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PRESS RELEASE 

“Penyaluran aspirasi terkait sistem perkuliahan dan juga job desk dari satgas covid 19” 

AUDIENSI BERSAMA WR 1 dan SATGAS COVID 19 

 

Selasa 22, Maret 2022 

 BEM UM melalui Kementerian Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa melakukan forum 

audiensi bersama WR 1, satgas covid dan perwakilan dari anggota DPM, DMF dan BEMFA, audiensi 

ini membahas beberapa masalah terusan yang masih simpang siur dan juga masih menjadi pertanyaan 

mahasiswa pasca audiensi yang kami laksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, yang 

dihadiri oleh DPM, DMF dan juga BEM Se-UM.  Masih belum ada tanggapan dari pihak rektorat 

terkait beberapa hal yang sedang kami diskusikan dikala itu, oleh sebab itu kami memutuskan 

melaksanakan audiensi kembali yang dihadiri oleh wakil rektor 1 UM, satgas covid dam perwakilan 

dari  DPM, DMF dan BEMFA 

 Dalam rapat audiensi ini membahas beberapa hal yang sampai sekarang masih menjadi 

pertanyaan pada rapat audiensi sebelumnya beberapa hal yang sempat menjadi pembahasan adalah 

sistem yang diberikan oleh satgas Covid UM serta sistem perkuliahan yang masih ambigu dan dari 

audiensi tersebut kami mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu : 

 

1. Sistem Perkuliahan Universitas Negeri Malang 

• Mengenai sistem perkuliahan, tetap menganut pada SK terakhir dan tidak akan dicabut. 

• Kebijakan perkuliahan di Universitas Negeri Malang merupakan rekomendasi dari satgas 

covid setempat. 

• Dikarenakan kondisi masing – masing fakultas berbeda, seharusnya Dekan mengeluarkan 

turunan edaran dari Wakil Rektor 1. Tetapi, pihak Dekan enggan memberikan kebijakan 

tersebut karena keterbatasan wewenang. 

• Untuk perkuliahan semester depan akan bergantung kepada kondisi covid pada saat itu 

• Perkuliahan semester depan dilaksanakan mulai akhir Agustus dan tidak menutup 

kemungkinan untuk luring 100% 

 

2. Sistem Satgas Covid di Universitas Negeri Malang 

• Satgas Covid bukan pemegang kebijakan terkait perkuliahan, melainkan hanya memberikan 

rekomendasi 

• Kebijakan perkuliahan di Universitas Negeri Malang merupakan referensi dari pemerintah 

kota (Walikota) 

• Status Kota Malang saat ini berada pada level 3 

• Alur penanganan civitas Universitas Negeri Malang yang terkonfirmasi covid, yang pertama 

adalah laporan ke Satgas Covid (Pak Ery) terlebih dahulu kemudian dilakukan Treatment, 

Tracking kemudian Testing 
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• Mekanisme laporan 3T (Tracing, Testing dan Treatment) masih berlaku sampai hari ini 

meskipun angka covid di Universitas Negeri Malang landai 

• Data yang diterima Satgas Covid Universitas Negeri Malang dihitung sejak 30 Januari 

hingga saat ini berjumlah 360 orang positif, 354 orang sembuh, 6 orang isoman, 0 orang 

rawat inap di rumah sakit dan 0 orang meninggal 

• Mereka yang menderita Covid dan sampai meninggal dunia dikarenakan tidak vaksin (tidak 

mau atau tidak boleh) 

• Selain itu, angka vaksin di Indonesia cukup tinggi 

 

Dari audiensi tersebut dapat kami tarik sebuah kesimpulan terkait sistem dan alur untuk yang 

harus dilakukan ketika tenaga pendidik atau mahasiswa mengalami gejala covid 19, dan juga 

mengenai sistem perkuliahan yang masih menggunakan SK terakhir dari rektorat ( SK nomor 

4.1.38/UN32.I/KM/2022 mengenai perkuliahan tatap muka 50%), namun jika ditinjau lagi jika pihak 

rektorat menghendaki sistem perkuliahan menggunakan sistem 50% luring dan 50% daring, apakah 

dari pihak kampus dapat dan bersedia mengcover kebutuhan mahasiswa seperti kuota yang digunakan 

untuk perkuliahan secara daring? Semoga hak-hak mahasiswa harus selalu menjadi dasar dari segala 

jenis pengambilan keputusan  
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