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TENTANG 

PERKULIAHAN NON-TATAP MUKA (NTM) 

 

 

1. Perkuliahan NTM diberlakukan mulai tanggal 23 Maret hingga 6 Juni 2020 dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang berlaku sebelumnya. 

b. Perkuliahan di luar jadwal harus disepakati antara dosen dan mahasiswa dengan 

mempertimbangkan efektivitas, kondusifitas dan optimalisasi pembelajaran.  

c. Perkuliahan hanya boleh dilaksanakan pada waktu siang hari.  

d. Sistem perkuliahan harus dikonfirmasi dan dilaporkan kepada fakultas. Sistem ini 

mencakup model perkuliahan apakah menggunakan aplikasi Google Classroom, Edmodo, 

WhatsApp Group, Zoom Cloud Meeting dan platform sejenis ataupun juga berkenaan 

dengan berapa kali pertemuan akan diselenggarakan. 

e. Dosen harus mengisi formulir instrumen monitoring yang sudah disediakan di fakultas 

masing-masing dan menyerahkannya dalam format PDF, selanjutnya dikirim via email atau 

WhatsApp.  

f. Dosen menyerahkan jurnal perkuliahan ke masing-masing fakultas setelah perkuliahan 

selesai. 

2. Sistem Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan dalam bentuk take home. 

3. Fakultas berkewajiban untuk memantau kegiatan perkuliahan NTM yang dilakukan dosen. 

4. Fakultas melaksanakan monitoring pelaksanaan kuliah NTM sesuai instrumen yang telah 

diterbitkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. 

5. Honor mengajar dosen untuk perkuliahan NTM dapat dicairkan setelah mendapatkan 

rekomendasi dari Program Studi pelaksana. 

6. Rentang waktu pelaksanaan UAS mulai tanggal 24 Juni hingga 1 Juli 2020.  

7. Penyetoran nilai UAS dilaksanakan mulai tanggal 26 Juni hingga 10 Juli 2020. 

8. Nilai UAS disetor ke staf akademik fakultas dalam bentuk PDF secara online. 

9. Nilai UAS diinput ke Sistem Informasi Akademik oleh dosen pengampu mata kuliah. 

10. Pengambilan uang vakasi korektor ujian (baik UTS ataupun UAS) dapat dicairkan apabila telah: 

(1) menyetorkan jurnal kuliah, (2) menginput nilai ke Siakad, dan (3) menyetorkan nilai dalam 

bentuk PDF melalui online. 

11. Pengambilan uang vakasi korektor dilaksanakan pada masa penyetoran nilai dan dicairkan baik 

melalui transfer atau langsung ke BMSI. 
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