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SURAT EDARAN
Nomor: 5ruN50/SE/2020

TENTANG
UPAYA PENINGKATAN KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-Ig

DI LINGKUNGAN TINIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia Nomor:
354921A'A5/8zu2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Dise.sase (COVID-19)
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Surat Edaran Rektor uBB
Nomor : 3/LIN50iSFl2o20, terhitung mulai tanggal 17 sampai dengan 3I Maret 2020 Rektor
universitas Bangka Belitung dengan ini mengambil kebijakan sebagai berikut :

1' Semua bentuk kegiatan perkuliahan tatap muka (teori) diganti dengan menggrurakan sistem
pembelajaran jarak jauh seperti video Tutorial, Google Classroom, wA Groupdan dalam bentuk
lainnya yang relevan serta menggunakan bentuk penugasarl yang sesuai dengan tujuan
pembelajaran' untuk kegiatan Praktilaun (Laboratorium dan Bengkel), praktek Lapangan,
dilaksanakan dalam bentuk pemberian tugas lain ymg relevan sesuai dengan capaian
pembelajaran' Pembimbingan tugas ak'Jur lskripsi dapat dilaksanakan secara online. Sedangkan
ujian proposal, seminar hasil, ujian skripsi pelaksanaannya ditunda sampai ada pemberitahuan
kembali.

2' Dosen diwajibkan untuk rnemberikan laporan aktvitas perkuliahan dengan menggrurak an google
fo rm y ang disediakan subbagian AAK fakurtas masing-masing.

3' selama s1453 ini, Dosen dan Tenaga Kependidikan tetap menjalankan aktivitas pekerjaan seperti
biasa dengan menggantikan presensi kehadiran digital menggunakan presensi kehadiran secara
manual di unit keda masing-masing.

4' Menunda seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Rektorat, Fakultas, Jllrusan, ORMAWA dan
UKM yang melibatkan dan mengurnpulkan massa dalarn jumlah banyak.

5' Meniadakan pedalanan dinas ke luar kota rmtuk dosen, tenaga kependidikan maupul mahasiswa,
kecuali untuk pe{alanan dinas yang sifatnya urgen dan dengan persetujuan Rektor Universitas
Bangka Belitung.

6' Pelaksanaan kegiatan wisuda uBB xx yang semula dijadwalkan tanggal 24 Maret2020 ditunda
pelaksanaannya sampai batas waktu yang akan dinformasikan kemudian.



7' Menghimbau kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk senantiasa

menerapkan dan membiasakan Pota Hidup Bersih dan sehat (pHBS) sesuai pedoman yang

dikeluarkan oleh Keorenterian Kesehatan Repubtik lndnesia untuk meningkatkan kesehatan dalr daya

tahau tubuh agar terhindar dari berbagai penyakiq terutama COVID-l9.

8. Selama masa panderri COVID-l9 mernerintahkan kepada dosen" m6[35isw6 den fsnaga kependidikan

yang sedang sakit untuk tidak hadir ke kampus, mengisolasi diri serta menghindari kontak dengan

orang banyak.

9. Mohon kesadaran kepada seluruh sivitas akademik UBB unhrk melaksanakan kebijakan hi secara

penulq guna meningkatkan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran co\alD-lg di lingkungan

Universitas Bangka Belitung.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
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