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TENTANG

KETENTUAN PEMBERLAKUAN SANKSI KETIDAKTERCAPAIAN SATUAN KREDIT

KEGIATAN (SKK) MAHASISWA FKUB SELAMA MASA PANDEMI COVID-1g

1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan BELUM LULUS pada SKK Maba (PK2MABA, BKM,

LOKAKARYA PKM MABA, PENMAS) WAJIB melaksanakan program penempuhan kelulusan

SKK Maba.

a. Apabila tidak mengikuti salah satu rangkaian agenda pengkaderan dasar akan dikenai

sanksi yaitu WAJIB melaksanakan program penempuhan kelulusan SKK Maba meliputi

kegiatan pengabdian masyarakat secara daring terhadap individu (keluarga) atau

komunitas dengan total durasi intervensi minimal 16 jam efektif kegiatan (per hari durasi

maksimal 4 jam). Mahasiswa peserta kegiatan ini WAJIB membuat logbook yang bersifat

INDIVIDU (logbook sesuai dengan ketentuan format logbook SKK Maba);

b. Apabila tidak mengikuti dua rangkaian agenda pengkaderan dasar akan dikenai sanksi

yang tertera pada poin a beserta melakukan propaganda health campaign mengenai

COVID-19 pada media sosial LINE dan lnstagram (dengan ketentuan mendapat minimal

150 kati like dan 25 kali share pada media sosialLINE serta 250 kati like pada media sosial

lnstagram (feeds) dalam jangka waktu selama 7 hari);

c. Apabila tidak mengikutitiga rangkaian agenda pengkaderan dasar akan dikenai sanksi

yang tertera pada poin a, poin b, beserta mengkritisi kajian permasalahan mengenai

pandemiCOVID-19 dalam bentuk artikel dengan menyertakan sumberasli, kemudian hasil

kajian dibuat dalam bentuk poster dan dipublikasikan melalui media sosial LINE dan

lnstagram (dengan ketentuan mendapat minimal 150 kali tikedan 25 kali share pada media

sosial LINE serta 250 kali like pada media sosial lnstagram (feeds) dalam jangka waktu 14

hari);

d. Apabila tidak mengikuti seluruh rangkaian agenda pengkaderan dasar akan dikenai

sanksiyang tertera pada poin a, poin b, poin c, dengan tambahan yaitu melakukan heatth

campaign COVID-19 secara langsung beserta memberikan sembako atau alat pelindung

diri (masker, faceshietd, hand sanitizer, dll.) untuk masyarakat sekitar (minimal 10 orang)

dengan memperhatikan keamanan lingkungan sekitar dan selalu menerapkan protokol

kesehatan pencegahan COVID-19, sepertiselalu memakaialat pelindung diri, menerapkan
jaga jarak, dan kegiatan dilakukan secara outdoor (kegiatan dibuktikan dengan

dokumentasi berbentuk foto bersama target sasaran kegiatan dan catatan kesan pesan

daritarget sasaran kegiatan mengenai heatth campaign yang telah diberikan);
Konsekuensi apabila tidak melaksanakan kegiatan ini maka nilai SKK dianggap 0.
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2. Bagi mahasiswa dengan total nilai SKK > 4 namun belum memenuhi salah satu atau lebih

dari 3 (tiga) Kompetensi Wajib SKK (Pengabdian Masyarakat, Penalaran, Organisasi);

dan/atau total nilai SKK < 4 sehingga dinyatakan BELUM LULUS, diberikan pilihan untuk:

a. Pilihan pertama dengan mengadakan kegiatan berbasis Pengabdian Masyarakat dengan

rincian sebagai berikut:

i, Kegiatan merupakan pengabdian masyarakat secara daring dengan tema COVID-19

(konsep diserahkan kepada penyelenggara);

ii. Kegiatan dilaksanakan minimal selama 2 (dua)jam efektif kegiatan;

. Hasil perhitungan nilai SKK yang didapat dari acara tersebut tetap sesuai dengan

jumlah jam efektif yang dilaksanakan (tidak ada jaminan bahwa melakukan satu

kegiatan tersebut dengan jam efektif minimal dapat menutup seluruh kekurangan

nilaiSKK);

. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan jam efektif 2 (dua) iam, maka

akan msmperoleh SKK aebesar kurang leblhnya 0,13;

iii. Mahasiswa peserta kegiatan ini WAJIB membuat logbook yang bersifat INDIVIDU

(logbook sesuai dengan ketentuan logbook SKK wajib);

b. Pilihan kedua dengan melakukan pengajuan SKK kegiatan melalui email SKK yaitu

skkLemf[@qmail.com. Hasil perhitungan nilai SKK yang didapat dari kegiatan yang

diajukan, dihitung berdasarkan jam efektif, SKK yang diajukan setidaknya harus memenuhi

total nilaiSKK (yaitu minimal4) ataupun kompetensiwajib SKK;

Konsekuensi apabila tidak melaksanakan kegiatan ini maka nilai SKK yang didapatkan
adalah dibawah nilai minimal yaitu S0.
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