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Kepada Yth. 

Dosen, Asisten Akademik, dan Mahasiswa 

Di Tempat 

 

Sehubungan dengan Surat Edaran Ketua STFI No. 0390/STFI/III/2020 dan Surat Tugas No. 

0396/STFI/KA/III/2020 tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran di lingkungan Sekolah Tinggi 

Farmasi Indonesia, dengan ini Program Studi Sarjana Farmasi (PSSF) menghimbau kepada 

seluruh mahasiswa untuk dapat melakukan pencegahan berupa : 

1. Menunda semua kegiatan yang bersifat pengumpulan massa dan mudik hingga waktu yang 

akan ditentukan kemudian. 

2. Seluruh mahasiswa selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri, menjaga imunitas tubuh 

dengan mengkonsumsi makanan sehat, rutin berolah raga dan istirahat yang cukup, serta 

menjaga jarak (social distancing) antara lain dengan mengurangi perjumpaan, menghindari 

kontak fisik dan menjauhi keramaian.  

3. Terus memanjatkan do’a kepada Allah SWT agar senantiasa diberikan kesehatan, 

keselamatan dan agar pandemi COVID-19 ini segera reda. 

 

Adapun kegiatan PERKULIAHAN DAN PRAKTIKUM dilaksanakan sebagai berikut: 

1. Seluruh perkuliahan pasca Ujian Tengah Semester dilakukan secara daring  

2. Berita acara perkuliahan dan kehadiran mahasiswa dapat dihitung oleh dosen mata kuliah 

berdasarkan keikutsertaan mahasiswa dalam metode daring kemudian dilaporkan melalui 

Berita Acara Perkuliahan online di portal dosen masing-masing 

3. Praktikum dijalankan dengan simulasi model atau dry lab dan pertemuan tatap muka 

praktikum dapat dilakukan secara daring 

4. Berita acara praktikum dan kehadiran mahasiswa dapat dihitung oleh koordinator 

praktikum berdasarkan keikutsertaan mahasiswa dalam metode daring kemudian 

dilaporkan melalui Berita Acara Praktikum online 

5. Bentuk Ujian Akhir Semester akan ditetapkan kemudian 

 

Untuk kegiatan TUGAS AKHIR dilaksanakan sebagai berikut: 

A. Bagi mahasiswa yang telah melaksanakan Seminar Usulan Penelitian (SUP) 

1. Mahasiswa yang telah melakukan SUP, maka berlaku :  



 
a. Tidak perlu melakukan SUP ulangan apabila materi penelitian yang dialihkan tidak 

mengalami perubahan yang signifikan 

b. Harus melakukan SUP ulangan apabila materi penelitian yang dialihkan mengalami 

perubahan yang signifikan (Formulir perubahan dapat diunduh pada laman 

https://s1farmasi.stfi.ac.id/) 

Pengkajian apakah materi berubah secara signifikan atau tidak dilakukan oleh PSSF dan 

Ketua Kelompok Keilmuan secara desk evaluation untuk kemudian dilakukan SUP ulang 

secara daring apabila terjadi perubahan yang signifikan. 

2. Mahasiswa dapat mengubah metode penelitian dengan : 

a. Melakukan studi literatur dan membuat review artikel dari tema penelitian yang 

kemudian di-submit ke jurnal nasional/internasional bereputasi dengan syarat status 

publikasi “accepted” (sudah tersubmit ke jurnal ISSN)  

b. Melakukan kegiatan relawan COVID-19 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi atau yang setara. 

3. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian Tugas Akhir menggunakan laboratorium di 

lingkungan STFI dapat melaksanakan kegiatan tersebut mulai tanggal 2 Juni 2020 dengan 

persyaratan sebagai berikut : 

a. Mahasiswa yang bersangkutan dalam kondisi sehat 

b. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat di manapun berada 

c. Mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan setelah melakukan penelitian di 

laboratorium 

d. Membersihkan area kerja dengan desinfektan. 

4. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian di luar lingkungan STFI diharapkan 

menggunakan alat pelindung diri yang sesuai dan mengikuti prosedur keamanan dan 

keselamatan di instansi tempat penelitian.  

B. Bagi mahasiswa yang belum melakukan Seminar Usulan Penelitian 

1. Mahasiswa diusulkan untuk mengubah metode penelitiannya menjadi review artikel. 

2. Seminar usulan penelitian dilakukan dengan mempresentasikan rencana Tugas Akhir 

melalui daring antara mahasiswa, dosen pembimbing, dan dosen penguji pada jadwal yang 

ditentukan oleh PSSF. 

3. Proses teknis SUP, SHP dan sidang akan dilaksanakan secara daring (Host meeting adalah 

moderator seminar/ketua sidang). 

 

Terkait penyesuaian kegiatan penelitian ini, mahasiswa diharapkan untuk berdiskusi dengan dosen 

pembimbing. Adapun jadwal Seminar Usulan dan Hasil Penelitian serta Ujian Komprehensif Lisan 

(Sidang) akan disesuaikan kemudian. 

https://s1farmasi.stfi.ac.id/


 
 

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi oleh semua pihak. Atas perhatian 

dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih. 

 

Bandung, 30 Maret 2020 

Ketua Program Studi Sarjana Farmasi 

 

 

 

 

 

apt. Revika Rachmaniar, M.Farm. 

 

Tembusan: 

1. Ketua STFI 

2. Wakil Ketua I  

3. Wakil Ketua II 

4. Wakil Ketua III 

5. Kepala UPT Laboratorium 

6. Kepala Laboratorium Penelitian 

7. Arsip 


