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SURAT EDARAN
No: 041/KM -1IKPlll-2022

\
Tentang

Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan Kemahasiwaan selama Pandemi COVlD.l I
Semester Genap Tahun Akademik 2A2112022

Sehubungan dengan penyesuaian kegiatan kemahasiswaan selama Pandemi COVID-19 pada

Semester Genap Tahun Akademik 2021nA22, maka Rektor Universitas Bung Hatta menyampaikan
ketentuan-ketentuan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagai berikut ini:

1. Kegiatan kemahasiswaan selama Pandemi COVID-19 dapat dilaksanakan secara daring
dan luring baik di dalam kampus atau di luar kampus dengan persyaratan yang harus

dipenuhi oleh tiap Organisasi Mahasiswa (Ormawa) dan Fakultas.
2. Ketentuan pelaksanaan Kegiatan kemahaasiswaan luring di luar kampus sebagai berikut:

a. Melampirkan surat rekomendasi izin kegiatan dari SATG,AS COVID-19 setempat.

b. Melampirkan surat izin kegiatan dari pemangku wewenang setempat

c. Melampirkan peta lokasi kegiatan.
d. Melampirkan surat izin kegiatan dari Dekan/Wadek/Pembina.
e. Melampirkan surat pemyataan pertanggungjawaban kegiatan oleh

KetualKomandan/Pimpinan Umum Onnawa.
f. Melampirkan SOP Protokol Kesehatan secara ketat selama pelaksanaan kegiatan,

g. Melampirkan Surat pernyataan menjaga protokolkesehatan secara ketat oleh oleh

Ketua/Komandan/Pimpinan Umum Ormawa

h. Melampirkan daftar nama len$kap pengurus,,pafitia, peserta, dan tamu undangan.

i. Melampirkan sur:atizin 0r0t1g.fu8$emat6faiRp.t0.000 pengurus, panita dan peserta,

j, Melampirkan buktitelah vaksin 2:dosis''bagi pengurus, panita dan peserta.

3. Ketentuan pelaksanaan Kegiatan kemehaasiswaan,luring di dalam kampus sebagai berikut:
a. Melampirkan suratrekomendaqiizin kegiatan dari SATGAS COVID-19 Kota Padang,

b. Melampirkan surat izin kegiatan dari Dekan/lNadeUPembina.
c. Melampirkan surat pernyataan pertanggungjawaban kegiatan oleh

KetualKomandan/Pimpinan Umum Onnawa.
d, Melampirkan SOP protokol kesehatan secara ketat selama pelaksanaan kegiatan.

e. Melampirkan Surat pemyataan menjaga protokol kesehatan seoara ketat oleh oleh

KetualKomandan/Pimpinan Umum Ormawa.

f. Melampirkan daftar nama lengkap pengurus, pantia, peserta, dan tamu undangan.
g. Melampirkan surat izin orang tua bermaterai Rp.10.000 pengurus, panita dan peserta.

h. Melampirkan bukti telah vaksin 2 dosis bagi pengurus, panita dan peserta

4. Pelaksanaan waktu kegiatan kemahasiswan sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan didalam kampus dapat dilaksanakan pada

setiap hari kerja dan jam keria; dari Pukul 07.30 WIB (tujuh tiga puluh pagi) sampai
Pukul 17.00 WIB (lima sore).
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Dalam kondisi tertentu, jika ada kegiatan di dalam kampus yang memerlukan waktu
lebih dari pukul 17,00 WIB (lima sore) atau di luar hari kerja dapat diizinkan sampai
pukul 21.00 WIB (sembilan malam) dan wajib.membuat surat permintaan izin ke
pimpinan universitas dan atau fakultas. Surat izin yang telah diterbitkan oleh pimpinan
universitas dan atau fakultas dapat diberikan salinannya ke Petugas Keamanan
Kampus oleh pelaksana kegiatan,
Jika kegiatan kemahasiswaan melebihi waktu yang telah ditentukan, Petugas
Keamanan dapat menegur dan membubarkan kqiatan setelah berkoordinasi dengan
pimpinan universitas dan atau fakultas.

5, Bila point 2, point 3, dan pint 4 tidak dapat dilengkapi maka pimpinan universitas tidak

dapat mengel uarkan surat rekomendasi kegiatan.

Demikian hal surat edaran ini disampaikan agar dapat menjadi perhatian dan dipedomani sebagai
mana mestinya. .
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l...sr. Tafdil llusni, S.E., M.B.A.
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