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Tentang

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBELAJARAN DARING
DI LINGKIINGAN LINIVERSITAS BUMIGORA

Mempertimbangkan penetapan Covid-l9 sebagai pandemik global oleh World Health
Organization (WHO), Rekomendasi WHO kepada lndonesia untuk meliburkan sekolah, Surat
Edaran Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-l9) di Satuan Pendidikan, Pedoman Kesiapsiagaan
rnenghadapi Covid-l9 dan Protokol Penanganan Covid-l9 di Area Institusi Pendidikan yang
diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Surat Edaran Reklor Universitas
Bumigora No. 0035/KA/REK-[IBG/III12020 tentang Pemberlakuan Pembelajaran Daring dalam
rangka Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-l9) di Lingkungan Universitas Bumigora dan
hasil rapat Senat Perguruan Tinggi tanggal 30 Maret 2A20, maka Reklor Universitas Bumigora
menetapkan langkah-langkah bagi seluruh Mahasiswa Universitas Bumigora sebagai berikut :
1. Memperpanjang pemberlakuan pembelajaran secara daring dari rumah sampai dengan
tanggal 13 April2020;
2. Pemberlakuan pembelajaran secara daring dari rumah bagi Mahasiswa meliputi materi
kuliah, tugas kuliah dan diskusi atau t?nya jawab dengan Dosen, sebagaimana yang telah
dilaksanakan pada saat libur tanggal 24Maret 2020 sd. 8 April 2020 yang lalu;
Mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas jaringan internet di Kampus dengan tetap selalu
memperhatikan dan menerapkan ketentuan social distancing dan physical distancing' jika
dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring terdapat mahasiswa yang memiliki
permasalahan dengan jaringan internet, dan maksimal hanya 10 orang mahasiswa yang di
ijinkan masuk kampus.
4. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pernbelajaran daring sebagaimanayang telah dilaksanakan
pada waklu sebelumnya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh mahasiswa. Untuk itu
diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk mempersiapkan dan memperhatikan mata
kuliah daring dan memastikan namanya terdaftar pada mata kuliah dan kelas yang diikuti,
sehingga pembelajaran secara daring dapat berjalan dengan lancar.
a. Jika nama mahasiswa belum terdaftar pada mata kuliah daring yang diikuti, maka
mahasiswa segera melaporkan ke PUSTIK (Bapak Dading) untuk didaftarkan.
b. Jika terdapat permasalahan dengan username dan password untuk akses kesistem daring
agar secepatnya menghubungi PUSTIK (Bapak Dading).
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Demikian surat edaran ini dibuat untuk dimaklumi. Atas perhatian dan kerja sama yang baik,
disampaikan terima kasih.
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