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Kepada Yth.

Seluruh Mahasiswa Universitas Bumigora

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap perkembangan dan puryebaran Corona Virus Disease

(COVID-I9), dan menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Psndidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencengahan dan Penanganan Corona Virus Disease

(COVID-I9) tanggal 9 Maret 2020, maka Rektor Universitas Burnigora menetapkan langkah-langkah

sebagai berikut :

1. Meliburkan Mahasiswa dari kegiatan belajar mengajar tatap rnuka di kelas dan praktikum di
laboratorium yang dilaksanakan di Kampus selarna 2 rninggu terhitung mulai tanggal 24 Maret

2020 sampai dengan tanggal 8 April2020
2. Sesuai dengan edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :

36962/MPK.AMKI2A2A tertanggal 17 Maret 202A ftntang Pembelajaran Daring dalam Rangka

Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), maka :

a. Memberlakukan pembelajaran seca.ra Daring (Online) dari rumah bagi Mahasiswa yang

meliputi materi kuliah, tugas kuliah dan diskusi ataLr tafiyajawab dengan Dosen melalui link
hllps'.lle-learning.universitasbumigora.ac.id dengan menggunakan usil dan password yaitu

nomor induk Mahasiswa (NIM).

b. Kegiatan Praktikum tetap akan difasilitasi di kampus setelah tanggal 8 April 2020 (surat

edaran akan dikeluarkan berikutnya sesuai dengan perkernbangan lebih lanjut untuk tulut serta

dalam pencegahan pemaparan COVID-1q di fingkingan Universitas Bumigor4 bagi

mahasiswa yang memerlukan dan atau tidak merniliki komputer pribadi

3. Diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk mempersiapkan dan memperhatikan mata kuliah

secara Daring (online) dan memastikan namanya terdaftar pada mata kuliah dan kelas yang diikuti,

sehingga pembelajalan secara Daring dapat berjalan dengan lancar.

a. Jika nama mahasiswa belum terdaftar pada mata kuliah secara Daring (online) yang diikuti,

maka mahasiswa segera melaporkan ke PUSTIK (Bapak Dading) untuk didaftarkan.

b. Jika terdapat permasalahan dengan user nams dan password untuk akses ke e-learning agar

secepatnya rnenghubungi PUSTIK (Bapak Dading).

4. Penyampaian informasi kepada Mahasiswa akan dilakukan rnelalui email, media chauing pada

online learning atau media sosial lainnya jika keputusan pembelajaran secara Dming (Online) di
perpanjang dari ketetapan poin 1.

Demikian sruat edaran ini dibuat untuk dimaklurni. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami

sampaikan terima kasih.


