
Menindaklanjuti surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
369621MPK.AIHR/2020 perihal Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja Dari Rumah DaJam
Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVlD-19) tanggal 17 Maret 2020
dan surat Direktorat JenderaJ Pendidikan Tinggi Nomor 262/E.E2.KMI2020 perihal
Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVJD-19 tanggal23 Maret 2020. (terJampir)

Untuk rnenindaklanjuti surat tersebut dengan ini kami beritahukan kepada pimpinan perguruan
tinggi di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Aceh agar dapat
melakukan aktivitas bekerja, mengajar atau memberi kuliah dari rumah (Bekerja Dari Rumah
BDR) melalui video conference. digital documents, dan sarana daring lainnya, unruk
pencegahan penyebaran virus COVlD-19 di perguruan tinggi.

Sebagai informasi, berbagai lembaga penyedia telah bekerja sama dengan Kementerian
Pcndidikan dan Kebudayaan, menyediakan sarana pembelajaran daring secara gratis
sebagaimana tercanrum dalarn larnpiran sural.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XITl

Larnpiran : Satu Berkas
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Pembelajaran

24 Marel2020: B/165ILLI3/Kl.02l2020Nomor

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEB UDAYAAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDlKAN TINGGI

WILAYAH XIllACEH
Jalan T. Nyak Arief Lorong Tunggai T. Thaib Ali Nomor 06

Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh - 231 15
Telepon/Faksimile: (0651) 31 130

Laman: lIdikti13.ristekdikti.go.id; Surel: info.lIdikti 13@rislekdikti.go.id



2J~lJ
dan Kebudayaan
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Dalam rangka pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran Corona Virus Disease
(Covid-19), Kementerian mengimbau Saudara unruk melakukan hal scbagai berikut.
I. Menjaga pegawai, mahasiswa, siswa, guru, dan dosen mengikuti protokol pencegahan

Covid-19 yang disarnpaikan Kantor Star Presiden,
2. Mcmastikan bahwa pengendalian, kewaspadaan, dan penanganan penyebaran Covid-

19 di unit kerjanya telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Edaran
Menter; Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 dan Nornor3 Tahun 2020
tcntang Pcncegahan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), tanggal9Marct
2020.

3. Menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak peserta atau
menggantinya dengan video conference arau kornunikasi daring lainnya.

4. Khusus untuk daerah yang sudah terdampak Covid-19 berlaku keteruuan sebagai
berikut:
a: mernberlakukan pembelajaran secara daring dari rumah bagi siswa dan mahasiswa:
b. pegawai, guru, dan dosen melakukan aktivitas bckcrja, rncngajar atau member;

kuliah dari rurnah (Bekerja Dari Rumah/BDR) rnelalui video conference, digital
documents, dan sa ..ana daring Jainnya. Sebagai informasi, berbagai lembaga
penyedia telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
menyediakan sarana pembeJajaran daring secara gratis sebagaimana tercanturn
dalam Larnpiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

c. pelaksanaan BDR tidak rnernpengaruhi tingkat kehadiran (dipandang sama seperti
bekcrja di kantor, sekolah, atau perguruan ting_l:il.tidak mengurangi kinerja, dan
tidal; mcrnpcngaruhi runjangan kinerja; dan

cL apabila harus datang kc kantor/kampus/sekolah sebaiknya tidak menggunakan
sarana kendaraan (umum) yang bersifat massal.

.$. Pimpinan Satuan Kerja melakukan kerja Sarna dengan dinas kesehatan serernpat
untuk melakukan pemeriksaan kesehaian apabila ada pegawaijmahasiswa/ siswa yang
mengalami gejala sesak nafas, demam, dan baruk,

6. Pirnpinan Satuan Kerja membuat pedoman pelaksanaan 80R dan pembelajaran daring
disesuaikan dengan kebutuhan sctcmpar.

Yth.
1. Seluruh PernirnpinPerguruan Tillggi NegerijSw3st.a
2. Seluruh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
3. Seluruh Kepale Dinas Pendidikan Provinsl
4. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota
5. Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Kernenterian Pendidikan dan Kebudayaan

: 3GJB<j·'lPII.",/!-,:j2U~J
: Pernbelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan
Pcnycbaran Corona Virus Disease (COVlD-19)
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No. Sarana Laman

Pembelajaran
1. Rumah Belaiar hups:/lbelaiar.kemdikbud.<7o.id
2. GooglcG Suites for httgs: llblog.google Ioutr<:8ch-intiativesleducation l offline-

