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SURAT EDARAN 

Nomor : 197/UN55/HK/2020 

Tentang 

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 

Di Lingkungan Universitas Sulawesi Barat 

Yth. Sivitas Akademika Universitas Sulawesi Barat 

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 dan Nomor 

35492/A.A5/HK/2020, maka Pimpinan Universitas Sulawesi Barat perlu menetapkan kebijakan 

strategis untuk melindungi segenap Sivitas Akademika terhadap penyebaran infeksi Covid-19, sebagai 

berikut: 

1. Menghimbau dan mendorong kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Sulawesi Barat

untuk mempraktikkan dan membudayakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan secara

aktif dan konsisten menerapkan berbagai tindakan pencegahan penularan penyakit sesuai

dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

2. Terhitung mulai tanggal 17 Maret s.d 31 Maret 2020, kegiatan pembelajaran tetap berjalan,

dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Menggantikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka dengan Kegiatan

Belajar Mengajar (KBM) secara online (daring) dengan memanfaatkan media online

(daring) yang tersedia dan atau metode lain untuk menjamin kelanjutan proses dan mutu

pembelajaran;

b. Kegiatan praktikum dan sejenisnya kiranya dilakukan dengan menggunakan metode lain

tanpa pertemuan langsung atau dilakukan penjadwalan ulang yang disesuaikan dengan

informasi perkembangan penularan infeksi Covid-19.

c. Kegiatan pembimbingan, konsultasi dan ujian dilakukan secara daring dan atau

menggunakan media yang tersedia.

d. Pimpinan Fakultas, Ketua Prodi, SPMI dan UPT ICT agar memberikan dukungan kepada

para dosen untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran daring.

3. Pelayanan administrasi pada seluruh unit tetap berjalan sebagaimana biasa, sambil memantau

situasi perkembangan penyebaran infeksi Covid-19;

4. Kegiatan yang memungkinkan terjadinya kerumunan banyak orang kiranya dibatalkan atau

ditunda;

5. Melarang Civitas Akademika melakukan kunjungan ke luar negeri ataupun menerima

kunjungan mitra dari luar negeri dan memerintahkan Bagian Kerjasama Luar Negeri

Universitas Sulawesi Barat melakukan koordinasi dan komunikasi dengan mitra di luar negeri;

6. Menginstruksikan kepada seluruh Sivitas Akademika untuk membatasi perjalanan di dalam

negeri yang tidak penting dan potensial terinfeksi Covid-19;
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7. Menginstruksikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat untuk 

melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengedukasi dan mendorong seluruh 

Sivitas Akademika Universitas Sulawesi Barat secara bersama-sama melakukan pencegahan 

dan penanggulangan penularan infeksi Covid-19. 

 

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi acuan bagi Sivitas Akademika Universitas 

Sulawesi Barat dalam menyikapi penyebaran infeksi Covid-19.  Pimpinan akan melakukan evaluasi 

harian terhadap perkembangan situasi terkait Covid-19 untuk menetapkan langkah-langkah kebijakan 

selanjutnya. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan Rakhmat dan HidayahNya kepada kita 

semua. Aaminn Ya Rabbal Alamin. 

 

 

 

Majene, 16 Maret 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


