
 
EDARAN 

PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN FAKULTAS HUKUM UGM 

 
Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kependidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan dan Surat Edaran 
Rektor UGM No 1604/UNI.P/HKL/TR/2020 Tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-
19 di Lingkungan UGM, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

A. Umum 

1. Menggunakan sesering mungkin sarana cuci tangan pakai sabun (minimal 20 detik) atau hand sanitizer 
sebagaimana mestinya yang telah disediakan di berbagai titik lokasi strategis di lingkungan Fakultas 
Hukum UGM dan berPerilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) lainnya. 

2. Menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, dan sebagainya). 
3. Mengukur suhu tubuh dengan alat yang tersedia di tempat-tempat yang telah ditentukan di Fakultas 

Hukum UGM. 
4. Tidak berbagi makanan dan minuman serta tidak berbagi menggunakan alat makan dan minum secara 

bersama. 
5. Tidak memegang handle tangga maupun memegang handle pintu. Untuk membuka pintu dengan cara 

mendorong pintu dengan menggunakan siku lengan, punggung atau anggota badan lainnya. 
6. Tidak menekan tombol lift secara langsung, tetapi menekan tombol lift dengan menggunakan siku atau 

punggung jari telunjuk yang ditekuk. 
7. Bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga kontrak serta siswa magang yang sakit agar 

segera mengajukan izin dan tidak datang ke kampus. 
8. Menjaga kebersihan dan kepedulian terhadap sarana kebersihan dengan melaporkan ke bagian umum 

dan perlengkapan Fakultas Hukum UGM, nomor HP: 081231119440 a.n Bp Urip atau HP: 
085878795622 a.n Ibu Sisca 

9. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang (lebih dari 10 orang, dengan 
mempertimbangkan jarak masing-masing) atau kegiatan di lingkungan luar satuan pendidikan. 

10. Bagi mahasiswa dan keluarga yang bepergian ke Negara terjangkit yang dipublikasikan World Health 
Organization (WHO), diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan dan berada di area 
satuan pendidikan untuk selama 14 hari sejak saat kembali ke tanah air. 

B. Pendidikan dan Pengajaran 
1. Menghimbau seluruh kegiatan perkuliahan tatap muka S1,S2 dan S3 mulai tanggal 16 sampai dengan 

31 Maret 2020 dilakukan secara daring melalui Webex Cisco, Elok dan Elisa dan akan dievaluasi 
kembali setelah rentang waktu tersebut.  

2. Memfasilitasi Bapak /Ibu Dosen yang membutuhkan bantuan teknis pelaksanaan perkuliahan online 
dengan membentuk tim fakultas. Silakan hubungi Kasi Akademik (Damari, nomor hp  08122748843) 
atau Ketua Unit Jaminan Mutu Inovasi Akademik dan Kurikulum (Wahyu Yun Santoso, nomor hp 
081328605445) 

3. Ujian skripsi, thesis dan disertasi dapat tetap dilaksanakan seperti biasa dengan tetap menghindari hal-
hal yang dapat menyebabkan penularan wabah 

C. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 
1. Menunda atau membatalkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sifatnya 

melibatkan kumpulan / sejumlah orang, termasuk kunjungan dari SMU. 
2. Mengganti seoptimal mungkin penelitian lapangan yang melibatkan sekumpulan/ sejumlah orang dengan 

metode lain yang relevan. 
3. Memanfaatkan waktu luang yang tercipta atas peralihan-peralihan kegiatan ini untuk tetap melakukan 

dharma penelitian dengan membaca dan membuat tulisan ilmiah.  
 

Demikian himbauan ini, harap menjadi perhatian bersama. Terima kasih  
 

Yogyakarta, 14 Maret 2020 
Dekan 

 
 

Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. 