Education access-covid19l
3. Kelas Pintar I hrtos: I/keJasninlar.id
4. Microsoft Office hUllS:!{microsofLcomI id-idLeducation LgJ"aductslom~

365
5. Quipper3..£h2.01 httns: I IQuirn;e~.comlid / school Iteachers
6. Sekolah Online https:l {ruanlZlZUTU.onelink.meIbfPkI efe7?b2e

Ruana Guru
7. Sekolahmu htro.!!:llwww.sekolah.mu/tanoabatas
8. Zenius httos: Ilzenius.netlbelaiar-mandiri

DAF'TAR LAMAN

Larnplran Sural Edaran
Nornor .3"a52/1~1'!':.AI !J2U_~
Tanggal : 17 r;"):,,t. 20~J



Tembusan:
I. Mcndikbud
2. Sekretaris lcnderal Kel11c1ikhud

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi

Semakin meningkamya jurnlah orang yang terdeteksi positif COVTD-19, meluasnya pandcrni,
dan situasi saat ini mengharuskan kita semua beraktifitas dari rumah iworkfrom home - WjHdan
study from home - SfH). Oleb karena ito dalam kondisi darurat ini, proses penydcnggaraan
pendidikan tioggi mohon dilakukan dengan pendekaran yang tepat sekaligus membantu upaya
untuk menaban laju pertumbuhan wabah, Sehubungan dengan itu, Direktorar Jcndcral
Pendidikan Tinggi mengimbau Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dapat mengatur pembelajarau
dari rumah yang dapat dilakukan dalam borbagai bentuk kegiatan yang positif, baik bcrupa
pembelajaran daring maupun luring, ataupun kegiatan pembclajaran berbasis scmangat merdeka
belajar: kampus merdeka, scpcrti project based learning, relawan kemanusiaan, atau penelitian
yang relevan dengan upaya menahan laju penyebaran wabah COVID-19.
Altrernatifbcntuk kegiatan pernbclajaran misalnya unruk pendidikan yang tcrkait dengan bidang
kcsehatan dapat mcnugaskan rnahasiswa melakukan KTE (Komunikasi, lnformasi, dan Edukasi).
mernbantu call-center, screening, dsb.; bidang keinsinyuran dupal mcnugaskan mahasiswa
mcmbuat bahan dan peralatan keseharan; bidang ilmu sosial dapat melakukan kajian-kajian
sosial, komuaikasi masyarakar, dan kebijakan publik; bidang kompurer dan teknologi informasi
dapal mernbantu mengembangkan algoritma prcdiksi dan mitigasi; bidang agm dapat membantu
pengadaan pangan yang sehat dan murah bagi tenaga kesehaian dan masyarakat.; dsb. Hasil-hasil
pcmbclajaran tersebut dapat disetarakan dengao sks atau kompetensi yang diperoleh mahasiswa,
Kegiatan rclawan kemanusiaan dapat disetarakan dcngan KKN, tugas-tugas dapat disetarakan
dcngan mara kuliah yang relevan, atau skripsi, dsb.Pembobotan penyetaraan sks dapat ditctupkuu
oleh Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai dengan kurikulum dan program yang dijalankan. Sebaga!
gambaran, kegiatan kemanusiaan selama 6 bulan penuh dapal diserarakan dengan 20 sks
pembelajaran mahasiswa. Pelaksanaan ujian tengah semester atau ujian akhir semester dapat
discsuaikan kondisi! situasi, baik jadwal maupun mctodenya, dan dapat dilakukan dengan model
penilaian dan evaluasi capaian pembelajaran yang beragsm (tugas mandiri, proyek, essay, dsb.)
Melalui upaya-upaya kecil terscbut, sccara akumulatif diharapkan akan mcnjadi gcrakan masal
untuk mcngatasi pandcmi, Hasil pembelajaran tidak saja menambah kompetensi mahasiswa tap;
sekaligus mcnjadi karya nyara untuk masyarakat dan bangsa, bagian dari solusi melawan
panderni, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan perllndungan dan bidayahNya
bagi kita scmua dan darurat pandemi segera berlalu,

Atas perhatian dan kerjasama yang balk, kami sampaikan [erima kasih.

23 Maret 2020NOOlor : 262JE.E2IK..-w2020
Hal : Pcmbelajaran Sclama Masa Daruratl'andcmi COVID-19
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