs bagi Mahasiswr Baru (PKKMB)
Dilaksanalsn
rsnggrr l0 sampai r 2 s€ptember 2020 purur 0g.00 sampai sclesai.
)

g. SegIT
l

2) Kegidan ini dilaksamkan di masing-masing fiultas'
3) Mahasiswa baru u,ajib mengikuti dengan menggunakan pakaian bebas sopan
dan
bersepatu.

4) ln formasi rcknis mengenai kegiaun dapat dilihat melalui laman fakultas masi ng-nuslng
a) Fakultas Pertanian
: faperta. unsou!. ac. id
b) Fakultas Biologi
: bio.unsoed.ac.id
c) Flkultas Ekonomi dan Bisnis
: fcb. unsoed.ac. id
d) Fakultas Petemakan
e) Fakulus Hulum
Fakultrs ISIP
g) Fakultas Kcdokteran
h) Fakultas Tekni&
Fakultas llmu-ilmu Keschatan
Fakultas llmu Bu.l-ya
k) Fakultas MIPA
Fakultas Penkanan dan llmu Kelautan

0

i)
j)
l)

m) Pascasarjana

: fapet. unsoed.ac.id
: Ih.unsoed.ac.id
: lisip.unsoed.ac.id
: fk.unsoedac.id
:ft.unsoed.ac.id

: fikes. unsoed.ac. id
: fib.rmsoed.ac.id
: frnipa.unsoed.ac id
: $ik.unsocd.ac.id
: poscaunsoed.ac.id

6. Kegiatan pengisian tGnu Studi tvlahasiswa (l$M) untuk Malusiswa Baru akan dilaksanakan
saar keglatan PKKIv{B di fakultas masing-masing.
_ pada
7'
untuk pengisian KSM mabasiswa wajib rog in merJui hrnan u*atremtLuruoetr-ac..d (e-SLA)
menggunakan user dan password yang rcrah diisikan saat registrasi
registrasi ke 6.

on rine pada tahapn

8.

Begi mthasiswr

t"ry y-g tr4o uscr &n pssword

g-$IA di mrsing.macing fatultrs.

o-SLA

d.pd

oper8!6

mclalui IE@nirA lufuugenot Systan (LMS) cldiruuosadrc.id
10. Kegiatan perkulilhan untr& rnehlqisrvr rngtrrrn 2020 Eten dimulai
o
14
September 2020 sccara dadng (pcmbehjau ozlirz) hinggr berathirry" se-eser gnsd-rah*

-rt

@

Ajmn2020202t.

Atas putatiaanya disanpaitan arima
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