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No :        91/UN27.29/KP/2020        
Lampiran :  - 
Hal :  Tes EAP dan Legalisasi Sertifikat EAP bagi Mahasiswa  
  yang Hendak Ujian Akhir dan Wisuda  
  selama Pandemi COVID-19 
     
Yth.  1. Ketua Program Studi S1, S2, dan S3   
 2. Bagian Pendidikan Fakultas dan Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret 
 
 
Dengan hormat, 
 
Dengan ini kami beritahukan kepada Bapak/Ibu bahwa UPT Bahasa Universitas Sebelas Maret tetap 
menjalankan fungsinya untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa dalam bidang sertifikasi EAP bagi 
mahasiswa Program S1, S2, dan S3 di tengah-tengah wabah COVID-19 yang masih terjadi. Ketentuan 
sertifikasi EAP pada April-Juni 2020 selama Pandemi COVID-19 adalah sebagai berikut: 
 
1.  Mahasiswa wajib lulus EAP dan memperoleh sertifikat EAP dengan nilai minimal 60 untuk Program 

S1, 65 untuk Program S2, dan 70 untuk program S3 sebagai salah satu syarat untuk ujian 
skripsi/thesis/disertasi/dan wisuda 

 
2. Mahasiswa yang hendak ujian akhir pada bulan April-Juni 2020 namun belum memiliki sertifikat 

tersebut, tetapi telah tuntas mengikuti pelatihan dan belum ujian akhir (post-test) atau belum lulus 
pada post-test, dapat mengikuti ujian post-test atau tes ulang persorangan di UPT Bahasa pada jam 
kerja dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku: 

 a.  Peserta wajib registrasi lewat W.A. (0811 264 829) untuk menentukan jadwal ujian pada jam 
kerja Senin – Jumat 

 b.  Peserta berada di wilayah Solo dan tidak pernah melakukan perjalanan ke wilayah Zona Merah 
wabah Covid-19 pada Februari – Mei 2020 

 c. Pada saat hari ujian, peserta harus dalam kondisi sehat, dan di tempat ujian peserta wajib cuci 
tangan pada tempat yang telah disedikan sebelum memasuki gedung UPT Bahasa, memakai 
handsanitizer, dan memakai masker 

 d.  Di dalam ruang ujian, peserta wajib duduk berjarak minimal dua (2) meter dari pengawas ujian 
 e. Peserta yang berada di luar kota solo, direncanakan akan mengikuti ujian secara daring (dalam 

proses) 
 
3. Mahasiswa yang sudah lulus dan sudah memperoleh sertifikat atau hendak mengambil sertifikat 

untuk dipakai sebagai salah satu syarat ujian tersebut pada April-Juni 2020, dapat menghubungi UPT 
Bahasa lewat W.A. (0811 264 829) agar pihak UPT Bahasa dapat memverifikasi dan menerbitkan 
sertifikat/legalisasi yang bersangkutan. 
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4. Sertifikat/legalisasi akan kami pindai dan kirimkan kepada yang bersangkutan serta kami teruskan 
kepada Bapak/Ibu melalui SIKD, email bagian pendidikan masing-masing fakultas, dan/atau group 
W.A. Kaprodi sebagai bukti 

 
5. Bagian Pendidikan Fakultas diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak UPT Bahasa dalam verifikasi 

dan validasi keaslian sertifikat dengan cara menghubungi pihak UPT Bahasa melalui nomor W.A. 
(0811 264 829), dan kedepannya dapat membangun sistem verifikasi sertifikat secara daring. 

 
6. Mahasiswa Program S1, S2, dan S3 yang tidak tuntas pelatihan EAP, wajib mengikuti pelatihan 

Intensif EAP selama 12 tatap muka secara daring. Pendaftaran dibuka setiap saat melalui nomor W.A. 
(0811 264 829).  

 
7. Mahasiswa Program S2 dan S3 yang belum mengikuti pelatihan EAP dapat mengikuti pelatihan 

selama 16 tatap muka @100 menit secara daring, dan pendaftaran program tersebut dibuka setiap 
saat. Informasi lebih lengkap dapat ditanyakan lewat W.A. (0811 264 829) 

 
8. Ketentuan-ketentuan pada poin 1 – 7 berlaku selama pandemi COVID-19. 
 
9. Sertifikat asli (hardcopy) dapat diambil di UPT Bahasa UNS apabila pandemi COVID-19 telah berlalu. 
 
 
Sehubungan dengan itu, kami berharap informasi ini dapat diteruskan kepada mahasiswa yang hendak 
mengikuti Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi dan Wisuda pada bulan April – Juni 2020. 
 

Atas perkenan Bapak/Ibu dan kerja sama yang baik selama ini, kami mengucapkan terima kasih. 
 
 
 
 Surakarta, 17 April 2020 
 Kepala 
 
 
 
 Dr. Herianto, S.S., M.Hum. 
 NIP197401282002121003 
 


